
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
14.-21.12.2014 

NEDĚLE - 14.12. – 3.NEDĚLE ADVENTNÍ 
AK 8.00 Za + Annu a Matouše Kůstku a celý rod 
AK 9.30 Za + Václava Randu a manželku 
 16.00 Adventní čtvrthodinka na Baldově 
AK 18.00 Za + Marii Tarajovou, manžela a oboje rodiče 
KK 19.00 Adventní koncert učitelů ZUŠ Domažlice 
PONDĚLÍ – 15.12. 
AK 8.00 Za + syna, rodiče, sestru, švagrovou a o Boží požehnání pro celou 

rodinu 
AK 17.15 Kající pobožnost a příležitost k zpovědi 
ÚTERÝ –  16.12.  
AK 8.00 Za + Marii Kvítkovou, manžela a oba rody 
KK 17.15 Za + Karla Brantla, manželku, Antonína Meleckého, manželku, 

Josefa Grebače, manželku a za švagra Standu 
STŘEDA – 17.12. 
AK 8.00 Za živý růženec z Nevolic 
KK 17.15 Za + Jaroslavu Bohmannovou 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 18.12.  
AK 7.00 Roráty. Za + Josefa Hrušku a celý rod 
KK 17.15 Za + Evu Petružalkovou 
PÁTEK –  19.12.  
AK 8.00 Za + Janu, manžela, rodiče a bratra 

Po mši úklid kostela 
KK 16.45 Růžencová pobožnost 
KK 17.15 Roráty. Za + Anežku Vondrašovou, manžela a zemřelé obojího 

rodu 
AK 18.00 XXII. Chodský vánoční koncert 
SOBOTA –  20.12.  
KK 17.15 Za + Josefa Soukupa a manželku 
NEDĚLE – 21.12. – 4.NEDĚLE ADVENTNÍ 
AK 8.00 Za + Julia Olexu a jeho rodiče 
AK 9.30 Za + Boženu Váchalovou a duše v očistci 
 16.00 Adventní čtvrthodinka U Svatých 
KK 18.00 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 14.-21.12.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

LUŽENIČKY    18.15     

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 

Římskokatolická farnost Domažlice, www.farnostdomazlice.cz; tel. 608 524 136 

Farní listy č.42/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

14. prosince – 3. neděle adventní 

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

Pastýřský list k biblickému slovu diecéze na rok 2015 
 
Pojďte ke mně všichni… (Mt 11,28) 
Žijeme v době velkého časového a pracovního vypětí, mnohdy na pokraji svých 
fyzických a psychických sil. To ovlivňuje i naše mezilidské vztahy, které jsou 
zatížené napětími, spory a nedorozuměními. Nejen na pracovišti a mezi přáteli 
a známými, ale i doma. Často chybí někdo, komu bychom se mohli svěřit, otevřít 
své srdce a tak ulevit svému nitru. Cítíme se osamoceni. 
A přece je tu Někdo, kdo je stále připraven nás vyslechnout a také nám účinně 
pomoci. Je to Ježíš, který nám říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste 
obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“ (Mt 11,28). Přijměme jeho pozvání 
a svěřme se mu. On je jediný, kdo nám dokonalé rozumí. Dokonce víc, než my 
sami sobě. Nemusíme se bát, že nám bude něco vyčítat; má nás nesmírně rád. 
Místo, aby nám vyčítal naši hříšnou ubohost, za nás umřel, abychom měli sílu být 
lepší. Proto je možné být k němu zcela upřímný. Stejně všechno o nás ví, takže 
nemá cenu se dělat lepší. Nepomůže to. 
Naučme se vést s ním neustálý rozhovor, upřímný a prostý. S plným soustředěním 
ve chvílích, kdy je to možné. Jindy, když se musíme soustředit na práci a na druhé 
lidi, se snažme o to, aby základní zaměření na něho neustále v našem srdci 
zůstávalo. 
Svoje spojení s ním oživujme a prohlubujme kromě modlitby denní četbou Písma 
a častým přijímáním Eucharistie. Obojí jsou velmi důležité cesty ke spojení s ním. 
Jak Písmo, tak Eucharistie. 
Příští rok bude pro nás rokem Eucharistie. Prvních šest měsíců se budeme 
připravovat ve farnostech a rozjímat o daru Eucharistie. Chceme tím prohloubit 
a oživit svůj vztah se Svátostným Ježíšem. Vyvrcholením tohoto období bude 
slavnost Těla a Krve Páně. V den slavnosti oslavíme Svátostného Krista v plzeňské 
katedrále a na přilehlém náměstí, následující neděli v našich farnostech. Rok 
Eucharistie pak vyvrcholí Národním eucharistickým kongresem 17.října 2015 
v Brně. 
Kéž naše spojení a sjednocení s Ježíšem Kristem je stále hlubší a intenzivnější. Je to 
ten nejdůležitější zdroj našeho štěstí, pokoje a radosti. Pro život teď i po smrti. 

Váš biskup + František 
 

http://www.farnostdomazlice.cz/

