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Modlitba za jednotu křesťanů
Ve dnech od 18. do 25. ledna se křesťané na celém světě
společně modlili, aby uměli naplnit Ježíšovo přání: aby byli
jedno. V Týdnu modliteb za jednotu Kristových učedníků
se na tento úmysl modlili jak jednotlivci, tak celá
společenství. V klášterním kostele v Domažlicích proběhla
v úterý 19. ledna ekumenická bohoslužba slova, při které
se setkali věřící několika křesťanských vyznání. Po loňském
setkání, kdy se role hostitele ujali věřící z domažlického
sboru Českobratrské církve evangelické a úlohu kazatele
přijal katolický farář, byly letos úkoly rozdané obráceně:
při bohoslužbě v katolickém chrámě kázal farář ČCE Petr
Grendel.
Během bohoslužby přednesli své přímluvy také Tomáš
Procházka – farář Církve československé husitské
v Domažlicích a Pavel Faul – kazatel Evangelikálního
křesťanského sboru Domažlice. Zároveň bylo dohodnuto,
že tito dva se ujmou role hostitele při ekumenické
bohoslužbě v roce 2011, kdy liturgii bude předsedat
Tomáš Procházka a Pavel Faul bude kázat.
Slova poděkování patří všem, kteří přišli do klášterního
kostela, aby se modlili za jednotu křesťanů. Jak se před
bohoslužbou zmínil Tomáš Procházka: když se člověk
upřímně modlí, ani nevnímá mráz, který na něj v kostele
doléhá. Ani tento večer v kostele nebyla nikomu velká
zima…

Příprava na první svaté přijímání
Při posledním setkání rodičů, kteří se spolu se svými dětmi
připravují na slavnost prvního svatého přijímání, byly
dohodnuté termíny jednotlivých slavnostních událostí.
Kvůli pouti do Fatimy a Santiaga, se letošní první svaté
přijímání nebude konat jako v předchozích letech na
Svatodušní svátky, ale v neděli 16. května při mši svaté od
9.30 hodin. Ke svátosti smíření děti přistoupí poprvé
v pátek 16. dubna po večerní mši svaté. Podruhé děti,
jejich rodiče a sourozenci, budou mít příležitost k zpovědi
v pátek 14. května večer.
V pátek 12. března jsou všechny děti, nejen ty, které
prožívají přípravu na přijetí eucharistie, pozvány na
pobožnost křížové cesty, která se bude konat v křížové
chodbě kláštera od 16.30 hodin.

Vikariátka v Mrákově
V den prvního výročí úmrtí Mons. Jindřicha Suchánka 21.
ledna se v mrákovském kostele sešli na mši svaté zdejší
farníci a kněží domažlického vikariátu, kterým předsedal
generální vikář plzeňské diecéze Mons. Robert
Falkenauer. Ten se také při bohoslužbě ujal slova, v němž
vzpomínal na zesnulého P. Suchánka jako na člověka,
který dobře pochopil svoji dobu a místo, které mu
Hospodin v životě svěřil. A jeho život se tak stal skutečně
součástí velkých dějin spásy, kterými Bůh vede svůj lid.
Tím se, samozřejmě, Mons. Suchánek stal příkladem a
vzorem nejen pro své farníky, ale pro všechny, kteří se
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s ním mohli během jeho dlouhého a obětavého života
setkat.
Po mši svaté se věřící a kněží přesunuli na místní hřbitov,
kde se modlili u hrobu zesnulého kněze.

Aktuální galérie na webu
Všechny, kteří mají zájem o život domažlické farnosti,
zveme
k návštěvám
našich
webových
stránek:
www.farnostdomazlice.cz. Kromě několika trvalých
odkazů a archivních článků – mimo jiné se tam nachází
bohatý archiv starších čísel Farních listů – najdou
návštěvníci doplněnou galérii fotografií pořízených při
několika farních akcích a setkáních v roce 2009. Poslední
příspěvek v tomto odkaze zobrazuje průběh zahájení
letošní Tříkrálové sbírky a průběh oprav kostela sv. Jiljí
v Třebnicích.

Oprava třebnického kostela
Začátek nového roku znamená v několika případech
i začátek nové stavební sezony. Je to doba podepisování
dalších smluv, podávání žádostí o dotace, plánování
průběhu prací. Po úspěšných opravách, které proběhly
v roce 2009, je tedy třeba se připravit na další práce
v letošním roce.
Největší naší investicí je pořád oprava kostela sv. Jiljí
v Třebnicích, kde plánujeme uskutečnit další dvě etapy
oprav. Druhá etapa obsahuje dokončení taškové krytiny
lodě kostela, osazení pěti vikýřů a provedení hromosvodů
lodě kostela. Tyto práce by měly být ukončené do
poloviny března a předpokládané náklady činí 180.000,Kč.
Třetí etapa je rozdělena do dalších dvou bodů. Nejdříve
budeme pokračovat v opravě střechy a krovu nad
presbytáři kostela. Čeká nás demontáž stávající dožilé
taškové krytiny, oprava a výměna poškozených částí
krovu, oprava omítky a nové překrytí atiky, nové
klempířské práce, včetně úžlabí u věže, oprava římsy a
nové hromosvody v této části kostela. Náklady na tuto
etapu činí 348.000,- Kč.
Poslední letošní práce by měly probíhat při opravě vchodu
do kostela, kde je nutné také provézt demontáž staré
krytiny, opravit krov a položit nové tašky a klempířské
prvky. Odhadované náklady na tyto práce činí 61.000,- Kč.
Koncem ledna jsme podali prostřednictvím Památkového
ústavu v Plzni žádost na Ministerstvo kultury o poskytnutí
příspěvku na provedení těchto oprav. Celkové náklady
jsou 590.122,- Kč a dotace ministerstva nemůže být větší
než 80 procent těchto nákladů, tedy maximálně do výše
470.000,- Kč, o které jsme požádali.
V každém případě však minimální finanční podíl farnosti
nemůže být menší než 20 procent celkových nákladů.

