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Před opravou arciděkanského chrámu (3) 
 

Opravy krovů a střech jsou závislé na stávajícím stavu jednotlivých konstrukcí. Klenby 
hlavní lodi vykazují ve vrcholu výrazné trhliny, které jsou způsobeny především 
nefunkčností stávajících táhel v půdním prostoru a velmi špatným stavem krovové 
konstrukce, která byla při poslední opravě v souvislosti s výměnou krytiny značně 
narušena. Masivně poškozeny jsou krovové partie u římsy, jedná se o poškození 
pozednic, pětiboké vaznice, krátčat, vazných trámů, zhlaví krokví, absence ztužení 
a vzpěr aj. Hlavní í úpravy se budou proto týkat krovu hlavní lodi, kde kromě poškození 
střešní krytiny další problém v zatékání a poškození zděných konstrukcí způsobuje 
stávající zaatikový žlab. Proto bude provedena, kromě statických náprav krovu, 
i úprava krovu pro osazení nového nástřešního žlabu, po celém obvodu střechy lodi 
s postupným sejmutím bednění a měděné krytiny v celém rozsahu vyjma krytiny 
vikýřů. 
Nově bude střešní plášť lodi kostela proveden v pálené krytině - prejzové – velký prejz 
pokládaný „na sucho“ s mechanickým kotvením s provedením nástřešního žlabu 
s napojením na stávající svislé svody s doplnění jednoho nového svodu. 
Před zahájením opravy krovu bude provedeno statické zajištění zdí a práce po 
ucelených úsecích, montážní zajištění, demontáž prvků, přezdění koruny zdiva dle 
poškození s provedením doplněním profilace korunní římsy a demontáž krytiny 
a bednění a opětovné zastřešení prejzovou krytinou na laťování.  
Další problematickou konstrukcí je stávající šestiboká sanktusová věžička s lucernou, 
ukončená cibulkou s poškozenou hrotnicí. Její stav na hranici životnosti, a proto bude 
provedena celková oprava dřevěné konstrukce s novým bedněním, s novou krytinou 
a opravou všech prvků a doplněním přístupových a zajišťovacích prvků. 
Krov nad boční severní kaplí kostela bude po provedení detailních průzkumů opraven, 
poškozené prvky budou vyprotézovány, v případě většího poškození lokálně 
vyměněny. Bude provedena celková revize stávající měděné krytiny a odvodňovacích 
prvků a úpravy navazující na opravy krovu. 
Shodným způsobem bude postupováno při opravě střechy a krovu nad kaplí Panny 
Marie Růžencové a střechy a krovu nad jižní předsíní kostela 
 
Krov lodi 
Krov je vynášen ležatými stolicemi plných vazeb se středovými táhly. Síly jsou do nich 
přenášeny bočními vaznicemi, vzepřenými diagonálními vzpěrami ve střešní rovině. Na 
konstrukci jsou patrné dodatečné rekonstrukční zásahy především v patní části. Místy 
vůbec chybí 5-ti boké patní nosníky, do kterých byly původně vzpěry vaznic čepované. 
Do konstrukce byly vloženy dodatečné vzpěry rámových příčlí plných vazeb a původní 
kampované či čepované spoje prvků konstrukce v patní části nahrazeny sepnutím 
nasvorníkovanými příložkami z ocel. pásoviny nebo tesařskými skobami. Nad středem 
západního průčelí vnáší střední plná vazba krovu nežádoucí horizontální síly do koruny 
zdiva. Vazný trám této vazby není v konstrukci zajištěn proti posunu západním 

směrem, jeho provázání se středy krajních příčných vazných trámů tento problém 
neřeší. Pod lehkou krytinou je pasivní přitížení střechy proti silám vyvozovaných 
klenbami do obvodového zdiva nedostatečné. Je nezbytné doplnit opozitní diagonální 
vzpěru středové plné vazbě ve valbě nad západním průčelím a provést doplňující 
úpravy především v patní části krovu. V kratších stranách krovu je vyřezáno diagonální 
zavětrování. 
Pro zamezení dalšího poškození kleneb je nutná především oprava krovové konstrukce 
- výměny pozednic, výměnu kráčat, protézování krokví a vazných trámů s obnažením 
zhlaví dřevěných táhel a doplnění nového funkčního statického stažení krovu. 
Dle statické části bude provedeno stažení ocel. táhly. Doplněním táhel budou důsledně 
zachyceny vodorovné síly krovu působící negativně na klenební systém zastropení 
kostela. 
 

Papež František udělil titul monsignore P. Miroslavu Kratochvílovi  
 

Kdyňský vikář Miroslav Kratochvíl užívá před svým jménem čestný titul Monsignore. 
Opravňuje ho k tomu titul papežského kaplana, který získal od papeže Františka za 
zásluhy v pastoraci na základě návrhu plzeňského biskupa Františka Radkovského.  
Dekret k titulu Monsignore (kaplan jeho Svatosti) obdržel v úvodu nedělní bohoslužby 
dne 15. března kdyňský pan vikář Miroslav Kratochvíl z rukou našeho pana biskupa 
Františka Radkovského. Ten navštívil při této vzácné příležitosti kdyňskou farnost 
a sloužil zde dvě nedělní mše svaté, nejprve ve Kdyni a poté v Loučimi. Svou 
milou návštěvou tak překvapil nejen všechny věřící, ale i našeho pana vikáře.    
Titul Monsignore může být udělen pouze hlavou církve na návrh diecézního biskupa. 
Biskupové takto odměňují kněze, kteří mají zásluhy na budování života v diecézi. 
Liturgické oblečení kaplana Jeho Svatosti je černá klerika s fialovým cingulem. 
 

Pozvání 
 

24.3. – setkání Farní rady. Na zasedání Farní rady věnované opravě arciděkanského 
kostela a letošní Noci kostelů zveme v pondělí od 18.30 hod. do farního sálu. 
 

25.3. – setkání Fatimského apoštolátu.  Od 16.00 hod. mše svatá za všechny živé 
i zemřelé členy mariánského hnutí Sv. apoštolátu Fatimy regionu Domažlice s obnovou 
zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Po mši svaté setkání pro členy 
Sv. apoštolátu Fatimy a příznivce v prostorách kláštera.  
 

28.3. – 24 hodin s Bohem. V odpovědi na iniciativu papeže Františka zveme na 24 
hodinou adoraci Nejsvětější svátosti s příležitosti ke svátosti smíření. Adorace začne 
v arciděkanském kostele kající pobožností od 18.30 hodin. Během večera poslouží 
svátostí smíření kněží domažlického vikariátu. V sobotu poskytnou příležitost 
ke zpovědi v Mrákově a Kdyni. Ukončení adorace v sobotu v 16.00 hod. 
 

30.3. – Promítání. Na reprízu promítání fotografií z cesty do Peru a Bolivie zveme 
v neděli 30.3. od 16.00 na faru. 
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