
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
1.-8.12.2013 

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 
PONDĚLÍ –  2.12.  
AK 8.00 Za + manžela, rodiče a přátele 
ÚTERÝ –  3.12. 
AK 8.00 Za + Matěje Hrušku, manželku a oboje rodiče 
KK 17.15 Za + Jiřího Ticháčka, manželku a syna 
fara 18.00 Biblická hodina 
STŘEDA – 4.12. 
AK 8.00 Roráty. Za živý růženec ze Stráže 
KK 17.15 Za zemřelé z obou rodů 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 5.12. 
AK 8.00 Za + Marii Konopíkovou, manžela a rodiče 
KK 17.15 Za + Josefa Hoffmana 
PÁTEK –  6.12.  
AK 8.00 Za + Antonína Zlámala, manželku a příbuzné  

Po mši sv. adorace Nejsvětější svátosti do 10.00 hod. 
KK 16.45 Pobožnost k Srdci Páně 
KK 17.15 Roráty. Za + Václava Bílka a duše v očistci 
SOBOTA –  7.12. 
KK 17.15 Za + přítele 
NEDĚLE –  8.12. – 2.NEDĚLE ADVENTNÍ 
AK 8.00 Za + členy rodiny Jakuba Královce, Zdeňka Jirotky a Karla Jestřábka 
AK 9.30 Za + Annu a Matouše Kůstku a celý rod 
AK 18.00 Za + Václava Hinterholzingera a oboje rodiče 
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 1.-8.12.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

PENZION   15.00      

LUŽENICE    18.15     

PASEČNICE      18.15   

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 
 

Římskokatolická farnost Domažlice 
www.farnostdomazlice.cz; e-mail: giergami@volny.cz; tel. 608 524 136 

 

Farní listy č.42/2013 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

1. prosince – 1. neděle adventní 

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

Duchovní slovo 
Přesto, že advent, do něhož dnes vstupujeme, je 
začátkem něčeho nového, slova dnešního 
evangelia zní jako pokračovaní v četbě textů 
minulého týdne (a vlastně i minulého církevního 
roku). Je to pocit oprávněný, protože skutečně 
i nadále zůstáváme u slov Lukášova evangelia 
a čtení chceme pochopit ve světle toho, co jsme 
před pár dny slyšeli. 
Pán Ježíš předpovídal zničení jeruzalémského 
chrámu. A je to pro jeho současníky představa 
opravdu hrozivá. Nejde přece o zničení jakékoliv 
budovy, dokonce nelze to srovnávat se zničením 
např. jednoho z mnoha kostelů. Chrám je 
místem, kde Bůh je skutečně přítomný 
uprostřed svého lidu. Zničení této svatyně může 
být vnímáno jako znamení, že Bůh opustil svůj 
lid. A Ježíš neváhá říci, že z toho, co teď vidí, 
nezůstane kámen na kameni. Mluví o blížící se 

(doslova) katastrofě, o konci. Z dějin víme, že se jeho slova naplnila o necelých 40 
let později. Ale nepřišel konec, nýbrž začátek něčeho nového… 
Se zničením Jeruzaléma je spojena také předpověď pronásledování a příchod časů 
pohanů. Uprostřed textu najdeme vzkaz, který nás musí překvapit: nepřipravujte 
se předem, jak se hájit. Zdá se, že prozíravější by bylo mít předem připravenou 
obhajobu, aby onen den a všechna křivá obvinění, která přinese, nás nepřekvapil. 
Proč pro tuto hodinu svědectví si nemáme nic předem připravit? Vidím jen jedno 
vysvětlení: protože máme mluvit pravdu. Takový je úkol každého svědka, i toho 
předvolaného k soudu: říkat pravdu. Máme žít tak, abychom nic nemuseli tajit, 
za nic se nemuseli stydět, pro nic nevyhledávat nejednoznačná vysvětlení. 
I když jeruzalémský chrám je skutečně zničen, Bůh neopustil svůj lid. Naopak, stal 
se mu ještě bližší a skrze narození svého Syna stal se jedním z nás. Kéž advent 
posílí v nás vědomí této pravdy. 

P. Miroslaw Gierga 
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