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Oprava lavic na Folmavě a oken na faře

Setkání duchovních domažlického vikariátu
V úterý 24. září se v prostorách domažlické
fary konalo setkání všech duchovních
domažlického vikariátu. Za přítomnosti
ekonomky plzeňské diecéze byla farářům
představena nová účetní Vladislava
Moravcová (na fotografii s F. Kaplánkem).
Od září letošního roku paní Moravcová
nahradila dosavadní účetní Miroslavu
Ihovou a bude pracovat pro dva vikariáty:
domažlický a klatovský. Rozhodnutím
diecézního biskupa jsou všechny farnosti
povinné vést tzv. podvojné účetnictví.

Říjen v naší farnosti

Folmavský kostel sv. Antonína je vybaven krásnými lavicemi z dubového dřeva.
Bohužel, po mnoha letech používání byly tyto lavice značně poškozeny a vyžádaly si
zásah restaurátora. Povrchová úprava byla silně znečištěna a mechanicky poškozena.
Dřevo bylo napadeno dřevokazným hmyzem a převážná většina boků byla prasklá
nebo dokonce některé části úplně chyběly. Díky angažovanosti místostarosty České
Kubice p. Tomáše Kohela a pravidelným finančním darům, které obec poskytuje
farnosti, mohli jsme letos provézt další restaurátorské práce v kostele a lavicím vrátit
jejich původní krásu. Byly opravené všechny poškozené a doplněné chybějící části
lavic a následně lavice byly chemicky ošetřené proti červotoči a opatřené novou
politurou.
Práce provedl restaurátor p. Václav Veřtát z Tábora. Celkové náklady činily 298.000,Kč; Obecní úřad Česká Kubice poskytl dotaci ve výši 260.000,- Kč, ostatní finanční
prostředky byly použité z rozpočtu farnosti.
Tento týden byla také dokončena výměna a oprava oken ve třech bytech na
domažlické faře. Původní vnější dřevěná okenní křídla byla nahrazená jejich replikami a
rámy s vnějšími okny byly opraveny. Tato oprava se mohla uskutečnit díky dotaci
získané z rozpočtu města Domažlice v rámci státní finanční podpory v Programu
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. Tento příspěvek byl
poskytnut ve výši 80.000,- Kč a zbývajících 14.000,-Kč farnost uhradila ze svých zdrojů.

Časopis Světlo
Všem zájemcům nabízíme předplatné časopisu Světlo – 156,- Kč za čtvrtletí. Další
informace v sakristii.
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6. října – neděle. Pouť. Na neděli po liturgické památce sv. Františka z Assisi připadá
poutní slavnost v kapli sv. Františka na Pasešnici, kde v 11.00 hod. bude sloužena mše
svatá
13. října – neděle. Posvícení. O něco dříve než v ostatních kostelích slouží slavnost
výročí posvěcení kostela obyvatele Spáňova. Mše sv. u kapličky sv. Jiří bude sloužena
už v neděli 13.10. od 14.00 hod.
17. října – čtvrtek. Vavřineček. Poslední letošní mše svatá na Vavřinečku bude
sloužena ve čtvrtek 17.10 od 16.00 hod.
18. října – pátek. Růženec. Všechny děti, mládež a rodiče zveme do klášterního kostela
na růžencovou pobožnost v pátek 18.10. od 16.30 hod.
20. října – neděle. Misie. Letošní misijní neděli oslavíme 20. října. Během všech
bohoslužeb se bude konat sbírka na misijní potřeby církve.
25. října – pátek. Růženec. Členy všech společenství domažlické farnosti zveme
k modlitbě růžence obětované za celou farnost v pátek 25.10 od 16.30 hod.
v klášterním kostele
31. října – čtvrtek. Narozeniny. 39. narozeniny oslaví ve čtvrtek 31.10. náš pastorační
asistent Jaromír Tippl. Vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání.
2. a 3. listopadu. Dušičky. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu letos
připadla na sobotu. Modlitba za zemřelé na domažlickém hřbitově se bude konat 2.11.
od 16.00 hod. a následně od 16.45 hod. bude v kostele U svatých sloužena mše sv. za
zemřelé farníky. V neděli 3. listopadu od 14.00 hod. bude pobožnost na hřbitově
v Luženičkách a po ní bude následovat mše sv. v kapli sv. Antonína.
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