
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
21.-28.12.12.2014 

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 
PONDĚLÍ – 22.12. 
AK 8.00 Za + Annu Plaňkovou a dvoje rodiče 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  23.12.  
AK 8.00 Za + Adama Bohmana, manželku, dceru a sourozence 
KK 17.15 Za + Vlastu Čejkovou a tatínka 
STŘEDA – 24.12. – ŠTĚDRÝ DEN 
AK 8.00 Za + Václava Randu a dvoje rodiče 
AK 16.00 Za rodiny 
ČTVRTEK – 25.12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
AK 0.00 Půlnoční mše svatá - za farnost 
AK 8.00 Za + Karla Němečka a za živé a zemřelé z tohoto rodu 
AK 9.30 Za farnost 
KK 18.00 Za + manžela, rodiče, sourozence a celý rod 
PÁTEK –  26.12. – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 
AK 8.00 Za dobrodince domažlické farnosti 
AK 9.30 Za + rodiče Weberovy a celý rod 
KK 18.00 Za + Jana Forsta, manželku a oba rody 
AK 19.00 J.J. Ryba – Česká mše vánoční - koncert 
SOBOTA –  27.12. – SVÁTEK SV. JANA 
KK 16.30 Zpívání koled s dětmi u betléma. Žehnání malým dětem a 

maminkám 
KK 17.15 Za živý růženec z Domažlic 
NEDĚLE – 28.12. – SVÁTEK SV. RODINY 
AK 8.00  
AK 9.30 O Boží požehnání pro rodiny 
KK 18.00 Za + Antonína Haise 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 21.-28.12.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

NEVOLICE   18.15      

TŘEBNICE     14.30    

Farní listy č.43/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

21. prosince – 4. neděle adventní 

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

Pastýřský list k biblickému slovu diecéze na rok 2015 - 2.část 
Musíme pamatovat nejen na sebe, ale i na všechny, 
kteří zatím Krista nepoznali. A těch je v naší zemi 
většina. I jim Ježíš říká: „pojďte ke mně všichni“. Oni 
však ho neslyší, protože je zatím nikdo nenaučil 
naslouchat mu. To je náš úkol. My, spojeni s ním 
v modlitbě i v jeho Slově a Eucharistii, musíme žít 
věrohodně křesťansky, být tak jeho rukama i ústy 
a svojí ochotou přijmout je a naslouchat jim, říkat: 
„pojďte ke mně všichni“. Dělejme to v duchu výzvy, 
kterou jsem k vám měl v pastýřském listu na začátku 
prázdnin, kde píšu: „Ať se naše kostely a fary stanou 
místem přijetí – prostředím otevřeným všem, 
abychom ušli s lidmi kousek cesty, abychom sdíleli 
s lidmi jejich život. Aby se tak stalo, není už jen úkol 
faráře, ale nás všech věřících – tady bude důležité 

vaše zapojení, vaše nápady a kreativita. Na mnoha místech už to funguje a je vidět 
konkrétní ovoce takového přístupu.“ 
„Pojďte ke mně všichni“ říká Ježíš i chudým, seniorům a nemocným a také 
vyloučeným na okraji společnosti. Ale je opět na nás, abychom toto jeho pozvání 
uskutečňovali. Znovu cituji zmíněný pastýřský list: „Hodně nás k tomu vybízí papež 
František. Každý z nás by se mě zapojit do konkrétní služby. Nemusí to být nic 
velkého, ale třeba konkrétní pomoc jednotlivcům, návštěva nemocných a seniorů, 
zvláště osamocených. V některých farnostech se mohou vytvořit celé týmy pro 
charitní službu. Ale v některých budou třeba malé skupinky dvou, tří lidí nebo 
i jednotlivci, kteří mohou konkrétně sloužit potřebným. Otevírá se také prostor 
pro spolupráci s místní komunitou, s obcí.“ 
To je tedy náš úkol, milé sestry a milí bratři, naše služba této společnosti. Ta hledá 
a žízní po duchovních věcech a přijímá všechno, co jí připadá duchovní. Je třeba 
těmto našim sestrám a bratřím, kteří zatím pijí z kdejaké kaluže, ukázat na 
mohutný pramen čisté vody, kterým je Ježíš Kristus. Pijme z něho vydatně my 
a zprostředkujme ho i jim všem. Pán Ježíš, ten největší dar našeho života, se nám 
tímto způsobem svěřuje do rukou, abychom ho naplno rozdávali i jiným. Nesmíme 
ho zklamat. 

Váš biskup + František 


