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Povedená Noc kostelů 
Na Vavřinečku 

V pátek 23.5. jsme 
putovali za sv. Vavřincem 
v rámci Noci kostelů 2014. 
Cestou na Vavřineček 

děti poznávaly život 
a zajímavosti o tomto 
významném světci, který 
je patronem knihovníků, 
archivářů, sklářů, jáhnů, 
chudých, je ochráncem 
proti ohni a přímluvcem za 
dobrou úrodu vinných 

hroznů. I přes nepříznivou předpověď se počasí vydařilo a mohli jsme si 
užít jedinečného prostředí kostelíku i vrcholku Vavřinečku. Na děti čekala řada úkolů - 
v kostelíku děti dohledaly podle mapky všechny části skládanky, vyrobily si na památku 
obrázek, zahrály si různé hry, vyřešily hlavolamy, vyzkoušely dovednosti 
s lanem. Všichni jsme si mohli vychutnat nevšední atmosféru kostelíka s přibývajícím 
večerem. Zážitek byl umocněn "ohnivým" vystoupením Lukáše Holuba a Matěje 
Havlíčka. Poděkování patří nejen jim, ale také všem zúčastněným za velmi příjemně 
strávený večer završený posezením u ohně. Děkuji a těším se zase za rok.  

J. J.  
V klášteře 
Návštěvnici klášterního 
kostela se mohli seznámit 
s aktuálním stavem příprav 
na opravu arciděkanského 
kostela a s rozsahem 
plánovaných prácí. Následně 
se v křížové chodbě  
netradičně zastavili u obrazů 
křížové cesty – tentokráte 
zastavení doprovázelo nejen 
duchovní rozjímání, ale i uvedení do historických a zeměpisných detailů události 
ukřižování Páně. 
 
Na Folmavě 
Pár desítek posluchačů se zúčastnilo koncertu v kostele sv. Antonína na Folmavě, kde 
vyslechli skladbu Stabat Mater od G.B.Pergolesiho 
Všem, kteří připravili letošní program, srdečně děkujeme. 

Červen v domažlické farnosti 
 
 
 

3.6. Penzion. Od 15.00 hodin bude v úterý 3. června sloužena mše svatá v Městském 
domově pro seniory – penzionu. 
 

6.6. Zpověď.  V pátek 6. června od 18.00 hodin bude v arciděkanském kostele 
příležitost ke svátosti smíření pro děti, které se připravují na první svaté přijímání, pro 
jejich rodiče a sourozence. 
 

7.6. Zlatá svatba. V sobotu 7. června oslaví 50. výročí svatby manželé Hofmanovi 
z Chrastavic. Mše svatá na poděkování na prožitá léta a o požehnání do dalších let 
bude sloužena v kapli Nejsvětější Trojice od 15.30 hod. 
 

Hry bez hranic. Od 16.00 hod. se uskuteční na faře setkání rodin s názvem Hry bez 
hranic. (více informací na stránce pro děti) 
 

Svatodušní vigilie. Ve 20.00 hodin začne obřadem lucernaria v rajské zahradě kláštera 
liturgie Svatodušní vigilie, při které budou obnoveny biřmovací závazky. Přineste 
s sebou svíce. Doba trvání liturgie asi 90 min. 
 

8.6. První svaté přijímání. V neděli 8. června na slavnost Seslání Ducha svatého během 
mše svaté od 9.30 hod. přistoupí poprvé k svatému přijímání sedm dětí z naší farnosti.  
Pravidelné návštěvníky této bohoslužby prosíme, aby počítali s rezervací míst v lavicích 
pro děti a jejich rodiny. 
 

12.6. Nemocnice. Ve čtvrtek 12. června bude od 15.10 hod. sloužena mše svatá 
v nemocnici. Při této mši svaté se budeme modlit nejen za nemocné, ale i za nedávno 
zemřelou Květuši Kinzlerovou, která nemocniční kapli často navštěvovala.  
 

14.6. Biskup cup. V sobotu 14. června proběhne VIII. ročník fotbalového turnaje 
o pohár biskupa Františka Radkovského. Začátek v 10.00 v tělocvičně a na hřišti 
ZŠ Komenského 17. 
Baldov. Od 15.00 hodin bude sloužena poutní mše sv. u kapličky Nejsvětější Trojice na 
Baldově. Hlavním celebrantem bude ThLic. Krzystof Dedek. 
 

15.6. Pouti. Až na třech místech budou v neděli 15. června slouženy poutní mše svaté: 
od 11.00 hod. v kapli sv. Antonína v Luženičkách, také od 11.00 hod. v kapli Nejsvětější 
Trojice v Chrastavicích a od 14.30 hod. v kostela sv. Antonína na Folmavě. 
Třebnice. V červnu nebude sloužena nedělní mše sv. v Třebnicích. 
 

21.6. Orel. Domažlická jednota Orla oslaví 90. výročí od svého založení v sobotu 21. 
června. Mše svatá v klášterním kostele začíná v 10.00 hod. 
 

22.6. Boží Tělo. V neděli 22. června prožíváme slavnost Těla a Krve Páně. Na závěr 
ranní mše svaté od 8.00 hodin se bude konat eucharistický průvod náměstím. Farníky 
prosíme o účast v krojích. Tuto neděli nebude sloužena mše od 9.30 hod. 
 

29.6. Konec školního roku. Mše svatá s předáním pamětních listů dětem, které se 
během posledního školního roku zúčastnily katecheze, bude sloužena v neděli 29.6. od 
9.30 hod. Nedělní bohoslužby se také zúčastní plzeňská gregoriánská schola.  


