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Katechumenky potvrdily své rozhodnutí 
Dvě katechumenky: Sylvie Královcová a Michaela Sokolová byly minulou neděli přijaté 
mezi čekatelé křtu. Tento obřad, který se obvyklé koná na začátku postní doby , je 

dovršením příprav na přijetí tzv. iniciačních svátostí: křtu, biřmování a eucharistie. 
Během mše sv., při které se obřad konal, potvrdili  nejdříve přítomní kmotři, že jejich 

kmotřenky se poctivě a upřímně připravují na křest a že chtějí žít ve společenství církve 
a následně už samotné katechumenky mohly potvrdit své rozhodnutí o přijetí svátosti. 
Shromážděni farnici byli  vyzváni k modlitbě za obě katechumenky. Svátost křtu jim 

bude udělena během Velikonoční vigilie, tedy při večerní l iturgii  na Bílou sobotu. 
 

Pozvání 
 

Během postní doby zveme na pobožnosti křížové cesty - každý pátek od 16.30 hod. 
v křížové chodbě kláštera 
 

8.března od 10.30 příprava na biřmování 
  od 14.00 příprava na přijetí svátosti manželství  

  od 16.00 setkání farníků věnované pastoračnímu plánování  
15.března 4. neděle postní - neděle radosti 
  od 14.30 mše sv. v Třebnicích 

  od 16.00 - vzpomínka na cestu na Sri Lanku, s promítáním fotografií 
  a setkáním u stolu 
22.března  od 10.30 příprava na biřmování 
  od 14.00 příprava na přijetí svátosti manželství 

   
 

Liturgie pro děti 
 

Domažlická farnost má to štěstí, že se 
nedělních bohoslužeb pravidelně účastní 

četná skupina dětí. Právě pro ně - a pro 
jejich rodiče - jsme připravil i barevné 
brožurky, které ve spolupráci s paulinkami 
vydalo nakladatelství Triton. 

Publikace s názvem Liturgie pro děti vychází 
od 1. neděle adventní cyklu B a je vhodná 
pro přípravu dětí na bohoslužbu slova nebo 
pro rozdávání dětem při nedělní mši svaté. 

Je možné ji  také využít v katechezi, kdy se 
mluví o jednotlivých biblických příbězích, 
které zaznívají i  během mší svatých. 

V Liturgii  pro děti  nejsou texty bohoslužby slova převyprávěné, ale jde o výběr 
originálních vět z lekcionáře tak, aby děti pochopily jednu nosnou myšlenku společnou 
celé dané neděli či  slavnosti. Originální biblický text i  po tomto výběru umožňuje 
dětem proniknout do krásy a hloubky vybraných biblických úryvků, ale zároveň se také 

v bohoslužbě slova lépe orientovat.  
K pochopení jednotící myšlenky slouží i  krásně ilustrovaný příběh ze života dětí, který 
propojuje mši svatou s životem dětí . Příběhy mají naznačený konec, ale je možné 

s nimi nadále pracovat ať už v kázání pro děti, tak také v katechezi či doma. Liturgie 
pro děti má formu malých sešitků se sponkou na okraji, takže bude možné si sešitky 
zakládat a postupně si z nich vytvořit vl astní „dětský lekcionář“. Na konci každého 
sešitku najdete ještě hádanku. Odpovědi je možné od dětí sbírat a odměňovat, nebo 

jim je nechat jen pro radost. 
Cena jednoho sešitku je 3 Kč (cena je schválně velmi nízká, i  když se jedná o 8 stránek 
barevného textu, aby byly sešitky dostupné pro každé dítě i  v početné farnosti).  
Sešitky cyklu B budou vydávány v balíčkách. Aktuální obsahuje dohromady dobu postní 

a velikonoční - celkem 13 brožurek.   
 

Pastorační plány farnosti 
 
Srdečně zveme dnešní neděli od 16.00 na odpolední zasedání Farní rady ve farním 

sále. Setkání, na které zveme všechny farníky, bude věnováno pastoračním aktivitám 
farnosti, ke kterým patří mj. příprava Noci kostelů nebo  Národního Eucharistického 
Kongresu a další menší akce, které se budou konat v Domažlicích. Smyslem těchto 
setkání je také hledání nových nápadů a inspirací a odpověď na konkrétní očekávání a 

potřeby farníků. 


