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Oprava arciděkanského chrámu (1) 
Začátky domažlického kostela Narození Panny Marie sahají do 13. století, kdy tento 
kostel pravděpodobně nahradil dřívější svatyni, která stala na stejném místě. Při 
přestavbě kostela v 15. století byla do půdorysu kostela připojena věž – městská 
hláska, postavena o století dříve. Kostel byl původně trojlodní a v té podobě se dočkal 
přestavby, která začala po velkém požáru v roce 1747 a byla dokončena v roce 1756. 
V roce 1822 shořel krov kostela, ale samotný kostel byl zachráněn. Další zásadnější 
úprava proběhla v roce 1892, kdy byl vnějšek kostela vybaven mnoha novobarokními 
detaily, které byly redukovány při opravě v roce 1936. Dílčí opravy proběhly ještě 
v letech 1944, 1983 a 1999-2000, kdy byla opravena věž kostela. 
Od roku 2001 do 2013 proběhlo několik dalších úprav. V roce 2003 byla opravena 
a v listopadu toho roku znovu vysvěcena kaple sv. Barbory v severní časti chrámu. 
V následujících letech byly restaurovány sochy nad jižním vstupem do kostela 
a originály byly nahrazeny replikami. Před vstupem na věž byl restaurován kříž a na zdi 
věže byla obnovena freska Panny Marie. Byl zrestaurován portál nad hlavním vchodem 
do kostela a upraven prostor pod kruchtou. Během posledních let byly několikrát 
opravovány nástřešní žlaby a dešťové svody (odcizeny nebo poškozeny zloději).  
Při pohledu na kostel nelze však přehlednout havarijní stav podstřešních říms (padající 
zdivo přímo ohrožuje bezpečí kolemjdoucích) anebo výrazných prasklin na klenbě 
hlavní lodi chrámu. Při velkých oblevách na začátku roku 2011 do kostela zatékala 
voda asi na šestnácti místech (!) a opět poškodila fresky na chrámové klenbě 
a stěnách. Navíc návštěva půdy odhalí značné poškození krovu – především v důsledku 
pronikání vody ze střechy a žlabů. 
Dosavadní dílčí úpravy nebyly schopny zabránit dalšímu poškozování krovu, žlabu 
a podstřešních říms. Přestože dvakrát byly důsledně zkontrolovány a následně 
opraveny všechny spoje (falce) na měděném plášti na střeše kostela, vlivem 
klimatických podmínek (slunce, mráz, sníh) se objevovala další poškození a do chrámu 
znova zatékalo na nových místech. Zcela jako nefunkční se jevily nástřešní žlaby, které 
shromažďovaly velké množství sněhu, a v případě oblevy nebo nárazových dešťů, velké 
množství vody, která nemohla být odvedena ze střechy kostela. 
Po konzultacích se stavebním oddělením plzeňského biskupství bylo rozhodnuto 
o nutnosti komplexního řešení problému střechy a krovu kostela a zajištění jeho 
statiky. Pro zpracování technické dokumentace byla zvolena Architektonická 
a projekční kancelář Atelier Soukup s.r.o. a statické zajištění kostela zpracoval Ing. 
Jindřich Rineš. V letech 2011 a 2012 farnost podala na Ministerstvo kultury ČR žádost 
o příspěvek z fondu Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) a tato 
žádost byla dvakrát zamítnuta. V roce 2013 byla zpracována a podána žádost o dotace 
z fondů EU a koncem ledna 2014 bylo rozhodnuto o doporučení k poskytnutí dotace 
pro realizaci projektu do maximální celkové výše 9.770.000,- Kč (z čeho 85% uhradí 
dotace a 15% majitel objektu - farnost). Konkrétní náklady na opravu kostela poznáme 
však až po výběrovém řízení stavební firmy, která opravu provede. 

Nedělní odpoledne patřilo dětem 

Desátý farní dětský karneval už je za námi. Krátkou zprávu přinášíme na str. 6 
 

Informace a pozvání 
 
Duchovní obnova. Druhé setkání biblické duchovní obnovy s P. Pavlem Petrašovským 
se bude konat v úterý od 18.00 hod. na faře. 
 
Den nemocných. Letos jsme nemohli společně slavit Den nemocných na svátek Panny 
Marie Lurdské 11. února. Proto zveme ke společné modlitbě za nemocné a za seniory 
ve středu 12.3. při mši svaté od 8.00 hod. Během této bohoslužby bude také 
udělována svátost nemocných. 
Mše sv. v domažlické nemocnici bude sloužena ve čtvrtek 13.3. od 15.10 hod. 
 
Křížová cesta. Každý pátek postní doby zveme na pobožnost křížové cesty od 16.30 
hod. v křížové chodbě kláštera. Křížová cesta s dětmi se bude konat další pátek tj. 21.3. 
 
Paškály. Prodejna Oáza připravuje ve spolupráci se s. Petrou velikonoční paškály pro 
domácnost. Svíci budeme moci použíti při obnově křestního vyznání na Velikonoční 
vigilii a také jako ozdobu na svátečním stole. Objednávky paškálu v kostele nebo 
prodejně Oáza.  


