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Na pomoc potřebným se vybralo přes půl tuny jídla 
Minulou sobotu proběhla v Kauflandu v Domažlicích Národní potravinová sbírka, 
kterou zajišťovaly organizace Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací 
potravinových bank a Armádou spásy. V Kauflandu v Domažlicích sbírku zajišťovala 
Diecézní charita Plzeň, pracoviště SOS Domažlice. Do sbírky byli zapojeni 
4 zaměstnanci a 4 dobrovolníci z řad veřejnosti a studentů z VOŠ Domažlice. Za jeden 
jediný den konání sbírky se vybralo celkem 655,067 kg potravin v celkové hodnotě 
23.460,-. Potraviny poputují na pomoc potřebným lidem v domažlickém regionu.  

Kód Kategorie množství kg hodnota Kč 

1 Pečivo     

2 Sušenky 15,445 1813 

3 Káva - čaj 3,225 1559 

4 Snídaňové přípravky - cereálie 6,15 437 

6 Čokolády - bonbóny 12,24 2752 

9 Mléko 3,5 108 

10 Mouky – kaše 105,5 1571 

 
Rýže 76,18 2577 

11 Těstoviny 147 3015 

12 Sušené ovoce  – zelenina     

13 Polévky 4,849 672 

14 Omáčky - ochucovadla 1,985 143 

17 Olej – margariny 79,5 1900 

19 Cukr 90 1791 

20 Ovocné konzervy 1,053 58 

21 Zeleninové konzervy 9,34 451 

22 Rybí konzervy 1,265 315 

23 Masné konzervy 6,798 817 

24 Konzervy s hotovými jídly 1,22 131 

25 Dětská výživa 23,107 1799 

28 Nápoje a sodovky 13,5 272 

99 Různé 53,21 1279 

  
655,067 23460 

 

Radio Proglas začne vysílat z Vavřinečku 8. prosince 
Téměř dva roky trvalo naše úsilí získat licenci pro vysílač Domažlice - Vavřinec. Jak už 
všichni víte, licence nám byla přidělena a my se radujeme společně s vámi. Je to 
historicky poslední VKV FM vysílač, o který jsme požádali za uplynulých dvacet let 
vysílání. 
Děkujeme také vám i vaší farnosti za podporu a trpělivost a za pěkné přijetí během 
Chodských slavností a Svatovavřinecké pouti. 
Vzhledem k tomu, že máme schváleno, že se vysílač spustí v den našeho výročí 
zahájení vysílání 8. prosince, naplánovali jsme žehnání vysílače a osobní návštěvu 
Domažlic na 2. neděli adventní dne 7. prosince 2014. Přijedeme na mši svatou v 9.30. 
Žehnání vysílače plánujeme v 11.30 hodin na Veselé Hoře na Vavřinečku, příp. po 
polední modlitbě, která musí být přesně ve 12.00. hod. 
Velmi rádi přivítáme farníky z Domažlic, Milavče a okolních farností. 
Ve vysílání přivítáme poprvé nové posluchače z Domažlicka při přenosu mše svaté 
v pondělí 8. 12. večer v 18 hodin. Přijímač je třeba naladit na frekvenci 99,0 MHz. 
Přejeme a vyprošujeme Boží požehnání ve Tvé práci a službě a těšíme se na setkání. 
S přáním dobrých a pokojných dnů 

Mons. Martin Holík 
 

Advent v domažlické farnosti 
 

2.12. Pasečnice. Prosincová mše sv. na Pasečnici bude výjimečně sloužena už v úterý 
2. prosince od 18.15 hod. Od 15.00 hod. se bude konat pobožnost v penzionu 
v Baldovské ul. 
 

4.12. Roráty. Srdečně zveme na roráty každý čtvrtek ráno od 7.00 hod. do 
arciděkanského kostela (nebude mše sv. od 8.00) a v pátky večer od 17.15 hod. do 
klášterního kostela. Na páteční mši zveme zvláště děti a rodiče. 
 

6.12. Narozeniny. Hojnost Božího požehnání vyprošujeme pro naši varhaníci Janu 
Dědinovou, která 6. prosince oslaví své narozeniny.  
 

7.12. Setkání se sv. Mikulášem. V neděli 7. prosince zveme děti na setkání se 
sv. Mikulášem, po mši sv. sloužené od 9.30 hod., na faře.  
 

11.12. Nemocnice. Mše svatá za nemocné a za personál domažlické nemocnice bude 
sloužena v tamější kapli ve čtvrtek 11. prosince od 15.10 hod. 
 

15.12. Kající pobožnost. V pondělí po třetí adventní neděli zveme na kající pobožnost 
a přijetí svátosti smíření, kterou budou udělovat pozvaní kněží domažlického vikariátu. 
Začátek bohoslužby od 17.15 hod. v arciděkanském kostele. 
Poslední advetní týden nabídne i další příležitosti ke zpovědi, podle plánu, který bude 
zveřejněn v druhé polovině prosince. 

 


