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Proglas vysílá pro Domažlicko 

Poslední nedělní dopoledne obohatila dvě krásná setkání: všechny děti, které po mši 
svaté přišly do farního sálu, potěšilo setkání se sv. Mikulášem a anděly nesoucí koš 
plný dárků, a všichni přátelé a posluchači radia Proglas se mohli zúčastnit žehnání 
vysílače poblíž kostela sv. Vavřince na Veselé hoře. Obřad žehnání se konal chvíli před 
polední modlitbou Anděl Páně, která už byla živě vysílaná z Vavřinečku. Na konec 
ředitel Proglasu Mons. Martin Holík a místostarosta Domažlic Stanislav Antoš 
podepsali pamětní list vydaný k této historické události.  
Více fotografií z Vavřinečku a ze setkání se sv. Mikulášem najdete ve fotogalerii 
na www.farnostdomazlice.cz 
 

Adventní pozvání 
 

Roráty 
Každý čtvrtek od 7.00 hod. – AK 
Každý pátek od 17.15 hod. – pro děti – KK 
 

Adventní čtvrthodinky – s písní, duchovním slovem a svařákem 
3. neděle adventní – 14.12. od 16.00 hod. u kapličky na Baldově 
4. neděle adventní – 21.12. od 16.00 hod. u kostela U Svatých 
 

Příležitost k svátosti smíření – zpovědi 
15.12.  - Kající pobožnost a udělování svátosti smíření od 17.15 hod. – AK 
 

16.12.  
7.30-8.00 – AK 
16.00 – 17.00 – KK 
 

17.-19.12. 
7.00 – 8.00 – AK 
16.00 – 17.00 – KK 
 

20.12. 
16.00 – 17.00 – AK 
 

22.12 
7.00 – 8.00 – AK 
 

23.12. 
7.00 – 8.00 – AK 
16.00 – 17.00 – KK 
 

XXII. Chodský vánoční koncert 
19.12. od 18.00 hod. – AK 
 

Vánoční pozvání 
 

24.12. – Štědrý den 
16.00 – „Vánoční noc – předtím a potom“ -  vánoční příběh na domažlickém náměstí 
16.30 – První vánoční mše sv. – pro rodiny s dětmi 
 

25.12. Slavnost Narození Páně 
0.00 – Půlnoční mše sv.  
8.00, 9.30 (AK) a 18.00 (KK) – mše sv. 
 

26.12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Mše sv. v 8.00 a 9.30 (AK) a večerní mše sv. od 18.00 (KK) 
19.00 – koncert: J.J. Ryba, Česká mše vánoční.  
 

27.12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
16.30 – zpívání koled s dětmi u betléma v klášterním kostele. Na závěr – žehnání 
malým dětem a těhotným maminkám 
17.15 – mše sv. s obřadem žehnání vína (KK) 
19.00 – degustace vína ve sklípku na faře 
 

28.12. – Svátek sv. rodiny 
8.00 – mše sv. (AK) 
9.30 – mše sv. s obnovením manželských slibů (AK) 
18.00 – mše sv. (KK) 


