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Farní rada prodiskutovala pastorační plán i nadcházející akce  
V neděli 8. března odpoledne proběhlo setkání farní rady a farníků věnované 
aktuálním pastoračním problémům a plánům farnosti: 
1. nedělní pastorace dětí: Od čtvrté neděle postní nabízíme dětem, které přichází na 
mši sv. od 9.30 sestavení dětského misálku, o jehož podobě jsme informovali 
v předchozích FL. Každé dítě obdrží malou osmistránkovou brožurku s biblickými texty, 
příběhem a úkolem. Text zdůrazňuje poselství liturgie slova a vybízí k dalšímu 
rozhovoru (např. s rodiči) na toto téma. Je to nabídka pro děti školního věku, které 
mohou sledovat obsah biblických čtení. Pro nejmladší budeme i nadále připravovat 
obrázky k vybarvování.  
2. nabídka duchovní obnovy: Obdrželi jsme nabídku duchovní obnovy, kterou pod 
hlavičkou redakce časopisu Duha provádí P. ThDr. Tomáš Havel a Mgr. Eva Muroňová. 
Jedná se o nabídku adventní, postní nebo jiné obnovy pro děti, mládež nebo rodiny. 
Farní rada se dohodla na případném přijetí a využití nabídky v rámci dalšího 
vikariátního dne v Domažlicích. 
3. farní knihovna: Slova poděkování patří všech, kteří v posledních letech obětavě 
sloužili farníkům v naší knihovně. Bohužel zájem o knihovnu trvale klesá. V minulých 
týdnech bylo nabídnuto farníkům několik knih k volnému rozebrání. Děkujeme všem, 
kteří knihy připravili a projevili o ně zájem. Nicméně aktuální zůstává otázka 
budoucnosti knihovny. Farní rada doporučuje upravit hodiny pro veřejnost, které 
knihovna muže nabídnout (nyní je knihovna otevřena ve středu od 9.00 do 11.00 hod.) 
Shání se tedy dobrovolníci, kteří by chtěli nabídnout služby knihovny v neděli po mši 
svaté - stačilo by jen několik minut, během kterých by návštěvníci bohoslužby mohli 
vracet a půjčovat další knihy. V této záležitosti kontaktujte Jaromíra Tippla. Pokud jde 
o sbírku nabízených knih, doporučuje se vytvořit menší soubor nejzajímavějších a nově 
vydaných knih, aby se usnadnila orientace pro návštěvníky. 
4. Noc kostelů:  letošní Noc kostelů se bude konat 29.5. Farní rada navrhuje připravit 
program v kostele sv. Antonína na Folmavě a na Vavřinečku, kde se bude nacházet 
nový obětní stůl a ambon - dílo pí. Vladimíry Tesařově, autorky skleněného basreliéfu 
v arciděkanském kostele. Nyní jednáme s pí. Tesařovou ohledně tohoto termínu, jestli 
bude oltář do té doby hotový, a s otcem biskupem ohledně datumu posvěcení oltáře. 
Jako jiná alternativa se jeví zpřístupnění půdního prostoru arciděkanského kostela - po 
opravě půdy a střechy. 
5.  Triduum MDR: Na termín konaní tridua Matky Dobré Rady má rozhodující vliv účast 
otců augustiniánů z Prahy. Letošního svátku se augustiniáni mohou zúčastnit až 
v neděli 26. dubna. Proto se bude triduum konat od pátku do neděle 24.-26.4.2015. 
První den svátků budou mši koncelebrovat kněží domažlického vikariátu a hostem 
druhého dne a kazatelem bude jáhen Petr Konopík. 
6. Oživení kontaktu s farností Furth im Wald: V pátek 20.3. navštíví naši farnost 
furtský děkan P. Richard Meier. Budeme spolu mluvit o spolupráci našich farností 
a pozveme naše sousedy na Setkání s řezenskou diecézí v Plzni 25. dubna 2015. Kvůli 

účasti na tomto setkání uvažujeme o změně termínu Tridua MDR na čtvrtek, pátek 
a neděli 23.-24. a 26.4. Budeme Vás o tom ještě informovat. 
7. Nabídka filmů: Nabízíme promítání celovečerních nebo dokumentárních filmů. Jako 
první bude - v souvislosti s přípravou na Národní eucharistický kongres - promítán film 
"Já jsem", v sobotu 21.3. od 18.00 hod. ve farním sále. Doba promítání je 80 minut. 
Film (ve formátu dvd) lze také zapůjčit domů. 
 

Sri Lanka v objektivu 

Na setkání s promítáním fotografií ze Sri Lanky zveme na faru v neděli 15.3. od 16.00 
hodin. 
 

Setkání s řezenskou diecézí v Plzni 25. dubna 2015 
Od začátku vzniku naší diecéze nám velkou podporu poskytuje řezenská diecéze. Z její 
finanční pomoci se každoročně realizuje řada projektů, které by byly jinak jen těžko 
realizovatelné. Kromě toho řada farností spolupracuje s německými partnery. V roce, 
kdy je Plzeň Evropským hlavním městem kultury 2015, jsme jako poděkování pozvali 
řezenskou diecézi k návštěvě Plzně. Den řezenské diecéze se uskuteční v sobotu 25. 
dubna 2015 v rámci Bavorských dnů. Našim hostům z Německa nabídneme 
komentované prohlídky katedrály spojené s varhanními koncerty, možnost prohlídky 
města a mnoho dalšího. Vrcholem tohoto dne bude česko-německá mše svatá v 16.00 
hod. v katedrále sv. Bartoloměje s účastí obou diecézních biskupů z Plzně a Řezna. 
Srdečně zveme k účasti 
 

Dokument: Já jsem 
V dnešní době slábne víra v přítomnost Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti. Stále méně 
lidí se účastní mše svaté, klesá počet přistupujících k Svatému příjímání, a ti, kteří 
přijímají, to dělají často automaticky a bez víry, že přijímají živého Krista. Film "Já jsem" 
by chtěl změnit tuto situaci a připomenout tento každodenní eucharistický zázrak.  


