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Příprava na první svaté přijímání

Tradičně o slavnosti Seslání Ducha svatého, která letos připadá na neděli 24. května, se
bude konat v Domažlicích slavnost prvního svatého přijímání. Na přijetí této svátosti se
připravuje skupina pěti dětí, které byly představené farníkům při bohoslužbě 1. února.
Skupinku tvoří (zleva): Jakub Šmejkal, Tereza Fořstová, Jan Glac, Anna Cook a Jakub
Krutina, který se kvůli nemoci nemohl zúčastnit mše svaté a chybí na fotografii.
Spolu s ostatními dětmi byli i tito žáci pozváni k účasti na křížové cestě (6.3.) a májové
pobožnosti (15.5.). K první zpovědi děti přistoupí 24. dubna.
Děti a jejich rodiny doporučujeme modlitbě farníků.

Plnomocné odpustky v Roce zasvěceného života
Mons. František Radkovský stanovil místa na území plzeňské diecéze,na nichž lze za
podmínek vydaných v Dekretu Apoštolské penitenciárie přijmout plnomocné odpustky
v Roce zasvěceného života (2015). V domažlickém klášterním kostele lze tyto odpustky
získat:
16. 8. 2015 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
24. – 26. 4. 2015 – triduum Matky Dobré Rady
Na tomto místě mohou v uvedených dnech jednotliví členové institutů
zasvěceného života i všichni věřící získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek
(kající smýšlení, vykonání platné svaté zpovědi, přistoupení ke sv. přijímání a modlitba
na úmysl Svatého otce), pokud se na nich 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.
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Z dopisu od Radia Proglas
Dovolujeme si vám zaslat nové číslo barevného
magazínu Vlnění 2015, které přináší historický
přehled událostí za uplynulých dvacet let vysílání
Proglasu. Píšeme v něm také o vysílači u Vás
v Domažlicích, neboť to pro nás byla také velká
historická událost, když jsme zprovoznili poslední
VK FM vysílač právě u vás.
V těchto dnech proběhlo v Brně setkání našich
spolupracovníků tzv. Kamarádů Proglasu - KaPrů.
Přijelo jich přes tři stovky a po společném programu, předání informací a obědě jsme
setkání zakončili bohoslužbou v odpoledních hodinách. Tito dobrovolní
spolupracovníci odvezli zásilky do svých domovů a pomáhají nám šetřit náklady na
poštovné.
Moc prosíme, zda by se ve vaší farnosti také našel spolupracovník, který by převzal
zásilky z rádia a předal ostatním. Velmi by nám to usnadnilo komunikaci s posluchači
z Vaši farnosti.
Těšíme se na další posluchače a přátele z Domažlic a věříme, že se vám naše vysílání
pěkně poslouchá. Myslíme na Vás a modlíme se za Vás.
Helena Horáková, manažerka Radia Proglas

Pozvání
Během postní doby zveme na pobožnosti křížové cesty - každý pátek od 16.30 hod.
v křížové chodbě kláštera
1.března
6.března
8.března

od 14.00 příprava na přijetí svátosti manželství (na faře)
od 16.30 křížová cesta pro děti
od 10.30 příprava na biřmování
od 14.00 příprava na přijetí svátosti manželství
od 16.00 setkání farníků věnované pastoračnímu plánování
15.března
od 14.30 mše sv. v Třebnicích
22.března - 5. neděle postní - neděle radosti
od 10.30 příprava na biřmování
od 14.00 příprava na přijetí svátosti manželství
od 16.00 - vzpomínka na cestu na Sri Lanku, s promítáním fotografií
a setkáním u stolu
29.března - Květná neděle - žehnání ratolesti
30.března - Pondělí Svatého týdne
od 17.15 kající pobožnost a příležitost k svátosti smíření
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