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Rozloučení 

 
V pátek  9. ledna jsme se v Domažlicích rozloučili 
s MUDr. Karlem Rekem, který dlouhá léta sloužil 
mnohým z nás nejen jako lékař, ale poskytoval také 
duchovní službu jako trvalý jáhen. Hlavním 
celebrantem zádušní mše svaté byl plzeňský biskup 
Msgre František Radkovský a spolu s ním u oltáře 
stáli kněží domažlického vikariátu, přátelé 
zesnulého a spolubratři jáhni, kteří spolu s Karlem 
Rekem přijali před 15 léty jáhenské svěcení. 
V promluvě a závěrečné řeči na rozloučenou jak 
otec biskup tak i vikář Miroslav Kratochvíl 
děkovali nejen zesnulému, že odchodem do 
důchodu neskončila jeho služba bližnímu, ale 
zrovna tehdy se pustil do náročného studia teologie 
a rozhodl se i nadále sloužit ostatním a přinášet jim 
slovo útěchy a rozdávat svátosti, ale i jeho 
manželce a celé rodině za to, že poskytli 
nemocnému a umírajícímu Karlovi tu nejlepší péči 
a lásku a doprovázeli ho doma až do chvíle jeho 
smrti.  
 
Ve čtvrtek 29. ledna jsme se v Mrákově rozloučili 
s Mons. Jindřichem Suchánkem, který od roku 
1974 sloužil jako farář zdejší farnosti. Mons. 
Suchánek během své téměř 60 let trvající kněžské 
   služby sloužil také 
   v Počátkách, v Týně nad 
   Vltavou. Myslívi a 
   Zavlekově. Protože toto 
   číslo Farních listů 
   odevzdáváme do tisku 
   ještě před rozloučením 
   s Mons. Suchánkem, 
   plánujeme i v budoucích 
   číslech věnovat mu více 
   místa. Tímto zveme i 
   vás, milí čtenáři, abyste 
   se o svou vzpomínku na 
P. Jindřicha Suchánka a na jáhna Karla Reka s námi 
rozdělili. 
 

Příprava na první svaté přijímaní 

Asi poprvé se domažlickým farníkům při zvláštním 
liturgickém obřadu představili kandidáti k přijetí 
eucharistie, tedy děti, které se letos připravují na 
první zpověď a první svaté přijímaní. Minulou 
neděli při dopolední mši svaté od půl desáté hned 
po homilii a vyznání víry byly děti jmenovitě 
pozvány aby předstoupily před oltář a tam nejdříve 
přednesly přímluvy a následně přijaly požehnání. 
Tuto skupinku v letošním školním roce tvoří (na 
fotografii zleva): Lubomír Kugel, Šárka Ledvinová, 
Jana Veberová, David Rada, David Primus, Lukáš 
Jankovec, Alžeba Havlovicová, Rostislav Gruber a 
Pavel Schweiner, který se kvůli nemoci nemohl 
zúčastnit nedělní bohoslužby.  
 

Noví ministranti 
V poslední době se opět zvýšil počet domažlických 
ministrantů. Nejdříve byl do tohoto společenství 
přijat Štěpán Braun a minulou neděli poprvé u 
oltáře ministroval Kryštof Havlovic (na fotografii 
vlevo) 


