POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
7.-14.12.2014
NEDĚLE - 7.12. – 2.NEDĚLE ADVENTNÍ
AK
8.00 Za dar víry a požehnání pro celou rodinu
AK
9.30 Za uzdravení Vojtěcha, jeho manželku a děti
KK
18.00 Za + Františku a Petra Vavřinkovy a syna Vladimíra
PONDĚLÍ.-8.12. –PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY DĚDIČNÉHO HŘÍCHŮ
AK
8.00 Za celou rodinu o dary Ducha svatého
KK
17.15 Za farnost
fara
17.00 Biblická hodina
ÚTERÝ – 9.12.
AK
8.00 Za + rodiče a prarodiče z obojí strany a všechny příbuzné
KK
17.15 Za + Františka Fainu, rodiče a duše v očistci
STŘEDA – 10.12.
AK
8.00 Za + z rodiny Kupilíkovy a Solkové
KK
17.15 Za + Ivanu Johánkovou,oboje rodiče a bratra
fara
18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 11.12.
AK
7.00 Roráty.
KK
17.15 O pokoj, mír a požehnání pro celou rodinu
PÁTEK – 12.12.
AK
8.00 Za + Marii a Miroslava Růžkovy Vojtěcha Vařáka a Kateřinu
Kůsovou
KK
16.45 Růžencová pobožnost
KK
17.15 Roráty. Za + Annu a Josefa Tůmovy
SOBOTA – 13.12.
KK
17.15 Za + Markétu Kozinovou, manžela a celý rod
NEDĚLE – 14.12. – 3.NEDĚLE ADVENTNÍ
AK
8.00 Za + Annu a Matouše Kůstku a celý rod
AK
9.30 Za + Václava radu a manželku
AK
18.00 Za + Marii krajovou, manžela a oboje rodiče
KK
19.00 Adventní koncert učitelů ZUŠ Domažlice
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 7.-14.12.2014
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota neděle
CHRASTAVICE
18.15
NEMOCNICE
15.10
BLÍŽEJOV 11.00
11.00
Římskokatolická farnost Domažlice, www.farnostdomazlice.cz; tel. 608 524 136
Máte zájem o odběr Farních listů a zprav ze života farnosti mailem,
napište na e-mail: farni.listy@seznam.cz
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Duchovní slovo
Proč se člověk obléká? Aby mu nebyla zima.
Aby pěkně vypadal. Aby si ho ostatní
všímali. Aby chránil své tělo.
Občas také proto, aby vynikal před
ostatními.
Jan Křtitel byl opravdu divně oblečený: nosil
šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený
pás. Tento jeho oděv měl být znamením
pokory a prostoty. Byl také znamením
chudoby a přísnosti. Jakoby chtěl říci:
podívejte se, nemám nic zvláštního, nic co
byste mohli obdivovat nebo mi závidět. Ale
přináším vám důležitou zprávu: blíží se ten,
kterého s touhou čekáte! A nemusíte mne
poslouchat, protože jsem bohatý a mám
vládu a moc; ne proto, že se snažím být pro
vás atraktivní – ale přináším vám pravdu.
To, co vám říkám, je důležitější než to, jak
vypadám.
Divné je to jeho učení. Nic neslibuje, nikoho
nechválí. Naopak, spíš napomíná, vyčítá hříchy a zve k obrácení. A lidé ho
poslouchají a jdou k němu. Oni mu věří. Divné…
Oblečení chrání tělo. Před zimou, před špínou, před zraněním. Mezi ta zvláštní
oblečení patří brnění. Pro rytíře bylo jakoby pojištěním, že se mu v boji nic
nestane. Možná právě proto křesťané také toužili po takové duchovní zbroji. Po
něčem, co dá pocit jistoty a bezpečí. A sv. Pavel doporučuje: Oblečte se do plné
výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. (Ef 6,11) Ať naší výzbrojí
bude tedy Boží milost!
K čemu je nám advent? Abychom věděli, že se blíží Vánoce? To stejně víme, nebo
se stačí podívat do kalendáře. Advent je proto, abychom se upřímně těšili na
příchod Páně – nejen ten symbolický, o Vánocích, ale na ten skutečný. Kdy Ježíš
přichází a tluče do našeho srdce. Kdy čeká, až ho pozveme do toho, co prožíváme.
Kdy se nám nabízí, abychom neměli už z ničeho strach.
P. Miroslaw Gierga

