
FL  43/2014                     FL 43/2014 

 4 5 

Střecha na třebnické věži je už opravená 

Slavnostním předáním chodského koláče byl ukončen poslední kontrolní den u kostela 
sv. Jiljí v Třebnicích, kterého se zúčastnili zástupci Národního památkového ústavu – 
Mgr. Karel Foud, MěÚ Horšovský Týn – Miroslava Plachá, stavebního dozoru – Josef 
Kvítek a Antonín Vlček a farnosti – Miroslaw Gierga. Zúčastnění se shodli na tom, že 
„práce spojené s opravou římsy a střechy jsou provedeny dobře a v souladu se 
závazným stanoviskem a podmínkami ochrany státní památkové péče.“ Práce při 
opravě věže provedla firma ANS Střecha z Domažlic. Náklady na letošní etapu úprav 
činily 617.282,- Kč a Ministerstvo kultury ČR poskytlo na tento účel dotaci ve výši 
450.000.- Kč. Pro oplechování makovice na věži byla použita měď sejmutá ze střechy 
domažlického arciděkanského kostela.  
Bohatou fotografickou dokumentaci z oprav kostela najdete na webových stránkách 
farnosti www.farnostdomazlice.cz 
 

 

Prodejna Oáza upozorňuje 
 

Vánoční svíce si můžete vyzvednout v neděli 21.12 po mši svaté a dále pak přes týden 
buď v kostele nebo v prodejně Oáza od 9:00 do 17:00. 
Děkuji všem za krásný rok a těším se na další rok v Oáze. Šťastně a vesele prožité 
vánoční svátky a krásný nový rok přeje   

Roman Holub ml. 
 

Pozvání 
 

4. adventní neděle - 21.12.  
16.00 – Adventní čtvrthodinka U Svatých 
 

Příležitost ke zpovědi 
Pondělí - 22.12 
7.00 – 8.00 – AK 
 

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

Vánoční pozvání 
24.12. – Štědrý den 
10.00 – předání Betlémského světla 
16.00 – „Vánoční noc – předtím a potom“ -  vánoční příběh na domažlickém náměstí 
16.30 – První vánoční mše sv. – pro rodiny s dětmi (AK) 
 

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

Třebnice – 25.12. 
13.30 – otevření kostela a příležitost k návštěvě betléma 
14.00 – společný zpěv koled 
14.30 – Vánoční mše svatá 
 

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) 
 

31.12. – Konec roku 
15.00 – mše sv. na poděkování za rok 2014 (AK)  
 

1.1.2015 – Nový rok – Slavnost Matky Boží Panny Marie 
Mše sv. v 8.00 a 9.30 (AK) a večerní mše sv. od 18.00 (KK) 
 

3.1.2015 
Zahájení Tříkrálové sbírky v arciděkanském kostele  

http://www.farnostdomazlice.cz/

