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Václav Hinterholzinger 

Naše první pěší pouť na Pasečnici 

V neděli 5. října se několik rodin vydalo pěšky na pasečnickou pouť ke svatému 
Františkovi. Sraz byl u plaveckého bazénu, šli jsme kolem baseballového hřiště přes 
můstek, kde byla přestávka na malou svačinu. Pak stále do kopce kolem sv. Vavřince 
přes kopec Dmout po zelené značce. Nakonec jsme vyšli na silnici, která vede ze Stráže 
na Pasečnici.  
Velkým překvapení pro nás bylo, že se k nám už v Domažlicích přidal pán, který se 
představil jako Josef, a byl hlavním celebrantem poutní mše svaté.  P. Josef uděloval 
po mši svaté novokněžské požehnání.  Protože s námi šel celou cestu, měli jsme 
příležitost se s ním blíže seznámit. Dokonce nám pomáhal tlačit několik kilometrů 
kočárek. Na mši svatou jsme dorazili přesně na minutu.  
Jedinou nevýhodou kostela na Pasečnici je, že je malý. Pro nás, některé rodiče, bylo 
skoro nemožné udržet děti po dobu mše svaté v klidu. Po několika výhružkách, že 
zlobivé děti dostanou květák, a ne slibovanou pizzu, se některé děti na chvilku ztišily. 
Ukázalo se, že oběd v pizzerii na Babyloně, nebyl zrovna dobrý nápad. V pizzerii bylo 
„nahuleno jako v putyce“, a to byla doba oběda. Ponaučení pro příště je jasné – příště 
si dáme třeba ten květák, ale někde jinde. 

Petr Jankovec 
 

Mešní intence pro rok 2015 
Od neděle 26. října budeme přijímat mešní intence pro bohoslužby konané v roce 
2015. V únoru, červenci a srpnu budou mše svaté slouženy podle prázdninového 
plánu. Na první neděli v měsíci mše svatá od 9.30 je sloužena za děti, které přijímají 
křest a za jejich rodiny. Při objednávání mešních intencí lze jednorázově objednat tři 
bohoslužby. 

 

O chodu kláštera v komunistické době – dopis čtenářů 
V publikaci Zdeňka Procházky Klášter a kostel 
augustiniánů v Domažlicích, vydané v letošním 
roce, je uvedeno několik nepřesných údajů. 
Je třeba uvést tyto skutečnosti na pravou míru. 
Pater Sedláček, tehdejší převor kláštera, byl nucen 
opustit klášter a odejít do Německa v roce 1949, 
nikoliv v roce 1950. Po jeho odchodu do exilu, se 
stal převorem pater Holas, který tento úřad 
zastával do zrušení kláštera v roce 1950. 
Jméno P. Sedláčka je na některých řádcích této 
brožury chybně zaměněno se jménem Sládeček. 
Není pravda, že po uzavření kláštera v roce 1950, 
se konaly v klášterním kostele jen občasné 
bohoslužby. 
O chod kostela se po dobu totality, zcela zdarma, 

starala skupinka mladých věřících, která 
pravidelně každý týden obstarávala úklid 

a výzdobu kostela, zajišťovala praní a žehlení kostelního prádla, každodenní zvonění na 
klášterní zvon a jiné potřebné práce. Většina těchto služeb byla po zaměstnání, často 
za účasti příslušníků STB, kteří kostel obcházeli. Bohoslužby se tedy konaly pravidelně 
o nedělích a svátcích i při jiných příležitostech. Tyto zajišťovali kněží z domažlické 
farnosti. 
Nebylo snadné se o kostel starat; snaha těch, kteří o něj pečovali, byla provázena 
dozorem, výslechy STB a nepříjemnostmi v zaměstnání. 
Největší podíl na pokračování bohoslužeb měl zemědělec Václav Hinterholzinger 
a cukrář Antonín Kitzberger. 
Tato skutečnost patří rovněž do historie kláštera a kostela. 

Pamětníci událostí - Hinterholzingerovi 
 
 

Příprava na křest a biřmování 
První setkání dospělých zájemců o přijetí svátosti biřmování se bude konat na 
domažlické faře v neděli 26.10. od 10.30 hodin. 
Setkání dospělých kandidátů křtu se budou konat stejnou neděli 26.10. odpoledne od 
17.00 hodin ve farním sále.  
Během těchto setkání bude domluvena podoba a průběh přípravy na přijetí svátosti, 
doba setkání a datum udělování křtu a biřmování. 
 
 


