
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
22.-29.12.2013 

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 Za uzdravení 
PONDĚLÍ –  23.12.  
AK 8.00 Za + Adama Bohmanna, manželku, dceru, rodiče a sourozence 
ÚTERÝ –  24.12. 
AK 8.00 Za + Václava Randu a oboje rodiče 
AK 16.30 Za rodiny 
STŘEDA – 25.12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
AK 0.00 Půlnoční mše svatá. Za farnost 
AK 8.00 Za farnost 
AK  9.30  
KK 18.00 Za + Josefa Holého a oboje rodiče 
ČTVRTEK – 26.12. – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 
AK 8.00 Na dobrý úmysl 
AK 9.30  
KK 18.00  
PÁTEK –  27.12. – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY 
AK 8.00  
KK 17.15 Za + Jana Forsta, manželku a oba rody.  
SOBOTA –  28.12.- SVÁTEK SV. MLÁĎATEK 
KK 16.30 Zpívání s dětmi u betléma 
KK 17.15  
NEDĚLE –  29.12. – SVÁTEK SV. RODINY 
AK 8.00 Za + Filomenu a Jaroslava Hubáčkovy, rodiče a sourozence 
AK 9.30 Za rodiny 
KK 18.00 Za + Jiřího Hánu, sourozence a oboje rodiče 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 15.-22.12.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

TŘEBNICE    14.30     

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 

 
Římskokatolická farnost Domažlice 

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

 

Farní listy č.45/2013 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

22. prosince – 4. neděle adventní 

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

Duchovní slovo 
Jakoby v závěru adventního očekávání, v poslední adventní neděli, nám liturgie 
slova představuje ještě dvě další postavy; lidi, kteří odpovídají na Boží zaslíbení – 
ale dělají to každý jinak.Vedle Panny Marie, Jana Křtitele a proroka Izaiáše, se dnes 
můžeme zastavit u Josefa a krále Achaze. Co spojuje ty dvě postavy? Znamení, 
které jim Bůh dával. 
Stejně jako v prvním čtení, tak i v evangeliu slyšíme slova Božího příslibu: Hle, 
panna počne a porodí Syna, a dají mu jméno Emmanuel, to znamená Bůh s námi. 
Bylo to v osmém století před Kristem. Efrajimský král Pekach a aramejský král 
Resín vytáhli do boje proti Achazovi, králi judskému: důvodem bylo Achazovo 
odmítnutí vstoupit s nimi do koalice proti asyrské velmoci. Bůh skrze Izaiáše 
ujišťuje Achaza o nezdaru jejich vpádu: vybízí ho proto, aby zůstal klidný. Prorok 
posléze vybízí krále, aby si vyžádal znamení, které má potvrdit Boží věrnost 
a pomoc.  
Vždycky mi ten Achazův postoj dělal určité potíže. Přece se choval velice zbožně: 
nechtěl pokoušet Boha, Hospodina, nepotřeboval žádné znamení a místo toho, 
aby ho prorok pochválil, uslyšel jeho výčitky. A to správně, protože to jeho chování 
nemělo nic společného s pokorou a poslušností Bohu, nebylo v tom absolutní 
odevzdání do Božích rukou. V postoji krále vidíme spíš strach. On nechce žádné 
znamení, protože se bojí, že to by mohlo změnit jeho plány, že najednou by 
poznal, že Bůh ho vede tam, kam on sám jít nechce – asi trochu jako Jonáš utíkající 
před Bohem. 
A přes to Bůh se rozhodne: to znamení dostaneš, před ním neutečeš. Abys věděl, 
že tě volám, že mám s tebou svůj plán, že tě potřebuji. A znamení, které Bůh dal, 
platí pro všechny lidí a pro každou dobu. Panna počala a porodila Syna – Ježíše, 
Mesiáše, Božího Syna. 
Bůh se skutečně stal člověkem, i když ne všichni tomu věří. Znamení bylo dáno. 
Teď už to je jenom na nás, co s ním uděláme. Budeme to zapírat? Utíkat jako 
Achaz? Budeme spokojení s tím, co je vnější a povrchní anebo přijmeme jako 
sv. Josef? I když by to mělo znamenat určité riziko, i kdyby to přineslo změny do 
našeho života, mělo by to úplně změnit naše plány a očekávání. 
Bůh je s námi. To znamení bylo a bude nám dáno.  

P. Miroslaw Gierga 

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

