
 
Vážení p�átelé a dobrodinci poutního kostela svatého Vav�ince v Domažlicích. 

 
Doba adventní a �as o�ekávání svátku Narození Pán� je dobou vhodnou pro sdílení 
radostných zpráv. Jsem rád, že letos se mohu i s Vámi rozd�lit o jednu velice dobrou 
a radostnou zprávu. V pátek 5. prosince 2008 nám byl stavební firmou p�edán opravený kostel 
sv. Vav�ince na Veselé ho�e u Domažlic! 
Stalo se tedy n�co, co jsme p�ed rokem ani ne�ekali a co vnímám jako znamení Božího 
požehnání pro toto naše spole�né dílo. 
 
Povedlo se nám opravit celý vn�jší pláš� kostela. V�ži�ku kostela zdobí zlacená makovice 
s k�ížem, st�echa dostala novou �ervenou krytinu a fasáda nové omítky a nát�r. Stavební práce 
na kostele provedly dv� firmy: ANS-st�echa s.r.o. z Domažlic a Vl�ek-stavby s.r.o. 
z Horšovského Týna.  
Celkové náklady �inily 1.442.304,- K�.  
V b�eznu letošního roku nám byly p�iznané Ministerstvem Kultury �R dv� dotace: na opravu 
st�echy a fasády kostela, po 500.000,- K� každá. Zbývající �ást náklad� jsme mohli uhradit 
díky Vám, dalším sponzor�m a farník�m. Po zaplacení všech faktur nám na farním ú�tu  
zbývá ješt� skoro 100.000,- K�. 
 
Vážení p�átelé! 
Povzbuzeni výsledky naší spole�né snahy o opravu kostela sv. Vav�ince, rozhodli jsme se 
pokra�ovat v jeho oprav� i v p�íštím roce. Budeme se snažit získat další dotace na opravu 
interiéru kostela a prostranství kolem n�j. Máme p�ipravený rozpo�et na odvlh�ení zdi 
kostela, opravu vnit�ních omítek a vymalování celého vnit�ku. Náklady na tyto práce �iní 
330.000,- K�. Doufáme, že se nám povede shromáždit zbývající finan�ní prost�edky a náš 
kostel bude p�ipraven na p�ijetí poutník� 8. a 9. srpna 2009 v plné kráse. 
 
Dovolte, abych ješt� jednou vyslovil up�ímnou vd��nost za Vaši pomoc: za vaše dary a za 
modlitbu. P�ijm�te váno�ní p�ání hojnosti Božího požehnání pro Vás a Vaše blízké po celý 
blížící se rok 2009. 
 
S úctou 
P. Miroslaw Gierga, fará� 
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