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Kontrola doporučila proplacení dotace
V úterý 17. března proběhla poslední část administrativní a fyzické kontroly realizace
opravy krovu a střechy arciděkanského kostela. Byla zkontrolována veškerá
dokumentace, čili mj. uzavřené smlouvy, faktury a ostatní účetní doklady, podklady
prokazující dodržení pravidel pro publicitu a následně přímo na místě byl zjištěn rozsah
a kvalita provedených stavebních prací. Nebyly zjištěny žádné závady a po podepsání
Protokolu o kontrole INTERIM bylo 26.3.2015 doporučeno proplacení dotace
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Po obdržení těchto finančních prostředků
budeme moci ukončit čerpání úvěru v České spořitelně, vrátit ostatní půjčené peníze
a konečně vyúčtovat celý projekt.
Při této příležitosti bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě
a realizaci oprav podíleli: manželům Kvítkovým a stavebnímu technikovi Antonínu
Vlčkovi, vikariátní účetní Vladimíře Moravcové, Architektonické a projekční kanceláři
Atelier Soukup, Regionální rozvojové agentuře Šumava, Ing. Heleně Weberové z Úseku
památkové péče MÚ Domažlice a stavební firmě Střechy Šot.
Zvláštní slova poděkování patří všem dárcům, kteří finančně podpořili náš projekt. Na
konci chci také poděkovat za všechny Vaše modlitby, které doprovázely toto dílo.
Pevně věřím, že také díky Vám celá akce proběhla úspěšně a bez jakýchkoliv nehod.
P. Miroslaw Gierga

O svátosti smíření
Svatý týden je tradičně obdobím, kdy častěji než jindy přistupujeme ke svátosti
smíření, kterou obvykle nazýváme svatou zpovědí. Samotná zpověď však je
ztotožňována s vyznáním hříchů, proto bude asi na místě si ještě jednou připomenout
ostatní důležité prvky této svátosti smíření a pokání, kterými jsou zpytování svědomí,
lítost, předsevzetí a po vyznání hříchů - pokání.
Pro zpytování svědomí se doporučuje použit tzv. zpovědní zrcadlo: buď vlastní nebo
jiný připraveny text, který nabízí např. kancionál. Základem tohoto zrcadla je text
desatera, nebo přikázaní lásky Boha a bližního, seznam hlavních hříchů nebo naopak ctností. Důležité je, abychom zkoumali všechny oblasti našeho života, tedy vztah
k Bohu, k bližnímu, k světu a k sobě samotnému.
Než přistoupíme k vyznání hříchů ve zpovědní místnosti, vzbuďme upřímnou lítost nad
svými hříchy. Najděme si ještě čas na to, abychom Bohu mohli říci, že je nám líto
spáchaných skutků a zanedbání - a že jsme si vědomi, že jsme svým postojem zranili
Boha a lidi, kterých se naše chovaní dotklo.
Asi nejčastěji zanedbaným článkem této svátosti je předsevzetí. Přistupujeme často ke
zpovědi s jakýmsi obecným přáním (a někdy slibem), že se zlepšíme, ale možná ani
nevíme, co bychom konkrétně na svém postoji chtěli změnit. Předsevzetí je volbou
konkrétního úkolu a počítá s tím, že naše obracení se koná postupně a vyžaduje si naši
trpělivost a vytrvalost. O svým předsevzetí nemusíme informovat zpovědníka, ale
určitě nám pomůže, když na realizaci úkolu budeme průběžně dohlížet.
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Nutnost vyznání hříchů se snad nemusí nikomu připomínat. Povinnost se vztahuje na
všechny těžké (smrtelné) hříchy a doporučuje se také vyznat hříchy lehké. Za hřích
můžeme považovat jen to, co jsme spáchali nebo zanedbali dobrovolně a vědomě.
Vyznáváme hříchy spáchané od poslední zpovědi - k jednou odpuštěným hříchům už se
v dalších zpovědi nevracíme.
Po vyznání hříchů a přijetí rozhřešení následuje pokání nebo zadostiučinění. Není to
trest za hříchy, ale příležitost k nápravě učiněných chyb a zranění. Hřích je vždy
projevem nedostatku lásky - naše pokání, nejčastěji modlitba, ať je projevem lásky
k tomu, který hřích odpustil - Bohu, a přímluvou za ty, které hřích také zranil - bližní.
Nesluší se tedy uložené pokání jen bezmyšlenkově odbýt. Nezapomínejme také na
aspoň krátkou modlitbu před a po zpovědi.

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém Týdnu
PONDĚLÍ:
17.30 – Kající pobožnost - arciděkanský kostel
Po kající pobožnosti v arciděkanském kostele udělování svátosti smíření za účasti
většího počtu zpovědníků
Úterý:
7.00 - 8.00
arciděkanský kostel;
16.00 - 17.00
klášterní kostel
Středa:
7.00 - 8.00
arciděkanský kostel
16.00-17.00
klášterní kostel
Zelený čtvrtek: 16.00-16.45
arciděkanský kostel
Velký pátek:
8.45 – 10.00
arciděkanský kostel
15.00 – 16.00
arciděkanský kostel
Bílá sobota:
8.45- 10.00
arciděkanský kostel

Velikonoční Triduum v arciděkanském kostele
Zelený čtvrtek
17.00
21.00 - 22.30

Mše Večeře Páně
Adorace Nejsvětější Svátosti v getsemanské zahradě

Velký pátek
8.00
8.30 – 16.10
16.15
17.00

ranní chvály a modlitba se čtením
tichá adorace Nejsvětější Svátosti v getsemanské zahradě
Křížová cesta
Obřady Velkého pátku

Bílá sobota
8.00
8.30 – 20.00
20.30

ranní chvály a modlitba se čtením
tichá adorace Nejsvětější Svátosti u Božího hrobu
Velikonoční vigilie
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