
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
8.-15.12.2013 

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 
PONDĚLÍ –  9.12. – SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY HŘÍCHU 

DĚDIČNÉHO 
AK 8.00 Za + manžela Františka, rodiče a duše v očistci 
KK 17.15 Za farnost 
fara 18.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  10.12. 
AK 8.00 Za + Josefa Kupilíka a dvoje rodiče a za Marii Stýskalovou 
KK 17.15 Na poděkování Bohu za veškerá dobrodiní 
STŘEDA – 11.12. 
AK 8.00 Roráty. Marii a Miroslava Růžkovy, Vojtěcha Vařáka a Kateřinu 

Kusovou 
KK 17.15 Za + Annu Klesovou a rodiče 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 12.12. 
AK 8.00 Za + Petra a Marii 
KK 17.15 Za + Karla Brantla, manželku, rodinu Grebačovu, švagra Stanislava 

Verlicha a rodinu Melecků 
PÁTEK –  13.12.  
AK 8.00 Za + Markétu Kozinovou a celý rod 
KK 16.45 Růžencová pobožnost 
KK 17.15 Roráty. Za + Annu a Josefa Tůmovy 
SOBOTA –  14.12. 
KK 17.15 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 
NEDĚLE –  15.12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
AK 8.00 Za + rodiče Hofmanovy a manželé Váchalovy 
AK 9.30 Za + Václava Randu, manželku a dva bratry 
AK 18.00  
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 8.-15.12.2013 

 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; e-mail: giergami@volny.cz; tel. 608 524 136 

 

Farní listy č.43/2013 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

8. prosince – 2. neděle adventní 

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

Duchovní slovo 
Nedávno na Svatopetrském náměstí papež František 
rozdával (s pomocí několika dobrovolníků) podivuhod-
ný lék: na krabičce byl nápis „Misericordina“ a vevnitř 
každý obdarovaný našel růženec a leták, který uváděl 
do modlitby korunky k Božímu milosrdenství (miseri-
cordia). S nápadem prý přišel jeden jáhen, civilním 
povoláním lékárník. Nabídl tedy lék, který může 
uzdravovat lidské srdce a to nejen proto, aby zajistilo 
plynulý tok krve. Zájemců byly skutečné tisíce. 
Samozřejmě, nestačí si jen krabičku odnést domů, lék – 
v podobě modlitby – se musí pravidelně používat. 

Přečetl jsem před týdnem o podobné iniciativě, nebo prostě o přirovnání modlitby 
k léku. Tentokrát tato modlitba byla spojena s adventem a jeho nejpopulárnějším 
symbolem - věncem. Po vzoru misericordiny, autor nápadu pojmenoval svůj „lék“ 
adventonina. Jak to funguje? 
Adventní věnec máme doma asi všichni. Věnec je symbolem vítězství. Adventní 
věnec připomíná Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí. Nečekáme přece narození 
roztomilého chlapečka, ale Mesiáše – Spasitele, který přichází překonat náš 
největší strach a odpustit i tu nejtěžší vinu. Zelené větve věnce jsou symbolem 
života a jeho kulatý tvar odkazuje k Bohu, který je bez začátku a bez konce. Světlo 
těch čtyř svící nám nejen připomíná, jak doba adventu rychle utíká, ale je 
znamením bdělosti a pozváním k modlitbě.  Každá svíce může být pozváním k jiné, 
konkrétní modlitbě, pokaždé na jiný úmysl. První může být svící odpuštění, druhá 
víry, třetí – radosti (však třetí adventní neděle, s pověstným růžovým ornátem, je 
nedělí radosti) a čtvrtá – naděje. 
Jak můžeme s věncem zacházet? Třeba každý den večer zapálit svíci a spolu 
s rodinou, nebo sami se pomodlit na úmysl adventního týdne (za odpuštění, víru, 
radost a naději): Otčenáš pro svou rodinu, Sláva Otci pro ostatní rodiny a Zdrávas 
za všechny potřebné. A spolu s námi na stejný úmysl se budou modlit všichni 
ostatní, kdo se večer shromáždili u věnce. 
Dávku modlitby měl by uložit lékař – v tomto případě se ptejme svého svědomí. 

P. Miroslaw Gierga 

http://www.farnostdomazlice.cz/
mailto:giergami@volny.cz

