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Řeholní sliby s. Vigilie a Dumiah 

Magdaléna Vokonouvá z Domažlic, která si zvolila jako řeholní jméno Vigilia a Michaela 
Nováčková z Plzně, jako s. Dumiah, složily minulou sobotu v klášteře betlémských 
sester (oficiální název řádu je Mnišská rodina Betlému, Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Bruna) v Poligny ve Francii své časné řeholní sliby na dobu pěti let. Mši svatou sloužil 
plzeňský biskup Mons. František Radkovský a spolu s ním bohoslužbu koncelebrovalo 
dalších sedm kněží, kteří přijeli z České republiky. Slavnosti se zúčastnili také příbuzní 
a přátelé mnišek. 
Mnišská rodina Betlému Nanebevzetí Panny Marie a sv. Bruna vznikla ve Francii před 
padesáti lety a dnes sestry a bratři tohoto řádu žijí ve 32 klášterech po celém světě 
(mj. v Izraeli, Alžírsku, Argentině, Kanadě, Chile, Mexiku nebo Polsku).  
Sestry žijící v Poligny věnují svůj čas modlitbě – soukromé ve svých poustevnách 
a společné liturgii v kostele, studiu a práci. Spiritualita rodiny navazuje na tradici 
sv. Bruna (1035-1101), zakladatele kartuziánského řádu. V liturgii můžeme najít stopy 
jak západní, tak i východní křesťanské tradice. Texty a hlavně zpěvy liturgie hodin 
(breviáře) jsou inspirovány liturgií řeckou a ruskou a spojují prvky liturgie syrské, 
koptské, mozarabské a latinské zpěvy kartuziánské. 
Srdcem života klášterů je kontemplace tajemství Nejsvětější Trojice a adorace 
Nejsvětější svátosti. Kostely sester připomínají často betlémskou jeskyni a zvenku svou 
nenápadnou architekturou odkazují k jednoduchosti místa, v němž na svět přišel 
Spasitel. Sestry nejsou navždy spojené s jedním klášterem, po několika letech mohou 
být přenesené na jiné místo. Sestra Vigilia vstoupila do řádu před sedmi lety a klášter 
v Poligny je už třetím místem, kde žije. 
(více fotografii ze slavnosti najdete na webových stránkách farnosti) 

 

Pozvání na bohoslužby a setkání v květnu 
 

5.-.11.5. – Modlitby za povolání. Od 5. do 11. května 2014 proběhne Týden modliteb 
za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání prožívaný pod 
heslem Povolání jako svědectví pravdě. Poselství sv. otce Františka k tomuto dni se 
nachází na webových stránkách nebo bylo zasláno s elektronickou verzí FL. 
 

5.5. – Setkání rodičů. Rodiče dětí, které se připravují na první zpověď a svaté přijímání 
zveme na setkání na faře v pondělí 5. května od 18.00 hod. 
 

6.5. – Penzion. Mše svatá v penzionu bude sloužena v úterý 6.5. od 15.00 hod. 
 

8.5. – Pasečnice. Ve čtvrtek 8.5. od 19.00 hod. bude sloužena mše sv. v kapli 
sv. Františka na Pasečnici. 
 

9.5. – Pozvání pro děti. V pátek 9. května zveme do klášterního kostela na májovou 
pobožnost od 16.45 hod. všechny děti a rodiče. 
 

Besídka. Jednota Orla Domažlice spolu s KDU-ČSL pořádají besídku k svátku matek. 
Besídka se bude konat 9.5. od 17.00 hod. v refektáři kláštera. Vystoupí žáci ZUŠ, 
žákyně Orla, Canzonetta a soubor seniorů se svým programem. 
 

10.5. – První zpověď. V sobotu 10. května od 18.00 hod. se bude konat 
v arciděkanském kostele liturgie svátosti smíření pro děti. K první zpovědi letos 
přistoupí sedm dětí. 
 

15.5. – Nemocnice. Mše sv. v kapli domažlické nemocnice bude sloužena ve čtvrtek 
15. května od 15.10 hod. 
 

15.-24.5. – Lurdy. Od 15. do 24. května se bude konat poutní zájezd do Lurd a La 
Salette. 
 
 

17.5. – Pouť. Poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého v Domažlicích bude 
sloužena v sobotu 17. května od 17.15 hod. 
 

18.5. – Chotiměř. V neděli 18. května ve 14.00 hod. bude v kapli sv. Jana 
Nepomuckého v Chotiměři sloužit poutní mši sv. P. Pavel Petrašovský z Dýšiny. Po mši 
sv. bude následovat malé pohoštění a od 17.00 hod. májová pobožnost.  
 

23.5. – Noc kostelů. V pátek 23.5. se koná letošní Noci kostelů. Podrobný program pro 
Domažlice a vikariát bude zveřejněn na webu a na plakátech. 
 

25.5. – Třebnice. Z důvodu poutního zájezdu do Lurd bude mše sv. v Třebnicích 
sloužena v neděli 25.5. od 14.30 hod. (místo 18.5.) 
 

31.5. – Diecézní pouť. Letošní diecézní pouť se uskuteční na poutním místě 
Neukirchen beim Heiligen Blut v sobotu 31. května. Pouti se zúčastní jak biskup 
František Radkovský,tak i biskup Rudolf Voderholzer z Regensburgu a bude mít česko-
německý charakter. Hlavním bodem programu bude česko-německá mše svatá v 10.00 
hodin. Po mši svaté budou zpřístupněny nádherné farní zahrady, kde bude také 
připraveno občerstvení. Pro zájemce bude také nabídka komentovaných prohlídek 
kostela s překladem.  


