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Pocta sv. Cecílii 

80 minut krásné hudby nabídl všem přítomným minulou sobotu v klášterním kostele 
koncert k poctě svaté Cecílie, patronky hudby a zpěvu. Koncert připravil Tomáš Bastl, 
který také zahrál se svým žesťovým ansamblem Classic Brass Quintet a představil 
posluchačům pestrý program: od skladeb barokních až po díla G. Gershwina nebo 
soudobé spirituály. Kromě kvintetu se na programu koncertu podílel Soubor 
zobcových fléten ZUŠ Nýrsko a Dětský pěvecký sbor DUHA ZUŠ Jindřicha Jindřicha 
v Domažlicích (foto.) 
 

Prosinec v domažlické farnosti 
1.12. Sbírka na bohoslovce. Na první neděli adventní se v celé diecézi koná sbírka na 
potřeby pražského kněžského semináře. 
 

2.12. Roráty. Advent je dobou přípravy na Vánoce a jeho důležitou částí je úcta 
k Bohorodičce. V této adventní době církev celebruje mše podle speciálního formuláře 
o Panně Marii za doprovodu zpěvu tzv. rorátů.  Srdečně zveme na roráty každou 
středu ráno od 8.00 hod. do arciděkanského kostela a v pátky večer od 17.15 hod. do 
klášterního kostela. Na páteční mši zveme zvláště děti a rodiče. 
Podle tradice byla tato mše svatá sloužena po celý advent, každý den brzo ráno, před 
svítáním. Proto prosíme o názory farníků, zda by za rok přivítali dodatečně slouženou 
v adventu mši sv. např. od 7.00, tedy ještě za šera, před prací nebo školou. 
 

3.12. Mše v penzionu. Poslední letošní bohoslužba v Domu s pečovatelskou službou 
bude sloužena v úterý 3. prosince od 15.00 hod. 
 

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

Adorace. Po ranní mši svaté až do 10.00 hod. bude příležitost k adoraci Nejsvětější 
svátosti v kapli. Sv. Barbory v arciděkanském kostele. 
Mše sv. Mimořádně v pátek (místo čtvrtka) bude sloužena prosincová mše svatá 
v kapli sv. Františka na Pasečnici. Začátek bohoslužby od 18.15 hod. 
 

8.12. Setkání se sv. Mikulášem. V neděli 8. prosince zveme děti na setkání se sv. 
Mikulášem, po mši sv. sloužené od 9.30 hod., na faře. 
Koncert a večerní mše. Od 19.00 hod. zveme do klášterního kostela na Adventní 
koncert učitelů ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice. Večerní mše svatá bude sloužena 
mimořádně v arciděkanském kostele.  
 

12.12. Nemocnice. Mše svatá za nemocné a za personál domažlické nemocnice bude 
sloužena v tamější kapli ve čtvrtek 12. prosince od 15.10 hod. 
 

16.12. Kající pobožnost. V pondělí po třetí adventní neděli zveme na kající pobožnost 
a přijatí 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. 
 

19.12. XXI. Chodský vánoční koncert. Ve čtvrtek 19. prosince od 18.00 hod. Zveme do 
arciděkanského kostela na koncert Chodského souboru Mrákov. 
 

21.12. Adorace. Večerní adorace Nejsvětější svátosti v klášterním kostele bude 
v sobotu 21. prosince po večerní mši svaté až do 18.30 hod. 
 

24.12. Štědrý den. Poslední adventní ranní mše svatá bude sloužena od 8.00 hod. 
v arciděkanském kostele. Od 16.00 na náměstí před kostelem bude představen 
veřejnosti vánoční příběh s názvem „Poslouchejte, křesťané!“ a po něm od 16.30 bude 
v kostele sloužena první vánoční mše sv., na kterou zveme děti a dospělé. 
 

25.12. Vánoce. O půlnoci zveme do arciděkanského kostela na Půlnoční mši sv. Kvůli 
špatnému stavu varhan, letos při této mši nezazní tradiční Rybova Česká mše vánoční. 
Na Boží hod Vánoční mše sv. jako každou neděli od 8.00, 9.30 a 18.00 hod. 
Třebnice. Od 13.30 hod. bude otevřen kostel sv. Jiljí v Třebnicích pro všechny, kteří 
chtějí navštívit tamější betlém. Od 14.00 hod. zveme ke společnému zpěvu koled a od 
14.30 na mši sv. 
 

28.12. Žehnání dětem a maminkám. V sobotu 28.12. na svátek sv. Mláďátek zveme do 
klášterního kostela děti. Od 16.30 hod. si společně zazpíváme koledy u betléma a při 
večerní mši svaté děti a těhotné maminky přijmou speciální požehnání. 
 

29.12. Na svátek sv. Rodiny v neděli 29.12 při mši svaté od 9.30 zveme všechny 
manželé k obnovení svých manželských slibů. 
 

31.12. Mše svatá na poděkování za rok 2013 a s prosbou o požehnání do nového roku 
bude sloužena od 15.00 hod. v arciděkanském kostele.  


