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90 let Orla v Domažlicích

Letos je tomu 90 let, co v našem městě byla založena jednota Orla. Zakládací listina
nese datum 4. května 1924. Prvním starostou byl p. Mikuláš Pinter, jednatel P. Otto
Rájek. V roce 1925 byl zvolen starostou Antonín Štrec. Z tohoto roku pochází také
první společná fotografie členů Orla v klášterní zahradě.
V klášteře také začínala činnost – loutkové divadlo, ochotnické divadlo, cvičení. Později
se hrálo na střelnici a ochotnické divadlo se přesunulo do Lidového domu (dnešní
MKS). Orlové se účastnili všech církevních slavností. Našim vzdělavatelem byl po
dlouhá léta P. arc. Václav Antony. Činnost Orla se rozvíjela, ale byla násilně přerušena
fašisty v roce 1942, kdy byl Orel rozpuštěn a majetek Orla zabaven (dům č.4 na
Týnském předm., který Orel vlastnil od roku 1937). Po roce 1945 jsme v naší činnosti
pokračovali, ale jen krátce. Přišel rok 1948 a sloučení tělovýchovy. Po dlouhých 41 let
nemohl být Orel obnoven.
Přišel listopad 1989 a nám se opět podařilo obnovit naši činnost, i když s velkými
obtížemi. Od roku 1990 jsme ve městě opět měli jednotu Orla. Můžete nás vidět na
všech církevních slavnostech, na poutích. Od roku 1991 jezdíme na orelskou pouť na
sv. Hostýn, dříve i s praporem – díky br. Hinterholzingerovi máme náš starý prapor,
nyní už stoletý. Od roku 2009 máme i nový prapor.
Máme za sebou již čtyři výstavy, každým rokem pořádáme pochod Kozinovo krajem
(dříve pochod Za Kozinou), spolu s KDU-ČSL besídku k svátku matek. Naši členové
sportují – pěstují cyklistiku, děti mají různé soutěže. Naše jednota žije!
Na toto výročí vzpomeneme při mši sv. 21.6. v 10.00 hod. v klášterním kostele. Po mši
svaté bude otevřena malá výstava ve farním sále, odpoledne bude patřit dětem.
Marie Johánková
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První svaté přijímání

Sedm žáků domažlické základní školy přijalo minulou neděli v arciděkanském kostele
první svaté přijímání. Na fotografii zleva: Zuzana Petržíková, Alice Jankovcová, Tereza
Jankovcová, Klára Kasalová, Veronika Hánová, Jana Jankovcová a Hoang Phuc Dinh.

Poděkování a pozvání
Už za necelý měsíc vyrazí na pouť do Říma skupina patnácti domažlických ministrantů.
Několik z nich budou doprovázet jejich tatínkové. Celkem do Věčného Města odletí
v pondělí 7. července 25 poutníků, kteří stráví v Římě pět dnů. Jménem ministrantů
a jejich rodičů děkujeme všem dárcům, kteří tuto akci podpořili svým finančním
darem. Od neděle 30.3. do 1.6. bylo vybráno 14.974,- Kč. Peníze budou použity na
uhrazení části nákladu za letenky pouze pro ministranty.
Několik desítek věřících se sešlo minulou sobotu v klášterním kostele na liturgii
Svatodušní vigilie, která byla sloužena poprvé od 20.00 hod. Děkujeme za hojnou účast
a za rok budeme asi pokračovat ve slavení vigilie ve stejnou dobu.
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. Farníky
prosím o přípravu oltářů na náměstí a v klášteře a o účast v eucharistickém průvodu
v krojích. Tuto neděli nebude sloužena mše od 9.30 hod.
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