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Představujeme děti a… 

… i když to nezní nejlépe, chceme se pochlubit novým stolem. V minulých týdnech 
jsme se totiž pustili do úprav kuchyně v prvním patře fary. Prostor byl nově rozdělen 
do dvou částí: typické kuchyňské, kde se nachází nábytek s vybavením a místo pro 
sporák, a druhé s novým velkým stolem, pří kterém se už konají setkání menších 
skupin (např. modlitební) a probíhá vyučování náboženství žáků třetích tříd. Po získání 
daru z řezenské diecéze bude doplněno vybavení prostoru a proběhne úprava 
nábytku. Všem, kdo se už podíleli na modernizaci kuchyně, patří slova poděkování. 
K fotografii nám u nového stolu zapózovali žáci skupinky 4. až 6. třídy, která se schází 
ve farním sále každý pátek od 13.15 hod. Skupinu vede P. Miroslaw Gierga 
 

Odpověď na abdikaci otce biskupa Františka Radkovského 
Vaše Excelence, dovolte, abych Vás informoval, že svatý Otec František přijal, s formulí 
„nunc pro tunc“ Vaši abdikaci na úřad plzeňského biskupa, kterou jste předložil 
v dopise č.j. 1311/14, 22. září letošního roku. 
Sděluji tedy, že Svatý Stolec Vám uděluje možnost setrvat ještě jeden rok 
v pastoračním vedení diecéze (rozumí se do vyhlášení nového biskupa). Mezitím se 
tato Apoštolská nunciatura postará o hledání vhodného kandidáta a zahájí obvyklý 
kanonický proces pro určení nového plzeňského biskupa. 
Z mé strany, Excelence, Vám vyjadřuji své upřímné blahopřání k věrné službě, kterou 
jste až doposud vykonal, stejně jako k velkorysé ochotě nadále pokračovat ve vedení 
této části Božího lidu, a rád bych Vám též popřál dobré zdraví a vše dobré od Pána. 
Využívám této příležitosti, abych Vám vyjádřil svou úctu, 

Giuseppe Leanza, Apoštolský nuncius  

Listopad v domažlické farnosti 
 
Do konce listopadu všechny mše svaté ve všední dny budou slouženy v klášterním 
kostele. Po dobu oprav krovu a střechy bude v týdnu zavřen arciděkanský kostel, 
ve kterém se budou konat pouze nedělní mše svaté (od 8.00 a 9.30 hod.) 
a Svatohuberstká mše sv. 9.11. od 15.00 hod. 
 

Pobožnosti a modlitby za zemřelé: 
Domažlice: 1.11. – od 16.00 modlitba na hřbitově; od 16.45 hod. mše sv. v kostele 
U svatých 
Luženičky: 2.11. - od 14.00 modlitba na hřbitově; od 14.30 hod. mše sv. v kapli 
sv. Antonína 
 

4.11. – Od 15.00 hodin bude sloužena mše sv. v penzionu 
 

9.11. – Příprava na svátost biřmování. Setkání zájemců o přijetí biřmování se bude 
konat v neděli 9.11. od 10.30 hod. na faře. 
 

Svatohubertská mše sv. Ve spoluprací s Okresním mysliveckým spolkem v Domažlicích 
Vás zveme v neděli 9. listopadu X. Hubertskou mši B-dur autorů: Petra Vacka a Josefa 
Selementa. Ve 14.30 přijede na domažlické náměstí spodní branou sv. Hubert se svou 
družinou a o pár minut později bude přivítán před radnicí starostou města Domažlice. 
Od 15.00 hod. bude v arciděkanském kostele sloužena mše sv. za všechny členy 
mysliveckých spolků, za jejich rodiny a za zemřelé myslivce.  
Účinkující: Lovecké trio Praha, Trubači OMS Domažlice, Pěvecky sbor Canzonetta, 
Jezdecký oddíl TJ Horšov, sokolníci a kynologové. 
 

V neděli 9. listopadu nebude sloužena mše sv. od 18.00 hod. v klášterním kostele 
 

13.11. Mše sv. Od 15.10 hod. bude sloužena mše sv. v kapli domažlické nemocnice 
a od 18.15 hod. bude sloužena mše sv. v kapli sv. Františka na Pasečnici. 
 

15.11. Adorace. K modlitbě a adoraci Nejsvětější svátosti zveme v sobotu 15. listopadu 
po večerní mši svaté v klášterním kostele.  
 

23.11. Mše za varhaníky. V neděli 23. listopadu od 9.30 hod. bude sloužena mše sv., 
při které se budeme na přímluvu sv. Cecílie modlit za domažlické varhaníky a varhanice 
a přimlouvat se za zemřelé Vlastu Čejkovou a Otomara Hanu. Zároveň na tuto neděli 
připadá slavnost Ježíše Krista Krále a je to poslední neděle liturgického roku. 
 

30.11. Advent. V neděli 30. listopadu začíná advent – doba naší přípravy na slavení 
vánočního tajemství a očekávání slavného druhého příchodu Páně. V adventní době 
budou slouženy roráty (čtvrtek od 7.00 hod. a v pátek od 17.15 hod.) a bude se konat 
kající pobožnost s příležitostí ke zpovědi.  
V neděli 30. listopadu se budou žehnat adventní věnce. 
 


