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Rok 2014 - jaký byl?
Poslední mše svatá v roce 2014 byla - už tradičně - spojená s modlitbou díkůvzdání za
celý minulý rok. A proto se také vždycky stává příležitostí k jistému shrnutí
a bilancování: co jsme prožili, jaké dary přijali, anebo i co jsme zanedbali a co se nám
nepovedlo. Takové otázky si klademe při našem osobním bilancování anebo hledáme
na ně odpověď ve svých rodinách a dalších společenstvích, která tvoříme.
Asi už není nutné hodnotit minulý rok, jaký byl pro celou naši diecézi - takové
hodnocení najdeme na jiných místech. Možná jen bychom neměli přehlednout, že to
byl rok, kdy otec biskup zahájil diskuzi o pastoračních prioritách a finančním zajištění
budoucnosti diecéze - a on sám se dožil 75 let a podal Svatému otci žádost o přijetí
rezignace z funkce diecézního biskupa.
Jaký byl tento rok pro naši farnost? Není snadno všechno shrnout do několika vět,
a přesto se pokoušíme o nějakou vzpomínku na události, které se loni v domažlické
farnosti odehrály.
Rok začal Tříkrálovou sbírkou, která se v Domažlicích uskutečnila už po čtrnácté
a v domažlické a milavečské farnosti přispěla částkou 162.000,- Kč pro potřeby
Charity.V klášterním kostele jsme se opět po roce setkali, abychom společně prosili
o jednotu všech křesťanů. Na začátku března se farní sál jevil už jako příliš malý na to,
aby se do něj vešli rodiče a děti při karnevalovém plese. V dubnu jsme vyrazili do
Francie, kde složila své řeholní sliby sestra Vigilie. Do Francie jsme putovali ještě
jednou, tentokráte ve větší skupině, abychom navštívili několik poutních míst především Lurdy a La Salette. V květnu jsme otevřeli některé z našich svatyní, kde
proběhla Noc kostelů. Neděle Seslání Ducha svatého je v naší farnosti každoročně
dnem prvního svatého přijímání; v roce 2014 k eucharistii přistoupilo poprvé sedm
dětí. Pár dnů po této slavnosti se konal v Domažlicích další ročník fotbalového turnaje
o pohár biskupa Radkovského - Biskup cup 2014 opět v mezinárodním obsazení.
Prázdniny přinesly dva tábory - pro mladší děti a pro mládež, a do Rakouska na
společnou dovolenou odjelo více než deset rodin. Ministranti, většinou se svými otci,
na začátku července navštívili Řím. V srpnu jsme oslavili Svatovavřineckou pouť, a díky
radiu Proglas a TV Noe, ji mohli s námi sledovat posluchači a diváci z celé republiky. Po
prázdninách byl také požehnán a zprovozněn vysílač Proglasu a jeho program mohou
už sledovat všichni naši farníci. V arciděkanském kostele slavili svátky svých patronů
hasiči a myslivci, a desátá Svatohuberstká mše sv. měla mimořádně slavnostní podobu.
Pouť v arciděkanském kostele byla poprvé také oslavena společným pouťovým
obědem na faře, kterého se zúčastnilo více než padesát farníků. Oběd připravil
kostelník Roman Holub, který na konci roku byl také vyhlášen Kuchařem roku 2014
(také za přípravu večeří ve farním sklípku). Každé úterý večer sportovala skupina mužů
(starších a něco mladších) v tělocvičně při Komenského 17 a v listopadu se na stejném
hřišti uskutečnila olympiáda pro děti. Katka Lachmanová a Vlastimil Kadlec OMI byli
hosty vikariátního dne, který v říjnu proběhl v prostorách MKS a byl ukončen mší sv.
v arciděkanském kostele. Na podzim se konaly v celé republice komunální volby.
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V Domažlicích uspělo několik našich farníků a přátel. 90 let od svého založení oslavila
v roce 2014 domažlická jednota Orla. V prostorách charity a fary proběhly tvůrčí dílny,
při kterých se vyráběly adventní věnce nebo vánoční dárečky. V adventu navštívil
Domažlice papežský kříž Světových dnů mládeže a na dvě poslední adventní neděle
jsme nabídli odpolední čtvrthodinky na Baldově a U svatých. Na Štědrý den na
domažlickém náměstí byl pro všechny obyvatele města uveden krásný vánoční příběh.
V arciděkanském kostele se opět konaly nejen bohoslužby, ale i koncerty: hlavně
Dvořákovo a Rejchovo Te Deum a Rybova Česká mše vánoční v podání Čerchovanu.
Na podzim se několik rodin zúčastnilo Národní pouti rodin ve Žďáru nS. a na konci roku
vzniklo sdružení Fandíme rodině. Od podzimu se také pravidelně znovu setkávají při
svém spolču zástupci mládeže.
V minulém roce proběhly také dvě velké opravy kostelů: byla dokončena oprava věže
kostela sv. Jiljí v Třebnicích a proběhla rekonstrukce krovu a střechy farního kostela
v Domažlicích. V prosinci byla zahájena oprava topení na faře a novou podobu dostala
také společenská kuchyně, kde už probíhají setkání modlitební skupiny a vyučování
náboženství pro děti.
V roce 2014 uzavřelo církevní sňatek 7 párů (v roce 2013 - 11) a svátost křtu přijalo
19 dětí (v roce 2013 - 24). Nedělních bohoslužeb se zúčastnilo 427 lidí: 256 žen a 171
mužů. 130 zúčastněných je výdělečně činných, 297 není výdělečně činných.
Do klášterního kostela přišlo 67 lidí a na mších v arciděkanském kostele bylo 360
věřících.
Bohužel rok 2014 přinesl i bolestné události, ke kterým patří náhlá smrt naší varhanice
Vlasty Čejkové a jejího otce.
Na závět tohoto (možná neúplného) přehledu událostí, bych chtěl ještě jednou
poděkovat všem farníkům, přátelům a příznivcům za Váš podíl na životě farnosti, za
všechno, čím jste tento život obohatili. A přeji všem hojnost Božího požehnání v roce
2015.
P. Miroslaw Gierga

Pozvání
V neděli 11.1. od 10.30 hod. se koná na faře příprava na svátost biřmování a od 17.00
hod. setkání katechumenů.
Ve čtvrtek 15.1. od 15.00 hod. mše svatá v penzionu a od 18.15 v kapli sv. Františka na
Pasečnici.
V týdnu od 19. do 24.1. budou mše sv. v Domažlicích slouženy jako o prázdninách
(pondělí, středa a pátek pouze v 8.00 hod. a v úterý, čtvrtek a sobotu pouze od 17.15
hod.)
V pondělí 19. ledna se od 18.00 bude ve Sborovém domě ČCE v Domažlicích konat
ekumenická bohoslužba slova za jednotu křesťanů.
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