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Z dopisů čtenářů: Mám doma živého Jana Pavla II.
Vysvětlím záhadu tohoto znění. Je to cipřiš, který jsem si
vyžádala ve středisku ,,Velehrad“ v Itálii, kde jsme byli
ubytováni jako výprava z Domažlic, na památku
umírajícího Jana Pavla II., 2. dubna 2005.
Nevím, kde jinde získat hloubku víry, než tam, kde nás
hlouběji osloví. Je to ve Vatikánu v Římě. Poprvé jsem Řím
navštívila v roce 2000 o Národní pouti, kdy jsem prošla
Svatými branami římských bazilik. Na památku mám
zasklený ,,Pamětní list“ podepsaný P. Janem Graubnerem.
Je velice barevný s různými ornamenty, ve kterých jsou
vytisknuty 4 baziliky. Vzpomínám si, že takový pestrý
obrázek měla moje babička, která se zúčastnila otevření
Zlaté Brány a říkala, že se otevírá jednou za 25 let. To by
odpovídalo roku 1925. V tomto roce 2000 jsem slíbila
Bohu, že se do Vatikánu ještě vrátím. Netušila jsem, že to
bude v tak významném roce 2005, kdy jsem byla přítomna
smrti Jana Pavla II. Ten den bylo určeno projít s výpravou
ještě poslední část věčného města. Něco mě brzdilo a velelo – zůstaň. A tak jsem se
znovu ocitla na Svatopetrském náměstí. Prožila jsem tam celý den, a modlila se
s přítomnými za umírajícího papeže. Bylo nám oznámeno, že se odpoledne ještě
probral, a vyslovil: ,,Jsem pokojný, i vy buďte v pokoji,“ a v 21:37 hod. vydechl
naposled. Byl to nepopsatelný zážitek smutku i radosti, protože už viděl tvář Boží.
V ten den jsem si byla jista, že nebude dlouho trvat a bude svatý. 1. května v roce 2011
jej Benedikt XVI. prohlásil za blahoslaveného, a dne 27. dubna 2014, byl papežem
Františkem svatořečen. A tak ctím cipřiš jménem Jan Pavel II., který od roku 2005 roste
a roste, a já s ním – ovšem trochu jinak.

Pozvání do Nových kostelů
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.
Na pouť lze jet autobusem z Domažlic, spolu s dalšími poutníky. Zájemci o tento druh
dopravy ať se přihlásí do 18.5. v sakristii arciděkanského nebo klášterního kostela.
Otec biskup se na nás obrací se speciální prosbou: o upečení chodských koláčů, které
se budou nabízet poutníkům. Koláče doneste na faru v Domažlicích 28.5. dopoledne.
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Cyklistická sezona zahájena

Tradičním výletem Ad fontes (K pramenům) byla 1. května zahájena cyklistická sezona
rodin domažlické farnosti. Cesta vedla od Domažlic, přes Luženice, Klenčí, Pec, Babylon
až do Trhanova, který letos plnil úlohu „pramenu“. Pozvánky na další akce na kole
budete moci najít na webu farnosti.

Informace a pozvánky
V neděli 4. května přijaly v domažlickým arciděkanském kostele svátost křtu tři děti:
Justýna Zdeňka Harišová z Plzně, Jonáš Václav Kadlec z Domažlic a Hubert Pavel
Ouřada z Pasečnice. Další udělování svátosti křtu bude v neděli 1. června.
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.
16.5. – Od 18.00 hod. bude májová pobožnost v kapli sv. Jakuba v Radonicích
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.
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