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Představuje se páteční skupina 

V pátek se schází skupina 6. až 9. třídy. Začínáme od 14:05 ve farním sálu. 
Jaromír Tippl 

 

Koncerty v domažlických chrámech 

Domažlické kostely se během minulého měsíce až dvakrát staly místem mimořádných 
kulturních akcí. Nejdříve v sobotu 19. října za účasti asi 250 posluchačů zaznělo 
v arciděkanském kostele v podání Čerchovanu, orchestru a sólistů vedených Markem 
Vorlíčkem Händlovo oratorium Mesiáš, a o týden později se v klášterním kostele se 
svým recitálem představila sopranistka Veronika Králova, kterou doprovázela na 
varhany Martina Morysková a domažlická Canzonetta (foto).  

 

Další děti přijaté do společenství církve 

V neděli 6. října přijetím svátosti křtu vstoupily do společenství církve další dvě děti 
z Domažlic: Viktorie Jankovcová a Petr Kunčík (foto). O dva týdny později svátost křtu 
přijala také Leona Prchalová ze Zahořan. 
 

Svaté přijímání pro nemocné a nejstarší farníky 
 

Milí farníci, 
za poslední dva nebo tří týdny jsme probrali jak finance farnosti, tak i přípravy na 
případné a nutné investice. Nadále čekáme na informaci ohledně rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na opravu arciděkanského kostela. 
Následně jsem Vás vyzval k četbě duchovní literatury a k zájmu o farní knihovnu. 
Děkuji za první pozitivní ohlasy. 
Dnes se na Vás obracím s dalším pastoračním tématem, tedy s nabídkou svatého 
příjímání pro ty, kteří se kvůli zdraví nebo věku nedostanou do kostela na bohoslužbu. 
Záminkou k tomu byla pro mě informace o iniciativě německých augustiniánů, kteří 
nabízeli svým farníkům, aby každý, kdo má o to zájem, odnášel po bohoslužbě svaté 
přijímání nemocným domů. I když snaha posílit nemocné svátostí je na místě, takovým 
způsobem to opravdu řešit nejde. Ale my to ani takovou cestou řešit nemusíme! 
Nejsvětější svátost může podávat, jak během bohoslužby, tak i mimo ni, jen ten, kdo je 
tomu úkonu pověřen. Kromě těch, kteří přijali svěcení, svaté přijímaní podávají tedy 
akolyté. V domažlické farnosti jsou k tomu ustanoveni čtyři muži. Obracím se na Vás 
opětovně s prosbou, abyste nahlásili v sakristii nebo na faře jména farníků, kteří by 
rádi přijali v neděli svaté přijímání i když se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele.  

Miroslaw Gierga 


