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Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 

 

 
 
 

Město/obec V roce 2015 V roce 2014 

Domažlice 86.458,- 70.580,- 

Pasečnice 2.390,- 2.000,- 

Petrovice 2.731,- 3.229,- 

Havlovice 2.437,- 2.470,- 

Česká Kubice 10.363,- 7.681,- 

Luženice 5.197,- 3.555,- 

Luženičky 6.170,- 3.553,- 

Chrastavice 6.476,- 6.402,- 

Nevolice 8.716,- 7.970,- 

Bořice 7.538,- 7.301,- 

Stráž 8.069,- 7.040,- 

Milavče 14.229,- 9.818,- 

Radonice 2.068,- 2.600,- 

 
Celkem v domažlické, klenečské a milavečské farnosti bylo během letošní Tříkrálové 
sbírky vybráno 319.946,- Kč. 
 

Odpustky u příležitosti Roku zasvěceného života 
 

Apoštolská penitenciárie ze zvláštního pověření Nejvyššího pontifika ráda uděluje 
plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie 
a modlitba na úmysl Svatého otce) všem jednotlivým členům institutů zasvěceného 
života i ostatním věřícím, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky. 
Budou jich moci využít od první adventní neděle letošního (2014) roku až do 2. února 
2016, tj. do dne, kdy se Rok zasvěceného života slavnostně ukončí, s možností obětovat 
je také za duše v očistci: 
a) v Římě, kdykoli se zúčastní na některém z mezinárodních setkání a slavení, jež jsou 
stanovena příslušným kalendářem Kongregace pro instituty zasvěceného života 
a společnosti apoštolského života, a po přiměřenou dobu se budou věnovat zbožným 
úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě 
a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie; 
b) ve všech místních církvích, kdykoli ve dnech věnovaných v diecézi zasvěcenému 
životu a při diecézních slaveních vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života 
zbožně navštíví katedrálu anebo jiné posvátné místo, zvolené se souhlasem místního 
ordináře, nebo klášterní kostel či oratoř klauzurního kláštera a tam se budou veřejně 
modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budou věnovat zbožným úvahám 
zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě 
a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie. 
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, stanovil následující místa na území 
plzeňské diecéze, na nichž lze za výše uvedených podmínek přijmout plnomocné 
odpustky: 
- Katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň, 
- Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Opatství Nový Dvůr (klášter trapistů), 
- Farní kostel Zvěstování Páně, Klášter Teplá, 
- Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chlum Svaté Maří, 
- Farní kostel sv. Maří Magdaleny, Karlovy Vary, 
- Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Domažlice (klášter augustiniánů), 
- Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plasy (klášter cisterciáků), 
- Filiální kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, Klatovy 
 

Poděkování 
Podobně jako tomu bylo v posledních letech, tak i letos jsem dostala štědrý finanční 
dar od skupiny farníků, abych mohla zaplatit účty za elektriku a plyn v klášteře. Ráda 
bych touto cestou poděkovala všem milým dobrodincům za každý 
jednotlivý příspěvek. Kristus Pán říká v evangeliu: "Cokoli jste učinili pro jednoho 
z mých nepatrných, pro mě jste učinili." A svatý Ignác k tomu dodává: "Čím štědřejší jsi 
k Bohu, tím více objevuješ jeho štědrost k tobě." Přeji Vám a v modlitbě vyprošuji, aby 
Pán Bůh odměnil Vaši štědrost - časným požehnáním a životem věčným!  

Vděčně Vaše sr. Petra   


