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POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
15.-22.12.2013
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
KK
18.00
PONDĚLÍ – 16.12.
AK
8.00 Za dar víry pro rodinu
AK
17.15 Kající pobožnost a příležitost k svátosti smíření
ÚTERÝ – 17.12.
AK
8.00 Za + Josefa Hrušku a celý rod
KK
17.15 Za + Evu Petružalkovou
STŘEDA – 18.12.
AK
8.00 Roráty. Za živý růženec z Nevolic
KK
17.15 Za + Jaroslavu Bohmannovou – 1. výročí úmrtí
fara
18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 19.12.
KK
6.30 RORÁTY
AK
8.00 Za zemřelé, na které nevzpomínají v modlitbě příbuzní a přátelé
KK
17.15 Za + Anežku Vondrašovou, manžela a oba rody
AK
18.00 XXI. Chodský vánoční koncert
PÁTEK – 20.12.
AK
8.00 Za + Julia Olexu a duše v očistci
KK
17.15 Roráty. Za živý růženec z Domažlic
SOBOTA – 21.12.
KK
17.15 Za + Annu Jandovou
NEDĚLE – 22.12. – 4. NEDĚLE ADVETNÍ
AK
8.00 Za + Václava Webera, manželku a zemřelé z obou rodů
AK
9.30 Za + Boženu Váchalovou a duše v očistci
KK
18.00
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 15.-22.12.2013
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota
NEVOLICE
18.15
LUŽENIČKY
18.15
BLÍŽEJOV 11.00
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Týdeník farností Domažlice a Milavče

neděle

11.00

15. prosince – 3. neděle adventní
Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.
Duchovní slovo
Radujte se! Dnes to ani asi jinak začít nemohlo.
Máme přece neděli radosti! Takovou výzvou
začíná dnes liturgie, možná i kázání. Tím
začneme i duchovní slovo. Protože víme, jak je
důležité, abychom měli důvod se zasmát –
někdy i sami sobě. Když se netrefíme do
správného tónu, nebo když se máme
obleknout do růžova… (bohužel, nestačil jsem
koupit vhodný ornát) Nebo…
Ale tušíme, že dnes jde o mnohem víc, než jen
o usměv nebo smích. Jde o radost. Před rokem
jsme si připomněli, jak tu dokonalou radost
chápal sv. František. Vzpomínáte na to ještě?
A jaký důvod k radosti nám nabízí liturgie
letos? Vrátil jsem se k dvěma čtením
z Matoušova evangelia. Nejdříve nám v něm
připomíná obraz Dobrého Pastýře. Bůh je ten, kdo přichází, aby hledal, co bylo
ztraceno. Záleží mu na každé ovci a nespočine, pokud nenajde tu jednu jedinou –
a zároveň miluje pořád těch devětadevadesát, které hledat nemusí. Vlastně ani
nečeká, aby se nějaká zatoulala, ale udělá všechno pro to, aby žádná z ovčince
neodešla. Je to Bůh, který nekontroluje nedělní docházku, ale stojí ve dveřích
a vyhlíží syna (jak to známe z jiného podobenství) a až ho uvidí, běží mu naproti.
Sv. Matouš nám připomněl následně Ježíšova pozvání, která nejčastěji spojujeme
s úctou k Ježíšovu Srdci: Pojďte ke mně všichni! Kdo by si bez těchto slov dovolil
myslet, že může jen tak přistoupit k Bohu? Kdo jsme my a kdo je On, abych mohl
k němu přijít s prázdnýma rukama? A přece slyším pozvání: pojďte všichni
obtížení, unavení, slabí a nedokonalí; přijďte se svými neúspěchy a pochybnostmi;
přijďte, když už nevíte kudy a kam. A já vás občerstvím, dám sílu, potěchu.
Bůh přichází, aby mě chránil, abych se neztratil. Až šlápnu vedle, přichází, aby mě
našel. A kdy budu unavený, zklamaný, budu se cítit opuštěný, ponesu v sobě pocit
viny – on mě nepřestane zvát: pojď ke mně! Není to důvod k radosti?
P. Miroslaw Gierga

