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Fórum kněží a laiků plzeňské diecéze 
Přibližně 100 delegátů z celé diecéze se v sobotu 17. května 2014 zúčastnilo úvodní 
části Fóra kněží a laiků plzeňské diecéze. Setkání mělo za úkol reflektovat reakce na 
dopis biskupa Františka Radkovského “CREDIDIMUS CARITATI” z října loňského roku. 
Konkrétně se účastníci zamýšleli nad první částí dopisu věnované evangelizaci – hlásání 
radostné zvěsti o Kristu. 
Dopolední program obsahoval tři přednášky, které měly za cíl rozšířit pohled účastníků 
na proběhlou diskusi v kontextu současné pastorace a exhortace papeže Františka 
Evangelii gaudium. Odpoledne se účastníci rozdělili do skupin, které se zabývaly čtyřmi 
otázkami z dopisu biskupa: 
1. Co můžeme udělat pro to, aby se o Kristu dozvědělo více lidí v našich farnostech?  
2. Jak udělat z našich far  místa setkávání? Jak otevřít naše fary a kostely a vyjít naproti 
těm, kteří Boží lásku nepoznali? 
3. Co udělat pro to, aby naše srdce hořelo při setkání s Kristem, jako u mnoha postav 
z evangelia. 
4. Jak odbourat předsudky vůči Církvi u těch, kteří říkají: „Kristus ano – Církev ne? 
Na závěr zástupci jednotlivých skupin prezentovali výsledky své práce ve skupinách.  
Závěry z diskuze najdete na stránkách farnosti nebo obdržíte spolu s elektronickou 
verzí FL, které zájemcům posíláme mailem. 
 

Dobré zprávy od Radia Proglas 
 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na náš podnět z loňského roku nechala 
zkoordinovat kmitočet 99,0 MHZ pro Domažlice -Vavřineček a vyhlásila licenční řízení. 
Podali jsme žádost a je to na velmi dobré cestě. Prosíme o modlitby, aby Rada vybrala 
Radio Proglas a licenci nám přidělila. Pokud by vše šlo dobře a hladce, tak by na 
Chodské slavnosti mohl Proglas již vysílat v rádiu na VKV FM 99,0 MHz. 
Doufáme, že to vyjde a těšíme se na posluchače. Otec Martin se těší, že vás uvidí 
a farníky pozdraví osobně. 
Přeji požehnaný čas, Helena Horáková 
(Otec Martin Holík bude letos hostem Svatovavřinecké pouti) 
 

Poděkování za finanční dary 
 

V neděli 18.5. proběhla speciální sbírka na opravu arciděkanského kostela. Při 
dopoledních bohoslužbách (večerní sbírky jsou vždy určené pro klášterní kostel) bylo 
vybráno rekordních 23.070,- Kč. Za tak velkou hojnost a za další finanční dary předané 
v poslední době buď v hotovosti nebo na účet farnosti, přijměte slova poděkování.  
Pro opravu střechy a krovu a zajištění statiky arciděkanského kostela byla ve 
výběrovém řízení zvolena firma Střechy Šot s.r.o. ze Kdyně a náklady na opravu činí 
7.750.745,- Kč vč. DPH. 
Další sbírka na opravu kostela se bude konat na Boží Tělo v neděli 22.6.  

 

Křty v Domažlicích 

V pondělí 26.5. byl pokřtěn v arciděkanském kostele Tomáš Brachniak z Plzně, 
a v neděli 1. června svátost křtu přijaly další dvě děti z domažlické farnosti (foto): 
Markéta Dědinová a Martin Jankovec. 
Rodiče malé Markétky chtějí také prostřednictvím FL vyjádřit své poděkování:  
V neděli 1. června 2014 jsme se dočkali křtu naší malé Markétky. Děkujeme všem, kteří 
se za ni i za nás modlili v době nemocí, které nás po jejím narození potkaly. Zakusili 
jsme, že na obtížné životní zkoušky a situace nejsme sami a bylo pro nás povzbuzením 
cítit modlitební podporu farnosti. Děkujeme. 

Josef a Jana Dědinovi  
 

Pozvání 
12.6. Nemocnice. Ve čtvrtek 12. června bude od 15.10 hod. sloužena mše svatá 
v nemocnici.  

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. 
 
Adorace. Příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti bude v pátek 13.6. od 8.30 do 10.00 
hod. a v sobotu 28.6. od 18.00-18.30. 

http://www.bip.cz/STAZENI/DOKUMENTY/pastyrske_listy/2013/Osobni_list_biskupa_vericim_PD.pdf

