
 

POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
24.11.-1.12.2013 

NEDĚLE – 24.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
AK 8.00 Za + rodiče Landkammerovy 
AK 9.30 Za Kamila a Ondru Blažkovy o požehnání do dalších let 
KK 18.00 Za + Jiřího Steinbacha 
PONDĚLÍ –  25.11.  
AK 8.00 Za + Kateřinu Deckerovou, manžela a duše v očistci 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  26.11. 
AK 8.00 Za + Marii a Miroslava Růžkovy, jejich rodiče Vojtěcha Vařáka 

a Kateřinu Kůsovou 
KK 17.15 Za + Barboru a Martina Fraňkovy, syna Josefa a celý rod 
fara 18.00 Duchovní obnova. Ježíš v Janově evangeliu 
STŘEDA – 27.11. 
AK 8.00 Za + Kateřinu Kovaříkovou, manžela a celý rod 
KK 17.15 Za + Annu Obornou 
ČTVRTEK – 28.11. 
AK 8.00 Za + Filomenu Bohdanovou, rodiče a prarodiče 
KK 17.15 Za + Annu Schweinerovou, Annu Žemličkovou, jejich rody a duše 

v očistci 
PÁTEK –  29.11.  
AK 8.00 Za + Jana Přibyla a duše v očistci 
KK 16.45 Pobožnost k Božímu Milosrdenství 
KK 17.15 Na poděkování Bohu a s prosbou o požehnání do dalších let 
fara 18.00 Setkání Farní rady 
SOBOTA –  30.11. – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 
KK 17.15 Za + Janu, manžela, rodiče a bratra 

Po mši adorace Nejsvětější svátosti do 18.30 hod. 
NEDĚLE –  1.12. – 1.NEDĚLE ADVENTNÍ 
AK 8.00 Za + Blanku Kotalovou 
AK 9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, jejich rodiče a kmotry 
KK 18.00 Za + Karla Koutníka 
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 24.11.-1.12.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

NEVOLICE    18.15     

TŘEBNICE 14.30        

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 
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24. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále 

Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.  

Duchovní slovo 
Všimli jste si, jak zajímavou směs (i když nevím, zda 
je to nejvhodnější slovo) témat nabídla liturgická 
čtení posledního týdne? Byly to třeba příběhy 
několika mučedníků z doby krále Antiocha Epifana, 
o němž vypráví První kniha Makabejská. Devadesá-
tiletý Eleazar nejdřív byl nucen jíst zakázané 
vepřové maso, a když tomu nucení nepodlehl a byl 
odsouzen k smrti, byl podroben další zkoušce: 
nabídli mu, aby jen předstíral, že jí to, co je 
zakázáno a tak zachránil svůj život. Stařec nepřijal 
ani tuto nabídku. 
Velice působivý je také příběh matky sedmi 
zajatých synů – historie, kterou dobře známe 

z každoroční Vavřinecké pouti. Matka, která je svědkem smrti šesti svých dětí, 
povzbuzuje v okamžiku zkoušky také nejmladšího syna, aby zůstal věrný zákonu 
Páně, i kdyby měl za něj položit život. Věrnost Bohu a jeho příkazům je pro 
všechny největší hodnotou a nikdo nevyhledává jakoukoliv záminku, aby mohl od 
Božího zákona odstoupit. 
Evangelium nám k tomu nabídlo text podobenství o hřivnách, čili Lukášovu verzi 
podobenství o talentech.  Autor třetího evangelia v něm zdůrazňuje královskou 
důstojnost pána, který nejdříve svěřuje do péče svých služebníků majetek, 
a následně – už jako král - se vrací, aby od nich přijal, co každý vyzískal. 
Se skutečně královskou štědrostí odměňuje ty, kteří rozmnožili jeho majetek, 
a svěřuje jim moc nad několika městy. S královskou mocí přísně trestá jak toho, 
který svou vlažností zanedbal, co mu bylo dáno a zvláště ty, kteří ho odmítli 
přijmout za krále.  
A tak nejen dnešní slavnost, ale i citované biblické texty, nám staví před oči Ježíše, 
který jako král neváhá štědře odměnit za věrnost, ale zároveň za nevěrnost je 
rozhodný přísně potrestat (na co, možná, nechceme moc často pamatovat). 
Nevím, co bylo rozhodující pro Eleazara a pro sedm synů spolu s jejich matkou, 
jestli to bylo očekávání odměny nebo strach před trestem, ale jejich věrnost 
zákonu budí můj nejvyšší obdiv.  
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