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Kostel byl připraven na zimu 

12. prosince bylo rozhodnuto o přidělení dotací z  Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Do programu bylo přijato 
26 žádostí, ze kterých 19 bylo doporučeno k financování. Projekt „Rekonstrukce 
kostela Narození Panny Marie v Domažlicích“ byl vyhodnocen jako 21., tedy jako druhý 
v režimu „náhradní projekt“.  
Kvůli havarijnímu stavu římsy pod střechou kostela bylo nutné ještě před zimou 
provést udržovací práce a odstranit uvolněné fragmenty zdiva a omítky, aby 
neohrožovaly kolemjdoucí. O dalším postupu při opravách kostela se bude rozhodovat 
až v novém roce. 

* 
Domažlická farnost, po dohodě se starostou města, postavila letos poprvé na náměstí 
betlém. Ten, spolu s ohradou se živými zvířaty, dokresluje vánoční atmosféru 
a upozorňuje na skutečnou náplň těchto svátků. Slova poděkování patří všem, kteří se 
na výrobě repliky domažlického betléma podíleli: firmě Photo Slačík za vyfocení soch, 
Štěpánu Glacovi a Marku Vorlíčkovi za výrobu soch a Romanu Holubovi a pracovníkům 
a klientům terapeutických dílen v Meclově za postavení celé konstrukce. Z těchto dílen 
pochází také nový betlém v arciděkanském kostele. 

* 
Nedělní sbírka 15.12. přinesla 7.015,- Kč a částkou 3.860,- farníci přispěli na muzikanty 
hrající o adventních nedělích z věže kostela. Odměna pro muzikanty činí 5.500,-Kč. 

 

Doba vánoční v domažlické farnosti 
 

23.12. Pondělí 
17.00 – 18.00 – poslední adventní příležitost k přijetí svátosti smíření - 
v arciděkanském kostele 
 

24.12. Štědrý den 
8.00 – mše sv. v arciděkanském kostele 
16.00 – „Poslouchejte, křesťané!“ – vánoční scénka, kterou připravily děti spolu se 
svými rodiči. Příběh bude uveden na pódiu před kostelem. 
16.30 – Mše sv. pro rodiny s dětmi – a samozřejmě i pro všechny ostatní.  
 

25.12. Slavnost Narození Páně 
0.00 – Půlnoční mše sv. (AK). Kvůli nevyhovujícímu stavu velkých varhan v kostele 
nezazní letos během této mše sv. Rybova Česká mše vánoční. Bohoslužbu bude 
doprovázet zpěv koled. 
8.00, 9.30 (AK) a 18.00 (KK) – mše sv. 
 

Třebnice 
13.30 – otevření kostela sv. Jiljí a příležitost k návštěvě betléma 
14.00 – společný zpěv koled v kostele 
14.30 – vánoční 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) 
O Svátcích jsou ještě volné intence mší sv. 25.12. od 9.30 a 26.12. od 9.30 a 18.00 hod. 
 

19.00 – koncert: J.J. Ryba, Česká mše vánoční. Pěvecký sbor Čerchovan, dirigent Marek 
Vorlíček. Spoluúčinkují: Eva Müllerová – soprán, Lucie Bínová – alt, Petr Strnad – tenor,  
Kamil Jindřich – bas, Komorní orchestr Musica Tusta 
 

27.12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
8.00 – mše sv. (AK) 
15.00 – 16.00 – povánoční fotbal v tělocvičně ZŠ Komenského 17 
17.15 – mše sv. s obřadem žehnání vína (KK) 
18.30 – degustace vína ve sklípku na faře 
 

28.12. – Svátek sv. Mláďatek 
16.30 – zpívání koled s dětmi u betléma v klášterním kostele 
17.15 – mše sv. s obřadem žehnání malým dětem a těhotným maminkám 
 

29.12. – 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 2013 (AK)  


