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Svátek ministrantů 
Jejich jméno zároveň popisuje jejich poslání – 
pochází od latinského ministrare a znamená 
sloužit. Církevní dokumenty doporučují, aby 
každá bohoslužba se konala za jejich účasti. 
V praxi tento požadavek v našich podmínkách 
lze splnit nejčastěji jen o nedělích a svátcích. 
Však, když nejsou u oltáře, liturgie postrádá 
důležitý prvek a jejich místo se nám zdá být 
prázdné. 
Ministranti. 
Tvoří společenství kluků a dospělých mužů, 
kteří plní službu u oltáře. Přichází spolu 
s knězem v průvodu do presbytáře. Čtou 
biblická čtení a přímluvy. Slouží při přípravě 
obětních darů chleba a vína. Mají na starosti 
kadidlo, svíce, zvonky. Nesou procesní kříž, 
drží misál a jiné liturgické knihy.  
Slouží nejen knězi, ale přede vším 
samotnému Kristu, který nás shromažduje na 
bohoslužbu. Sami objevují krásu liturgie 

a často tím umí nakazit ostatní. Pro všechny jsou znamením nezištné služby.  
Mají své svaté patrony: sv. Tarsicia – mučedníka ze 3. St. a sv. Dominika Savia (1842-
1857) – žáka sv. Jana Boska. 9 března, na den jeho úmrtí, církev vzpomíná Dominika 
v liturgii a ministranti slaví svůj svátek. Za týden, v neděli 9.3., zveme na mši svatou od 
9.30 hod. všechny ministranty, jejich rodiče a sourozence. Ke společné modlitbě za 
ministranty zveme všechny farníky (a Vás, kteří přijdete na mši od 8.00 nebo 18.00 
prosíme abyste se za ně přimlouvali při své osobní modlitbě).  
Nezištnost ministrantské služby nevylučuje odměnu. Už dva roky každý z nich odebírá 
ministrantský časopis Tarsicius. Na konci loňských prázdnin se několik kluků zúčastnilo 
výletu na Kašperk. Byli na několika diecézních setkáních s biskupem a měli možnost 
ministrovat v katedrále sv. Víta v Praze. Na letošní prázdniny farnost připravuje pouť 
ministrantů a jejich otců (těch mladších) do Říma ve dnech od 7. do 11.7. Chtěl bych, 
aby návštěva těch posvátných a pro křesťany důležitých míst, byla pro naše 
ministranty nejen odměnou a poděkováním za jejich službu, ale byla i zážitkem, který 
pomůže objevit a posílit jejich křesťanskou totožnost. Aby jim pomáhala v objevování 
a prožívání víry předávané od doby svatých apoštolů.  
Chtěl bych také, v realizaci tohoto plánu, pomoci jejich rodičům, hlavně finančně. 
Proto se obracím na Vás s prosbou o přispění na tento účel do sbírky, která se bude 
konat 9. března nebo i kdykoliv jindy. A moc Vám za to předem děkuji. 

P. Miroslaw Gierga 

Pouť do Lurd – změna termínu 
Na žádost CK Palomino dochází ke změně termínu poutního zájezdu do Lurd a La 
Salette. Na místo dřívějšího , kancelář nabízí nový: od neděle 25.5 (v odpoledních 
hodinách) do úterý 3.6.2014. Za změnu termínu se omlouváme. Ostatní podmínky se 
nemění. Cena zájezdu: 9.900,- Kč 
Program: 
1.den – Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda 
2.den – Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem  
sv. Bernadety, prohlídka opevněného města, katedrála, hrob  
sv. Bernadety, ubytování v hotelu F1 
3.den -  Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika Panny Marie, 
kaple St. Michel, překrásný výhled do okolí, noční jízda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4.den – Lurdy – Mezinárodní mše svatá v podzemní Bazilice Pia X, návštěva míst 
spjatých s životem sv. Bernadety, účast na modlitbě růžence,  světelný průvod 
5.den – Lurdy – návštěva koupelí, odpoledne výlet do Gavarnie - srdce Pyrenejí, pro 
zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva poutní kaple P. Marie, 
prohlídka horské vesničky, návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence, světelný průvod 
 6.den – Lurdy – mše svatá, návštěva koupelí, Křížová cesta, eucharistický průvod 
s požehnáním, účast na modlitbě růžence, světelný průvod   
 7.den – Lurdy – Mezinárodní mše svatá v podzemní Bazilice Pia X, účast na modlitbě 
růžence, světelný průvod   
 8.den - Lurdy – po snídani odjezd, La Salette – mariánské poutní místo v Savojských 
Alpách, ubytování, nocleh  
 9.den – La Salette – mše svatá, Křížová cesta, odjezd do ČR, noční jízda 
10.den – příjezd do farnosti v dopoledních hodinách 
 

Oprava arciděkanského kostela 
 

28. ledna obdržela domažlická farnost zprávu o doporučení k financování našeho 
projektu opravy arciděkanského kostela (zajištění statiky, oprava krovu a střechy) 
z fondu EU – ROP Jihozápad.  
25. února proběhla v Domažlicích první kontrola „ex-ante“, jejíž předmětem byla 
především dokumentace vytvořena v souvislosti s projektem a samotné místo 
realizace projektu. Dalším krokem je příprava a následné podepsání smlouvy s ROP 
Jihozápad o poskytnutí dotace. O nutnosti, podmínkách a realizaci oprav kostela vás 
budeme informovat v dalších číslech FL 
 

Začíná doba postní 
Popeleční středou 5. března začíná doba postní. V pátek 7. března zveme na první 
pobožnost křížové cesty od 16.30 hod. v klášteře. Popelec se bude udělovat také na 
první postní neděli 9. března během všech bohoslužeb.  


