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dem či počtem čtenářů s populárněj-
šími médii, ale prostor pozitivnímu 
dění rád poskytne. Příkladem toho 
jsou např. čtenářské dopisy v tomto 
čísle, zejména ten, který líčí obětavou 
vánoční pomoc našeho diecézního 
kněze, dozvíte se i jeho jméno. 
Pozitivní událostí, o níž se v diecézi 
hovoří už několik měsíců, je beze-
sporu pořízení nových zvonů pro ka-
tedrálu sv. Bartoloměje, takže srdce 
diecéze po mnoha desetiletích zase 
může znít naplno. Je hezké, že monu-
mentální zvuk těchto zvonů odstar-
toval rok Plzně jako Evropského hlav-
ního města kultury letos 17. ledna, 
ale ještě úžasnější je fakt, že všechny 
čtyři nové zvony mohly být pořízeny 
díky darům občanů. Věřící i nevěřící 
spojili své příspěvky, k tomu spon-
zorské firmy a zvony mohou znít. 
Není to nádherné? I o tom se dočtete 
v tomto čísle a na obálce najdete stín 
provazochodce, který překonal těsně 
před rozezněním zvonů obdivuhod-

nou vzdálenost 240 metrů od františ-
kánského kláštera až na věžní ochoz 
katedrály s převýšením 40 metrů. 
Zdálo se mi, že v posledních metrech 
mu docházely síly, ale díky Bohu do-
šel. Kdo z nás nezná ten pocit ztráty 
sil kousek od cíle?
Během instalace zvonů do věže ka-
tedrály jsem vyslechla rozhovor táty 
se synkem asi desetiletým. Poté, co se 
oba seznámili s pohnutou historií zvo-
nů a zejména s jejich roztavením k vá-
lečným účelům nacisty, tatínek chlapci 
řekl: „Pamatuj si, jak je nesmyslné, když 
zvony, které mají svým zvukem osla-
vovat Boží lásku k lidem, jsou použity 
k zabíjení, k lidské nenávisti.“ Byli to 
německy mluvící návštěvníci.
„Ať se zvuk zvonů dotýká srdcí lidí,“ 
přál si otec biskup František při jejich 
svěcení. Dovolím si přát Vám, našim 
čtenářům, ať se v nově zrozeném roce 
2015 dotýká Vašich srdcí Boží láska. 
A ať změny v tomto Zpravodaji vnímá-
te jako pozitivní. Alena Ouředníková

Vážení čtenáři,
možná teď mnozí z Vás s větším či 
menším překvapením otevíráte Zpra-
vodaj plzeňské diecéze a sledujete 
jeho určitou proměnu. Usoudili jsme, 
že stejně jako člověk nerad nosí dlou-
ho jedny šaty, i náš Zpravodaj si po 
letech zaslouží nový kabát. Ovšem 
pokud by šlo pouze o kabát, bylo by 
to málo. Se změnou grafiky, o kte-
rou se postaral nadaný a obětavý  
P. Francesco Meneghini z Koinonie 
Jan Křtitel, bychom chtěli také obo-
hatit obsah. Obohatit zejména o Vaši 
přítomnost, o Vaše sdílení. 
Tento měsíčník nese název Zpravo-
daj plzeňské diecéze. Plzeňská diecé-
ze zahrnuje až na malé odchylky dva 
kraje naší republiky a najdeme zde 
desítky živých farností, charitních or-
ganizací, řeholních a jiných komunit, 
koná se zde spousta zajímavých akcí, 
žije zde spousta vynikajících osob-
ností, podařilo se mnohé vybudovat, 
zachránit památky, obnovit tradice. 

Byli bychom velmi rádi, kdybyste 
se o tom všem mohli dočíst právě 
na stránkách tohoto Zpravodaje. To 
ovšem nezávisí na naší redakci, kte-
rá nečítá desítky reportérů a zpravo-
dajů, ba dokonce – kromě mě – ani 
jednoho, tudíž těžko může vlastními 
silami přinášet informace z celé die-
céze. Prostě je to na Vás. 
Prosím, najděte si chvilku a v dneš-
ní době zjednodušené elektronické 
komunikace nám dejte vědět, co je 
u Vás nového. Nestyďte se pochlu-
bit, co se u Vás podařilo, nestyďte se 
zeptat, vyjádřit svůj názor. Rádi by-
chom znali i Vaše postřehy a dotazy, 
které se za přispění kompetentních 
osob budeme snažit na našich strán-
kách zodpovídat.
Často slýchám ve svém okolí po-
vzdech, že média zajímají hlavně tra-
gédie, neštěstí a krveprolití, o pozi-
tivních událostech, natož církevních, 
se jaksi neinformuje. Náš Zpravodaj 
se těžko může srovnávat ať už nákla-

Vítejte 
u nové 
podoby  
Zpravodaje
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Zahájení Tříkrálové sbírky 2015 v Plzni 
Stalo se už tradicí, že zahájení Tříkrálo-
vé sbírky v Plzni je doprovázeno jízdou 
koledníků na koňském povozu s bisku-
pem Františkem Radkovským. Nejinak 
tomu bylo i letos, jen místo pana bis-
kupa, který měl poraněné koleno, se 
s dětmi vezl generální vikář Mons. Josef 
Žák. Samotného požehnání kolední-
kům v katedrále sv. Bartoloměje se už 
biskup František ujal sám. Nechybělo 
ani tradiční představení betlémského 
příběhu a klanění tří králů v podání dět-
ských i dospělých herců ochotnického 
souboru Staroplzenecký Živý Betlém. 
Letos tu ale byla jedna zvláštnost – 
tentokrát účinkovali výhradně členové 
rodiny Josefa Švédy, který před dvaa-
dvaceti lety stál u zrodu myšlenky živé 
betlémy pořádat. Roli Ježíška ztvárnilo 
nejmladší z jedenácti Švédových dětí, 
desetiměsíční holčička, Pannu Marii 
zahrála poprvé její maminka.
Živý betlém ze Starého Plzence přibli-

žuje podstatu vánočního příběhu už 
léta. Během adventu a Vánoc vystu-
puje nejen na různých místech plzeň-
ské diecéze, v minulém roce vystoupil 
i v Praze. Myšlenka se uskutečnila po-
prvé v roce 1992. „Samozřejmě provoz 
něco stojí, ale náklady se nám daří 
díky sponzorům pokrýt,“ říká další ze 
zakladatelů souboru Pavel Kilbergr. 
„Na vystoupení se připravujeme už 
od léta a těšíme se, že můžeme lidem 
zprostředkovat Vánoce především jako 
svátek rodiny.“
Do ulic měst a obcí plzeňské diecéze 
se letos vydal rekordní počet Tříkrálo-
vých koledníků, celkem to byl více než 
jeden tisíc skupinek. Průběžné výsled-
ky najdete na http://www.dchp.cz/
trikralova-sbirka/prubezne-vysledky-
ts-2015-v-nasi-diecezi/. Všem dárcům 
i koledníkům patří veliký dík!

Salesiáni Dona Boska jsou v Plzni 25 let
Plzeňští salesiáni Dona Boska si letos 

připomínají rovné čtvrtstoletí svého 
působení v západočeské metropoli. 
Ačkoliv první snahy o příchod salesiá-
nů do Plzně se datují už před druhou 
světovou válkou, nakonec mohli čle-
nové tohoto řádu, věnujícího se dětem 
a mládeži, začít působit v západních 
Čechách až po listopadovém převra-
tu. Začínali v roce 1990 pod vedením 
P. Michala Kaplánka ve zchátralém 
domě vedle kostela sv. Martina a Pro-
kopa v Plzni-Lobzích, kde dnes zejména 
díky dárcům stojí rozsáhlý areál Salesi-
ánského střediska mládeže, které nabí-
zí řadu programů a zájmových kroužků 
včetně nízkoprahových zařízení Balón 
a Vzducholoď, služby Centra pomoci 
dětem a rodině a další. Druhým salesi-
ánským subjektem je Římskokatolická 
farnost Plzeň-Lobzy, kterou salesiáni 
spravují. Pětadvacáté výročí působení 
salesiánů v  Plzni se slavilo v lednu při 
Salesiánských dnech mimo jiné např. 
volejbalovým turnajem, slavnostním 
plesem a slavnostní mší svatou.

Biskup poděkoval pracovníkům v sociálních 
službách
Slavnostní odpoledne na poděkování 
pracovníkům v sociálních službách při-
pravilo Biskupství plzeňské v katedrále 
sv. Bartoloměje 8. ledna. „V létě jsme tu 
měli děkovnou bohoslužbu pro léka-
ře a zdravotníky. Řekli jsme si, že díky 
musí pokračovat k dalším, kteří si je 
zaslouží, a těmi lidé, poskytující sociál-
ní služby potřebným, rozhodně jsou,“ 
uvedl biskup František Radkovský. Na 
poděkování v katedrále se podílela 
i Církevní střední odborná škola ze 
Spáleného Poříčí, která budoucí pra-
covníky, respektive především pracov-
nice v sociálních službách, připravuje. 
„Je třeba zvýšit společenskou prestiž 

povolání pracovníků v pomáhajících 
profesích, tedy i v sociálních službách. 
Málo se o nich ví a jejich práce je málo 
oceňována,“ zdůraznil biskup František 
Radkovský ve své řeči a vyjádřil velký 
dík jak všem těm, kteří své povolání vy-
konávají, tak těm, kteří se na ně stejně 
jako přítomné studentky mají odvahu 
připravovat. 

Nové zvony katedrály sv. Bartoloměje jako 
svědectví dobré vůle lidí
V sobotu 17. ledna se po více jak se-
dmdesáti letech opět rozeznělo z věže 
katedrály sv. Bartoloměje pět zvonů. 
Jejich zvuk byl zakomponován do pl-
zeňské Symfonie zvonů, složené k této 
příležitosti Marko Ivanovičem, a zahá-
jil rok Plzně jako Evropského hlavního 
města kutury 2015. Zvonění předchá-
zel monumentální výkon švýcarského 
provazochodce Dimitrie, který přešel 
po laně vzdálenost od zvonice býva-
lého františkánského kláštera až na 
ochoz věže katedrály. Solidárně se 
ve stejnou chvíli jako plzeňské zvony 
rozezněly i zvony chrámů v několika 
evropských městech jako např. v Paří-
ži, Stockholmu, Glaskow, Helsinkách, 
Štýrském Hradci, Marseille, Košicích, 
Linci, Essenu, Rize, v České republice 
na všech katedrálách a v  mnoha při-
pojivších se farních kostelech. 
Čtyři nové zvony Maria, Jan Nepo-
mucký, Hroznata a Bartoloměj mohly 
být odlity zvonařem Petrem Rudol-
fem Manouškem v nizozemském As-
tenu díky veřejné sbírce, jež přinesla 
finance na jejich výrobu. Restaurován 
byl i jediný původní dochovaný zvon 
Prokop. „Nové zvony jsou znamením 
dobrých časů. Odráží se v nich doba, 
vznik či zánik. Provázejí toto město 
svým hlasem už šest století. Zname-

Co se stalo,
 co se chystá
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nají propojení historie se současnos-
tí, svolávají lid, oznamují radostné 
i smutné události, znějí ke chvále 
Boží. Jejich zvuk nabízí příležitost po-
vznést svou mysl k Bohu, uvědomit si, 
jak naléhavě Boží pomoc potřebuje-
me,“ řekl biskup František Radkovský, 
když 17. listopadu 2014, symbolicky 
v den výročí začátku Sametové revo-
luce, zvony světil. 
Čtyři katedrální zvony byly zabrány 
a roztaveny nacisty v roce 1942, na 
věži po léta zůstal jen nejstarší Pro-
kop. V červnu 2012 byla iniciována 
sbírka Ze srdce zvon, kterou zaštíti-
lo Biskupství plzeňské a společnost 
CrossCafe. Díky větším i menším 
příspěvkům občanů se sešlo zhruba 
devět miliónů korun, z nichž mohly 
být zvony pořízeny. Momentálně je 
třeba sehnat ještě zhruba dva milió-
ny korun na technické zázemí provo-
zu zvonů, sbírka tedy nekončí. „Ať se 
zvuk těchto zvonů dotkne srdcí těch, 
ke kterým zalétne, vždyť byly poříze-
ny díky dobré vůli mnoha lidí,“ přeje si 
biskup František Radkovský.
 
Radost evangelia pro mladé
Od začátku letošního školního roku 
probíhá v plzeňské diecézi cyklus se-
tkávání nad apoštolskou exhortací 
papeže Františka Evangelii gaudium, 
který vede oblát P. Vlastimil Kadlec. 
„Ten text je zásadní a odpovídá i pod-
mínkám misijního území této diecéze. 
Inspirovala nás jeho novost, neuvěři-
telná otevřenost, živý jazyk, nadšení 
z evangelizace. Aby se nejen mladí 
lidé, ale i kněží a další pustili do nové 
evangelizace, abychom vyšli z kostelů 
za lidmi,“ říká kněz. 
Setkávání jsou otevřena všem mladým 
lidem, ať už věřícím či tzv. hledajícím.

Mobilní hospic sv. Jiří v Chebu 
má za sebou první rok
Jediný mobilní hospic v plzeňské die-
cézi a vůbec jediný hospic v Karlovar-
ském kraji bilancuje první rok své čin-
nosti. Vznik projektu, jehož hlavním 
úkolem je umožnit umírajícím strávit 
poslední chvíle života mezi blízkými 
doma a rodině pomoci tuto situaci 
zvládnout, iniciovalo farní společen-
ství v Chebu v čele s chebským fará-
řem P. Petrem Hruškou. 
Ten chválí schopný tým sociálních 
a zdravotních pracovníků. „Měli jsme 
strach z financování, ale díky spon-
zorům a farnosti to zatím zvládáme,“ 
říká. V prvním roce poskytl mobil-
ní hospic služby 29 nevyléčitelně 
nemocným pacientům, nyní je zde 
v péči 8 pacientů.

Nová diecézní příloha
Katolického týdeníku
Jak už jste mnozí zaregistrovali, od 
ledna tohoto roku byl Katolický týde-
ník rozšířen o novou přílohu, v níž je 
každé české a moravské diecézi vě-
nována jedna strana. Biskup František 
Radkovský k tomu uvedl: „Otevřením 
diecézních stránek se výrazným způ-
sobem týdeník přibližuje životu církve 
v jednotlivých diecézích. Tím se nám 
naše země ‚scvrkne‘, budeme si blíž, 
budeme o sobě víc vědět, a to je dob-
ře. Tím, že budeme líp informováni, 
budeme moci to dobré, co dělají jin-
de, také převzít a napodobit.“
Jak ale biskup zdůrazňuje, je třeba, 
abychom Katolickému týdeníku po-
skytovali ke zveřejnění co nejvíce in-
formací. Není třeba psát přímo články, 
ale dát včas vědět, co se ve vaší far-
nosti, komunitě, charitní organizaci 
a jinde děje zajímavého, co se chystá, 

co se událo. Prosím, obracejte se bez 
obav na autorku tohoto textu, tedy 
Alenu Ouředníkovou, buď telefonic-
ky na č. 731 619 701, e-mailem na: 
ourednikova@bip.cz nebo poštou na 
adresu biskupství.

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ přijme z rukou bisku-
pa Františka Radkovského v katedrále 
sv. Bartoloměje 14. února 2015 
v 10.00 hodin jáhen Richard Maria 
Polák. V neděli 15. února v 10.30 ho-
din bude tamtéž sloužit primiční mši 
svatou.

GOSPELOVÁ BOHOSLUŽBA proběhne 14. 
února 2015 od 18.00 hodin v koste-
le sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lob-
zích.

Výstava 25 LET SALESIÁNŮ V PLZNI bude za-
hájena vernisáží 16. února 2015 v 16.30 
hodin v mázhauzu plzeňské radnice na 
nám. Republiky a potrvá do 27. února.

POJĎME CHVÁLIT PÁNA TANCEM – modlitební 
setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána 
tancem i slovem, se koná 17. února 
2015 v 18.30 hodin v učebně biskup-

ství v Plzni. Informace: M. Linková 736 
748 440, M. Fenclová 606 739 549.

CESTA TRABANTEM PO AUSTRÁLII – zábavné 
odpoledne pro Tříkrálové koledníky 
se koná 7. února 2015 v tělocvičně ZŠ 
Kdyně.

POKUŠENÍ DNEŠNÍ DOBY – přednáška P. Voj-
těcha Kodeta, OCarm. se uskuteční 28. 
února 2015 v 18.00 hodin na faře v Kla-
tovech.

DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU proběhne 
7. března 2015 od 9.30 hodin v Kultur-
ním domě v Nýrsku.  Program zahájí 
v 9.30 hodin klatovský vikář P. Jaroslav 
Hůlle a starosta města Nýrska Ing. Mi-
loslav Rubáš. Doc. Aleš Opatrný ThD. 
bude v 10.00 hodin přednášet na téma 
„Jak žijeme rodinu dnes“ a ve 13.30 
hodin na téma „Eucharistie – slavnost 
velké rodiny církve“. V 15.00 hodin za-
čne mše sv., celebrovaná generálním 
vikářem Mons. Josefem Žákem s kon-
celebrací přítomných kněží. Hudební 
doprovod skupiny Plamínky. Pro děti 
připraven samostatný program, po 
celý den možnost svátosti smíření. 
 Alena Ouředníková
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Potravinová banka Plzeň
Diecézní charita Plzeň je od loňského 
podzimu členem Potravinové banky. 
Ve spolku pod názvem Potravinová 
banka Plzeň (PBP) jsou dále Městská 
charita Plzeň, Diakonie ČCE, centrum 
pro rodinu Domus, Naděje, Občan-
ské sdružení ONŽ a oblastní charity 
z Rokycan, Klatov, Sušice a Horažďo-
vic. Spolek  je členem České federace 
potravinových bank, která garantuje  
potravinovou pomoc v Česku.
Potravinová banka shromažďuje zdar-
ma potraviny, skladuje a přiděluje 
humanitárním nebo charitativním 
organizacím, které distribuují potra-
vinovou pomoc potřebným lidem. 
Prvním větším počinem PBP byla sbír-
ka potravin, která proběhla koncem 
v roku ve velkých nákupních centrech 
v Plzni, Klatovech a Domažlicích. 
Lidé darovali v Plzeňském kraji celkem 
4,4 tuny potravin, které byly usklad-
něny v budově bývalé mlékárny na 
Borech. Sbírku zajišťovalo přes 50 
dobrovolníků z neziskových organi-
zací, ale zapojili se do ní i zaměstnanci 
marketů. Dvě třetiny potravin už byly 
vydány v předvánočním období, zby-
tek se bude průběžně vydávat v úno-
ru a březnu. Miroslav Anton

Obnošené šatstvo se využije
Celkem 113 kontejnerů na obnošené 
šatstvo je momentálně rozmístěno 
firmou Dimatex na území Plzeňského 
kraje. Firma navázala spolupráci s Di-
ecézní charitou Plzeň. „Kontejnery 
jsou označeny logem Charity“, uvádí 
ředitel DCHP Jiří Lodr. „Poskytujeme 
tak veřejnosti garanci, že sebrané 
šatstvo a obuv budou využity k po-
moci sociálně slabším lidem a poško-
zené nebo příliš obnošené kusy firma 
recykluje na čistící hadry“. Sběrem 
obnošeného a vyřazeného šatstva 
se zabývá v České republice několik 
firem. Na rozdíl od některých z nich 
ale Dimatex oblečení nedodává do 
second handů. „Podmínkou naší spo-
lupráce je, aby sebrané šatstvo bylo 
dodáno do našeho centrálního skla-
du“, pokračuje Jiří Lodr. „Naši pracov-
níci ho pak třídí. Použitelné oblečení 
využijeme v charitních šatnících pro 
sociálně slabší jedince“. V humanitár-
ním skladu DCHP v Cukrovarské ulici 
kromě třídění vhodné kusy šatstva 
upravují. „Někdy stačí málo a pů-
vodní vada se snadno odstraní“, říká 
vedoucí skladu Eva Pušová. „Jindy je 
naopak oblečení naprosto nepouži-
telné a o recyklaci se musí postarat 

Dimatex“. Firma si ke zpracování od-
váží i nevyužitelné šatstvo, které při-
vážejí do skladu jiné instituce nebo 
jednotlivci. „Dá se říci, že v kvalitě 
obnošeného oblečení jsou velké roz-
díly. Někdy máme k dispozici úplně 
nové oblečení, jindy si nás lidé ple-
tou se sběrným dvorem. Spolupráce 
s Dimatexem je tedy určitě výhodná 
pro obě strany“, doplňuje Eva Pušová.  
 Miroslav Anton

Světový den nemocných v Plzni
Městská charita Plzeň zve všechny, 
kteří cítí, že potřebují posilu ve své 
nemoci, ke společné mši svaté spo-
jené s udílením svátosti nemocným 
v sobotu 14. února 2015 ve 14.00 ho-
din v učebnách Biskupství plzeňské-
ho na nám. Republiky 35. 
Přede mší svatou bude možno při-
jmout svátost smíření, po ní jsou 
účastníci zváni na malé občerstvení 
při kávě a čaji a nabídneme mož-
nost změření tlaku a glykémie. Bude 
i možnost konzultace zdravotního 
stavu a odborné poradenství. 
Přejeme si, aby se mohli zúčastnit i ti, 
kterým činí chůze a doprava potíže, 
a tak, i když nebude letos k dispozici 
bezbariérový autobus, budeme orga-
nizovat individuální dopravu. Svoje 
závazné požadavky na odvoz sdělte, 
prosíme, nejpozději do 5. února 2015 

paní Anně Srbové na číslo telefonu 
731 433 101, tak abychom mohli na-
plánovat svoz a zájemcům sdělit čas 
odjezdu. 
Ve všech charitních zařízeních pro-
běhne oslava dne nemocných samo-
statně v okruhu památky Panny Ma-
rie Lurdské.  Anna Srbová

Tříkrálová sbírka 2015
 a poděkování koledníkům
V době uzávěrky tohoto čísla se začaly 
pokladničky v městě Plzni na jednot-
livých ÚMO teprve otevírat a počítat 
jejich obsah, ale už dnes mohu potvr-
dit, že jsme docílili rekordních 100 ko-
lednických skupinek, což se za celých 
15 let dosud nepodařilo. Další po-
drobnosti se dozvíte mimo jiné také 
na setkání v „Šeříkovce“, kam srdečně 
zveme především ty, kteří se letošní 
Tříkrálové sbírky aktivně zúčastnili, 
pomáhají charitě jako dobrovolníci 
anebo i jiným způsobem.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OBČERST-
VENÍM se uskuteční 10. února 2015 
v 16.00 hodin v kulturním sále v Šeří-
kové ulici (v blízkosti konečné stanice 
tramvaje č. 1 v Plzni na Slovanech) 
jako výraz poděkování za Vaši neza-
stupitelnou a lidsky nezměřitelnou 
pomoc.
Na setkání s Vámi se všemi se upřímně 
těšíme!  Anna Srbová
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V rámci letošního Roku zasvěceného 
života, který vyhlásil papež František, 
si povídáme s jednotlivci z naší diecéze, 
kteří zasvěceným životem žijí. Dnes je to 
P. Antonín Nevola, salesián Dona Boska 
a ředitel Salesiánského střediska mlá-
deže v Plzni-Lobzích. 

Antoníne, co pro tebe znamená žít 
zasvěceným životem?
První mé zasvěcení se odehrálo přije-
tím křtu několik málo týdnů po naro-
zení. Zasvěcení coby navenek viditel-
ná volba řeholního života proběhlo 
v okamžiku složení řeholních slibů 
v roce 1991, kdy jsem se rozhodl žít 
evangelní hodnoty ruku v ruce s cha-
rismatem sv. Jana Boska. Zasvěcení 
k řeholnímu životu neprobíhá jedno-
rázově složením řeholních slibů, ale 
každý den je příležitostí a mnohdy 
i nutností toto zasvěcení obnovovat. 
Žít zasvěceným životem pro mě zna-
mená jednak přijmout život jako dar 
od Boha a nechávat ho posvěcovat 
Boží blízkostí, jednak při komunikaci 
s Hospodinem v intimitě svého nitra 
neustále poznávat, že jsem jím bezvý-
hradně milován bez ohledu na své zá-
sluhy, schopnosti, úspěchy a dokonce 
i bez ohledu na velikost svých hříchů. 
Objevovat důstojnost každého člově-
ka, která pramení z vykupitelského 
díla Ježíše Krista, a učit se od Panny 
Marie přebývat v blízkosti Ježíše. A to 
všechno se odehrává v bratrském, 
modlitebním a apoštolátním spole-
čenství mé domovské komunity.

Jak ses dostal na cestu řeholníka?
Dona Boska jsem znal od svého út-
lého dětství díky dědovi, který mi 
o prázdninách četl jeho životopis. 
Od svých 11 let, tedy od roku 1978 
jsem začal jezdit na salesiánské cha-
loupky organizované současným 
pomocným pražským biskupem 
Kájou Herbstem. Tím jsem se dostal 
do osobního kontaktu se salesiány, 
působícími v ilegalitě. Když jsem na-
stoupil na průmyslovku, začal jsem 
se pravidelně modlit za své životní 
povolání – mám-li vstoupit do man-
želství, ať potkám tu pravou dívku. 
Mám-li se stát knězem, potažmo ře-
holníkem, ať tuto nabídku přijmu. 
Potkal jsem několik děvčat, o kterých 
jsem byl přesvědčen, že by to byla 
dobrá životní volba, ale nakonec mě 
Pán během vojenské služby skrze 
různé lidi a nenápadné okamžiky po-

volal k řeholnímu životu. S trochou 
nadsázky mohu říct, že do vojny jsem 
balil holky já, po vojně balily ony mě. 
Počáteční formaci jsem započal ještě 
před rokem 1989, do noviciátu jsem 
byl přijat hned po sametové revo-
luci v roce 1990. Až později jsem se 
dověděl, že ve farnosti, kde jsem vy-
růstal, bylo několik těžce nemocných 
lidí, kteří se pravidelně modlili za to, 
aby z farnosti vzešla řeholní a kněž-
ská povolání. Jenom pro zajímavost: 
z mé generace jsme 4 řeholníci, 2 
řeholnice a dva diecézní kněží. Tato 
povolání jsou výsledkem nejen Boží-
ho pozvání, ale i živého farního spo-
lečenství, otevřených a přístupných 
kněží a modliteb mnoha lidí. 

Jak žije a uskutečňuje vaše místní komunita 
specifické charisma vaší kongregace?
Momentálně čítá naše plzeňská ko-
munita 5 členů, z toho 3 kněží, jeden 
koadjutor, což je bratr bez kněžského 
svěcení, a jeden student teologie na 

pastorační praxi. Každý člen komunity 
je zapojen do apoštolátu ve farnosti 
i ve středisku mládeže. Podle našich 
Stanov máme být znamením a no-
siteli Boží lásky především mladým. 
Nesmírným způsobem nám záleží na 
tom, aby se život mladým vydařil. Vě-
řím tomu, že ti, kteří jsou nám nablíz-
ku a sledují náš život, by dotvrdili, že 
nám záleží na mladých, ale nejenom 
na nich. Kreativně se snažíme odpo-
vídat na potřeby těch, ke kterým nás 
Bůh posílá, ať už jsou to naši farníci 
nebo příjemci našich služeb ve stře-
disku mládeže.
V rámci našeho Výchovně pastorač-
ního projektu realizujeme některé 
hodnoty obsažené v evangeliích, na 
kterých zvláštním způsobem záleželo 
i Donu Boskovi. Je to přátelství, spolu-
odpovědnost, svoboda, sebedarová-
ní a věčný život. Na letošní školní rok 
jsme si dali jako téma našich měsíčních 
duchovních obnov jeden z řeholních 
slibů – chudobu.  Jindřich Fencl

Odpovídá 
 P. Antonín Nevola SDB
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Láskou k jednotě

Letní období tohoto roku vyznačovalo se četnými tanco-
vačkami a slavnostmi. Pořádány dožínky, slavnost zalo-
žení Svazu české mládeže. Uspořádána děkovná pouť na 

posv. Velehrad. To první poválečné léto je na Velehradě živo 
a poutní skupiny, jako ta z nedaleké Mistřice, z jejíž obecní 
kroniky jsme citovali, bychom zde potkali na každém kroku. 
Přišli poděkovat Bohu a vyprosit požehnání. V září obnovuje 
výuku jezuitské gymnázium. Ani poutníci, studenti i profeso-
ři však netuší, že svoboda bude trvat tak krátce.
Chceme, aby řemeslo mělo zlaté dno a obchod kvetl, aby se ma-
lému a drobnému podnikateli za jeho práci, iniciativu a risiko 
dostalo spravedlivé odměny. Strana si v prvních, a na dlouhou 
dobu posledních, demokratických volbách počínala vychyt-
rale. Svůj program zveřejnila jako poslední, převzala někte-
ré volební myšlenky svých protivníků a v neděli 26. 5. 1946, 
v den konání voleb, v Rudém právu ostře napadla partnery 
v Národní frontě. Výsledek? 40% voličů na celostátní úrovni 
šlo s komunisty (Tachovsko mělo těch procent 70). Co pak 
znamenaly předvolební sliby? Jsou cárem papíru k zatápě-
ní. Nastala přece nová doba! A nic na tom nezměnil ani pan 
Souček: My jsme Slované, ale západní. U nás žádná diktatura 
nemá živnou půdu, to je proti přirozenosti národa. Nemám 
pravdu? Bohužel, pane Součku, neměl jste.
Po volbách to komunisté rozjeli ve velkém, ani jsme se nesta-
čili divit. Platná ústava z roku 1920 byla v roce 1948 změně-
na, ale stejně zaručovala svobodu svědomí a právo každého 

vyznávat soukromě i veřejně jakou-
koli náboženskou víru. V praxi ale šlo 
o tvrdou likvidaci třídního nepřítele 
a tím se mohl v době, kdy slovo sou-
druha Klementa Gottwalda bylo pro 
spolupartajníky víc než cokoli jiného, 
stát každý, kdo měl majetek (je třeba 
ho vyvlastnit, združstevnit), peníze 
(třeba je odebrat), vědomosti (takové 
je třeba poslat k lopatě). Od prvního 
září 1948 už byly všechny školy stát-
ní a veškeré úsilí biskupů a řádových 
představených o udržení svých ústa-
vů vyšlo naprázdno. V přechodném 
období se ještě na školách učilo ná-
boženství, ale i to brzy vyhaslo. Další 
rozhodnutí byla namířena proti církvi, 
jevila se jako nejvýznamnější třídní ne-
přítel. Pod patronací nejvyššího a jím 
ustanovené komise se připravuje akč-

ní plán boje. Je tedy třeba: Zbavit cír-
kev majetku – úspěšně vykonal zákon 
218/1949; zbavit ji i vedení – podařilo 
se izolovat biskupy a biskupské stolce 
zůstávaly neobsazené, tedy splně-

no na výbornou. Je třeba eliminovat 
i hlas populárních kněží – není přece 
nic jednoduššího než vykonstruovat, 
vyšetřit, zatknout, však oni se rádi při-
znají, a pak veřejně odsoudit za pro-
tistátní činnost. Jen to chce ty „správ-
né lidi“. Kněze Josefa tito „správní lidé“ 
umlátili, protože nepochopil, k čemu 
se má přiznat. Se 
zneužitím Vele-
hradu k politic-
ké propagandě 
se také počítalo. 
Cyril a Metoděj 
se stali přinaše-
či abecedy, ale 
hlavně: oni při-
šli z Východu, přímo nás tedy vedou 
k lásce k CCCP. Pak je nutné místo 
poutí slavit mírové slavnosti. Nejlepší 
bude, když starousedlíky uklidíme, 
nastěhujeme tam naše lidi. Mnohým 
to budí dnes úsměv na tváři, mnozí 
mávnou rukou, že už dávno máme 
jiné starosti. Lidská paměti, ty krásná 
a zrádná zároveň. Myšlenka spolu-
práce socialistického režimu a církve 
nebyla jen zbraní komunistů k zís-
kávání dušiček. Uzrávala i v hlavách 
duchovních (Plojhar, Beneš, Černocký 
atd.), kteří neuposlechli nařízení bis-
kupů o zákazu politické činnosti du-
chovních. Zda je k tomu vedla naivní 
důvěra v komunistické ideály, rozpory 
s představenými, kariérismus či touha 
po majetku, to nechme historickému 
bádání. Tito lidé (a nejen oni) se obje-
vili počátkem června 1949 ve státem 
založené organizaci Katolická akce. 
Režim potřebuje deklarovat jednotu 
pokroku a církve a také mít jakýsi bič 
na současné biskupy.
Ani jedno z toho se nepovedlo. Tzv. 

36. Proti nepříteli
Přinášíme další díl seriálu o cestách a odkazu
svatých Cyrila a Metoděje. 
Dnešní část začíná v roce 1945.
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pokrokoví kněží byli suspendováni 
a proti Katolické akci vydávají bisku-
pové 15. 6. 1949 společný pastýřský 
list, který naplňuje právo věřících, aby 
byli informováni pravdivě. Biskupové 
otevřeně pojmenovávají skutečné 
záměry režimu. Tzv. Katolická akce je 
zde označena za hnutí jdoucí proti 
kněžím i církvi. Bylo rozhodnuto číst 
list za čtyři dny. Režimem byl zaká-
zán, fary navštěvovali policisté, list 
zabavovali, přesto se mezi mnohé vě-
řící o Božím Těle dostal. Ve velehrad-
ském chrámu ho četl P. Rudolf Vaší-
ček. Před Vánoci si vysloužil žalobu 
a na konci prosince přijela všemocná 
StB. Vězení na 4,5 roku. Málo? Neměj-
te strach, v březnu 1952 to komunis-
tická justice napravila na konečných 
dvaadvacet let.
Byl čtvrtek Velikonočního oktávu, 
ale církev zasáhl prudký mráz. Světla 
nákladních aut, rachot jejich motorů 
a krátké a jasné povely. Během noci 
bylo z klášterů násilně odvezeno na 

dva tisíce mužů. Čekal je nucený po-
byt v pěti internačních klášterech. 
Z Velehradu se vozy vydaly do čtyři 
sta kilometrů vzdáleného Bohosudo-
va na severu Čech. Pro ÚV další per-
fektně splněná kolonka.
Téhož roku byla rozpuštěna tolik pro-
pagovaná Katolická akce. Soudruzi 
přišli na to, že duchovní ani laici o ni 
vůbec nestojí. Než býti za…, raději to 
zrušíme. 
Některé události mají schopnost se 
neodvratně vracet. Některé čas od 
času přináší nepřehlédnutelná výro-
čí. Pro rok 1963 příslušná stranická 
i estébácká místa vytvořila jakýsi ide-
ologický rámec a všem bylo náležitě 
zdůrazněno, že podle jiných not se 
prostě hrát nebude. Nahrával tomu 
i nový ústavní pořádek: na papíře si 
každý mohl vyznávat jakoukoli nábo-
ženskou víru a provádět náboženské 
úkony, pokud to ovšem nebylo v roz-
poru se zákonem. A jsme tam. Kdo 
rozhodne, co je nebo není v rozporu 

se zákonem? Jakou pak má platnost 
čl. 32 Ústavy?
Z významu mise se měl pro tento 
rok opět úplně vytratit spirituální ráz 
a putování soluňských bratří se mělo 
omezit jen na kulturní a vzdělanostní 
význam. Navzdory stranickým plá-
nům se však jubilejní pouť stala i vel-
kým duchovním zážitkem pro tisíce 
účastníků.
V té době každé slovo, které přichá-
zelo od biskupů (byť internovaných) 
nebo dokonce od Petrova Stolce, bylo 
jedinečným povzbuzením pro víru. 
V květnu 1963 byl vydán list Magnifi-
ci eventus. Ve svém vůbec posledním 
listě papež Jan XXIII. nabádá k díků-

vzdání všechny dědice tradic soluň-
ských bratrů, na konci svého života 
vyslovuje naději, že právě tato tradice 
se stane závdavkem sblížení a možná 
i jednoty. Celou misi pak zasazuje do 
kontextu právě probíhajícího II. vati-
kánského koncilu. Na počátku června 
prošel pontifex nebeskou branou a za 
měsíc přiváží delegace, která se účast-
nila intronizace Pavla VI., jeho posel-
ství. Cyklostyly a přepisovači se rozjeli 
a věřící mohli slyšet, že nejvíce si vá-
žíme vaší vytrvalosti ve víře a příkladu 
pevných ctností, které, jak doufáme, jed-
nou přinesou sladké ovoce. Vaši naději 
nechť pomáhají splnit svatí nebešťané 
Cyril a Metoděj, jejichž příchod na Vel-
kou Moravu právě oslavujete. Oni při-
nesli evangelium do vašich zemí, zajisté 
nepřestávají vám poskytovat pomoc, 
abyste uchovávali tento převzácný po-
klad. Dej Bůh, abychom co nejdříve ob-
drželi dobré zprávy o Církvi svaté u vás 
a mohli vaše biskupy, až začne druhé 
zasedání všeobecného sněmu, s radostí 
uzřít a obejmout.
Plynula léta a ve vzájemném souboji 
mezi mírovými slavnostmi a poutěmi 
mělo dojít k radikálnímu zlomu. 
P. Petr Mecl

Obrázky:
Mistřice, fotografie z roku 1945, 
převzato z kroniky obce dostupné na webu
Výtisk Katolických novin z prosince 1949 oslavujících J. V. Stalina
P. Josef Toufar, fotografie z kostela v Čihošti (výřez)
Ministr Plojhar (vpravo), Parteitag der CDU, 23. 9. 1954, Weimar
Bohosudov, dobová pohlednice
Papež Jan XXIII.
Josef Beran, arcibiskup pražský
V textu je použita citace z filmu Obecná škola.
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Pokračujeme v cestě vikariátem 
Domažlice po kostelích a kaplích 
zasvěcených sv. Anně. Vyjdeme 

z Domažlic. Na cestě ke sv. Vavřinečku, 
sotva jeden kilometr od náměstí, stojí 
kaple sv. Anny, postavená v roce 1886 
na náklady hraběnky Anny z Ehrenfel-

du. Předtím zde stála starší kaple zvaná 
Klouboučnická, v níž byla udělována 
poslední svátost odsouzeným, kráčejí-
cím tudy na popraviště. Dnes se jedná 
o větší šestibokou kapli, postavenou 
v novorománském slohu s jehlanco-
vou střechou s věžičkou.
Kaničky nedaleko Kolovče mají dvě 
kaple a jedna je zasvěcena sv. Anně. 
Stojí od roku 1890 na okraji malé návsi 
jako malá obdélníková stavba s trojbo-
kým presbytářem a šestibokou věžič-

kou s jehlancovou střechou. Opravená 
kaple pozdně barokního vzhledu nese 
uvnitř obraz sv. Anny.V nejvýchodnější 
části Chodska leží obec Pocínovice. Přes 
svůj význam a blízkost poutního místa 
Dobrá Voda nebyl v obci pořádný kos-
tel, jen dřevěná kaple. Je to s podivem, 

protože Pocínovice byly jednou z nej-
větších chodských obcí. Kapli nahradil 
kostel sv. Anny, postavený až v letech 
1805 až 1806. Jeho formy jsou barokní, 
v průčelí stojí věž s cibulovou střechou. 
Je jednolodní a v interiéru je vybavení, 
které je mnohdy starší, než kostel.
Ale nejvýznamnější stavbou je poutní 
kostel sv. Anny na Tanaberku ve Vše-
rubském průsmyku. Na malém vršíčku, 
který průsmyk vymezuje, stojí kostel sv. 
Anny, jehož historie začíná v roce 1703. 

Jednoho červencového dne přišel na 
toto místo varhaník ze Všerub František 
Pajer. Spatřil zářící oblaka, která na něj 
zapůsobila tak, že se cítil zbaven všech 
starostí a nemocí. Postavil zde dřevě-
nou kapli, kterou nahradil již v letech 
1712 až 1717 poutní kostel, navržený 
architektem Antonínem Markem Gil-
mettim. Tento italský rodák ze severoi-
talského Coma žil v Klatovech a zemřel 
v Čachrově v roce 1730. Za svého plod-
ného života stačil postavit, mimo mno-
ho jiných, i tento kostel se zajímavým 

oválným půdorysem, v němž hlavní, 
značně vysoký prostor v podobě ro-
tundy obíhá nižší ochoz pro poutníky. 
Původně byla stavba ozdobena třemi 
věžemi, jednou dominantní na severní 
straně a dvojicí věží na jihu. Po kata-
strofálním požáru v roce 1865 byly jižní 
věže odstraněny. To však nebyla jediná 
tragédie tohoto poutního místa, které 
pro svou proslulost a časté návštěvy 
poutníků bylo samostatnou farností. 
Po komunistickém puči zmizela rychle 

budova fary a turistické ubytovny. V le-
tech 1948-50 zdevastovali kostel zde 
sloužící vojáci, kteří jej využívali jako 
stáj pro koně, oltáře posloužily jako 
palivo. To pokračovalo dále a v letech 
1965 až 1968 vojáci shodili sochy z ati-
ky kostela, z nichž některé prorazily 
klenbu ochozu. Vyloupili hrobku a vy-
tahali mrtvoly hraběcí rodiny Stadionů 
a Schőnbornů. Komise památkových 
orgánů v roce 1968 tuto devastaci kon-
statovala, i ohniště uprostřed kostela, 
na jehož roštech ještě ležely ohořelé 

mrtvoly. Bez těchto údajů o úpadku 
morálních hodnot komunistické spo-
lečnosti by historie poutního místa ne-
byla úplná. Pro zbylé ostatky si přijeli 
příbuzní z Německa a nechtěl bych být 
svědkem jejich nevěřícího zděšení. Po 
roce 1970 se loučimský farář P. Václav 
Kaňák snažil o opravy kostela. Na tyto 
práce navázal i současný kdyňský fa-
rář Mons. Miroslav Kratochvíl. Od roku 
2008 pečuje o kostel spolek Tanaberk. 
 Jan Soukup

II. Kostely a kaple sv. Anny 
 ve vikariátu Domažlice
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Návštěva Sv. otce Františka 
Papež František navštívil ve dnech 
13. - 15. 1. Srí Lanku a ve dnech 
15. - 19. 1. 2015 Filipíny. Papežská 
misijní díla z České republiky právě 
v těchto dalekých destinacích zajiš-
ťují misijní pomoc. Je to dobré zna-
mení, že do misijních zemí, které si 
Svatý otec k návštěvě vybírá, přispí-
váme tolik potřebnými modlitbami 
i materiální pomocí také my. 

Misijní pomoc PMD z ČR na Srí Lanku
V loňském roce jsme prostřednictvím 
PMDD poslali do 4 místních diecézí 
téměř 1,9 milionů Kč pro 4 011 chu-
dých dětí. Finance byly poskytnu-
ty na stravování, ubytování, školní 
uniformy, zdravotní péči, vzdělání 
a křesťanskou formaci pro chlapce 
a dívky z 10 dětských domovů a dvou 
internátů. Dále na speciální výživu, 
dopravu, lékařskou a specializova-
nou péči, mléko, vitamíny a starost 
o děti ve venkovských nemocnicích. 
Nezapomnělo se ani na školné, kni-
hy, studijní materiály, uniformy, jídlo 
a dopravu pro děti z různých nábo-
ženských a etnických skupin. Za po-
sledních 8 let bylo odesláno z ČR do 
této země pro potřeby chudých dětí 
kolem 8 miliónů Kč. Na projekty Díla 
šíření víry bylo poskytnuto v roce 
2014 téměř 4,8 mil Kč a tyto prostřed-
ky podporují katechisty, nákup audi-
ovizuální techniky, stavbu nového 
kostela, kláštera pro řeholní sestry, 

výstavbu dvou kaplí a víceúčelového 
sálu, celkovou opravu a rekonstrukci 
misijního domu a střechy biskupství. 
V roce 2012 jsme podpořili studium 
22 bohoslovců ve Velkém semináři 
St. John Vianney v Arcidiecézi Colom-
bo. V roce 2012 navštívil Srí Lanku 
taky tým PMD z ČR a přivezl mnoho 
informací o životě místních lidí, kte-
ré prezentuje DVD „Oázy Perlového 
ostrova“.
 
Misijní pomoc PMD z ČR na Filipíny
PMD pomáhala obětem tajfunu 
Haiyan, který zasáhl v listopadu 2013 
střední část Filipín. PMD v koordina-
ci s místními katolickými diecézemi 
použila finance z ČR na nejnutnější 
pomoc pro chudé a trpící děti: např. 
jídlo, lékařskou asistenci a zajištění 
školního vzdělání, ubytování v inter-
nátech a centrech pro děti. V roce 
2014 se prostřednictvím PMD dosta-
la pomoc v hodnotě téměř 1 milión 
Kč do 5 diecézí – podpora vzdělání 
dětí z chudých rodin, zajištění chodu 
domova pro potřebné a zanedbané 
děti, křesťanská formace a morální 
výchova ve slumech, chod zdravotní-
ho a sociálního střediska pro chudé 
děti, jídlo a lékařská péče pro podvy-
živené děti a sirotky. 

Misijní úmysl na měsíc únor:  Za man-
žele, kteří žijí odděleně, aby v rámci 
křesťanského společenství nacházeli 
přijetí a podporu. Miriam Svobodová

Jako Otec poslal mne, 
 tak i já posílám vás… (Jan 20,18)

Národní týden manželství  bude v roce 
2015 probíhat od 9. do 16. února.
Mottem 9. ročníku týdne je:
Šťastně až do smrti?
Není to jen pohádka?
Jak mít vztah, který vydrží…
Programy ve Vašem okolí můžete zjistit 
na www.tydenmanzelstvi.cz. 

Příprava na život v manželství
Sedmitýdenní kurs (každé úterý od 18 
hodin) začne 3. února v Plzni, v sále far-
nosti Františkánská 11. Témata v úno-
ru:
3. 2. Jak chápe kat. církev manželství
10. 2. Manželství z pohledu Bible
17. 2. Hodíme se k sobě? Co si přináší-
me, co očekáváme
24. 2. Psych. rozdíly mezi mužem a že-
nou, potřeby muže a ženy, rozdělení 
rolí

Víkend pro chlapy proběhne 20.-22. břez-
na. Téma: Jít s vírou.
Brigáda v Těnovicích v sobotu 28. března 
na zahájení sezóny.

Křesťanská psychoterapeutická poradna při 
biskupství nabízí poradenství v oblasti 
rozvoje osobnosti, těžkých životních si-
tuací, mezilidských vztahů, manželské 
poradenství a párovou terapii (více na 
www.poradnaukaplicky.cz). Poradnu 
vede psychoterapeutka Marie Kutilová 
pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci 
v budově biskupství, nám. Republiky 
35, Plzeň. Objednávky: mankak@tisca-

li.cz, 606 710 631. Délka konzultace je 
50 minut, cena první konzultace je 400 
Kč, cena každé další konzultace 300 Kč. 
Párová a manželská terapie 600 Kč (90 
minut společné konzultace). Pokud by 
výše ceny byla jedinou překážkou tera-
pie, je po dohodě možná sleva.

Poradna Přirozeného plánování rodičovství – 
vyškolené instruktorky Vám nabízejí 
bezplatné konzultace ohledně sym-
ptotermální metody přirozeného plá-
nování rodičovství, plánování početí… 
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka) 
nebo 776 200 028 (Hanka).

ÚLeT 19.-25. července v Nečtinech Setkání 
–náctiletých (14-18 let), čeká Vás spo-
lečně strávený čas, trocha dobrodruž-
ství, (krátký) výlet, povídání, promítá-
ní, koupání, sdílení, volejbal, koncert, 
oheň, spousta her a legrace… a úžas-
ná parta podobně potrefených. Těší se 
na Vás Anička, Vlastík, Jindřich a další. 
Cena 1 200 Kč, přihlášky a informace: 
fencl@bip.cz, 731 619 704.

Centrum pro rodinu
Centrum pro rodinu (rodiny@bip.cz) nabízí a informuje:
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Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) 
Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? 
Jsme otevřené společenství mladých, 
kteří touží být blízko všem potřebným 
(nemocným, starým, opuštěným, tr-
pícím, lidem v nouzi), ať už konkrétní 
pomocí, návštěvou nebo modlitbou 
či obětí. Věnujeme svůj čas někomu 
druhému, kdo to potřebuje. 
Scházíme se dvakrát do měsíce v Plz-
ni ke společné modlitbě, k povzbuze-
ní ve službě a dělení se o vše, co jsme 
v uplynulém čase prožili. Budeme 
rádi, když se přidáš.
Aktuální informace rády sdělíme na 
tel.: 777 011 741, 734 241 053
 Markéta a Lucka

Chvály s DCM (každé úterý v 19.30) 
Na večerech chval nám jde o to, aby-
chom skrze písně, modlitby a slova 
opětovali lásku našemu Bohu, Otci, 
Synu i Duchu Svatému, učili se pře-
bývat v jeho blízkosti a stávali se mu 
podobnými. 
Scházíme se každé úterý během aka-
demického roku v 19.30 v kapli na 
DCM k adoraci za mládež Plzeňské 
diecéze. Každé třetí úterý v měsíci 
se pak konají „velké chvály“ s kape-
lou v sousedním farním sále. Vchod 
na DCM se nalézá na parkovišti mezi 
kostelem Nanebevzetí Panny Ma-
rie a spořitelnou. I když v tuto roční 
dobu bývá parkoviště setmělé, ne-
musíte se bát přijít. 
Po skončení bude možnost setkání u 
čaje… Přijít může každý.

Radost evangelia pro mladé
Teoreticko-prakticko-modlitební semi-
nář nad apoštolskou exhortací papeže 
Františka „Evangelii gaudium“
Přijměte pozvání na nový cyklus setká-
vání na DCM. Obsahem bude společná 
komentovaná četba, úvahy o dnešní 
Církvi, službě, předávání víry, nové 
evangelizaci… To vše provázeno přá-
telským společenstvím a modlitbou.
Určeno pro mladé lidi středoškolského 
a vysokoškolského věku (nebo i něco 
málo navíc). Setkání povede P. Vlastimil 
Kadlec. Aktuální termíny: 10. 2., 24. 2., 
24. 3., 14. 4., 5. 5. 12. 6. v 18.00 na DCM.

Víkend s Donem Boskem (20. - 22. 2.)
Jak víte, loni jsme rozjeli setkávání mlá-
deže ve vikariátech – máme za sebou 
úspěšné setkání rokycanského, doma-
žlického a sokolovského. Plánujeme 
pokračování – tentokrát probereme 
život Dona Boska, ale nejen to (…spo-
lečná modlitba, zábava, práce ve sku-
pinkách, úvod do duchovního života).
Na společný víkend s  případnými od-
vážlivci se těší Hanka Gennertová, FMA 
a Vojta Sivek, SDB. Bližší informace 
(místo atd.) se brzy objeví na stránkách 
DCM. Přihlášky ale již dnes přijímá s. 
Hanka na tel.: 603 385 604.

Postní duchovní obnova pro mládež s P. Vlasti-
milem Kadlecem, OMI (27. 2. - 1. 3.)
Jak prožít postní dobu? To je otázka, 
kterou si často klademe. Můžeš do ní 
vstoupit účastí na duchovní obnově 
pro mládež, která se bude konat u nás 

v Plzni na DCM a povede ji P. Vlastimil 
Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 
20. února. 
Přijměte pozvání ke ztišení…

Světový den mládeže v Plzeňské diecézi 
Setkání mládeže s biskupem Františ-
kem před Květnou nedělí (27. - 28. 3.)

„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 
vidět Boha“ (Mt5,8) 
Už začaly přípravy dalšího setkání 
s biskupem (Světový den mládeže v Pl-
zeňské diecézi) a program bude opět 
bohatý a pestrý. V pátek se již tradičně 
uskuteční Křížová cesta centrem Plzně 
(začátek v 18.00 v katedrále sv. Barto-
loměje). Pokud by chtělo vaše spo-
lečenství ztvárnit některé zastavení, 
dejte nám vědět které. Také se ozvěte, 
pokud máte zájem o nocleh z pátku na 
sobotu (ve spacáku).
V sobotu bude program pokračovat 
od 9.00. Na programu bude společná 
modlitba, divadelní představení v po-
dání Víti Marčíka, který bude také hlav-
ním hostem setkání, dále krátké filmy 
a svědectví a tematické workshopy. Po 
celou dobu s námi bude náš biskup 
František. 
Také se můžete těšit na příležitost k se-
tkání s věřícími vrstevníky z diecéze, 
krásnou liturgii s průvodem a rato-
lestmi spolu se slovem otce biskupa 
– vrcholem celého setkání bude mše 
svatá, která začne ve 14.30 radostným 
průvodem s ratolestmi. Na závěr mše 
svaté otec biskup každému osobně 

požehná a předá dárek – památku ze 
setkání. Co to bude letos? Nechte se 
překvapit – přijďte a uvidíte. Novinkou 
bude nabídka pěší pouti do Plas po 
skončení sobotního programu.
Stejně jako v minulých letech uvítáme 
vaši podporu při organizaci celého 
setkání – pokud nám můžete pomoci 
(třeba při liturgii, zařizování prostor, 
předávání informací nebo zajišťování 
stravování), budeme moc rádi – ozvě-
te se! Také prosíme o modlitbu za toto 
setkání i jeho přípravu.

Zpěvník Koinonia
Připravuje se nové vydání zpěvníku 
Koinonia. Cena jednoho výtisku by ne-
měla přesáhnout 30,-Kč. V případě zá-
jmu o větší počet kusů nás neváhejte 
urychleně kontaktovat.
Dále za pouhých 10,- Kč nabízíme pub-
likaci „Na cestě k člověku“ (témata pro 
společenství mládeže). Krzysztof a Petr

DCM Plzeň
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BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ
Pastorační centrum zve všechny zá-
jemce na pravidelné biblické hodiny 
s Josefem Kaše, které probíhají v únoru 
2. 2. a 16. 2. 2015 v 19.00 v učebnách 
biskupství každé první a třetí pondělí, 
jsou otevřena všem zájemcům o čtení 
a sdílení se nad texty z Písma, nechybí 
ani svědectví života, modlitba a příleži-
tostné slavení radostných událostí ve 
společenství. Těšíme se na Vás v hez-
kém společenství. Za organizační tým 
Majka Lachmanová a  Šlajsová.
Info na telefonu: 728 930 030.

REKOLEKCE PRO ŽENY se koná v Perninku 
ve dnech 20. - 22. 3. 2015. Rekolekci po-
vede P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme 
všechny pokřtěné ženy nebo katechu-
menky, které touží po tichu, odpočin-
ku, načerpání sil fyzických a duševních. 
Nebude chybět prostor pro vlastní 
i společnou modlitbu, promluvy, mše 
svatá, osobní noční adorace, služba 
přímluvné modlitby apod. V případě 
zájmu napište na adresu lachmanova@
bip.cz, 728 930 030. Obdržíte mail s po-
drobnými informacemi o akci. Těšíme 
se na Vás. Za organizační tým Majka, 
Martina a Vlaďka.
 
CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE 
březen - květen 2015
Pastorační centrum ve spolupráci s MC 
Plzeňské panenky připravilo přednáš-
kový cyklus pro všechny pomáhající 
profese a pro zájemce. Přednášky se 
budou konat v učebnách biskupství 
plzeňského vždy ve středu od 19.00. 

Přednáší PhDr. Kateřina Lachmanová, 
ThD. Vstupné na přednášku obvyklé, 
osoba: 30,-Kč, manželský pár: 50,-Kč.
Informace na adrese:
lachmanova@bip.cz, 728 930 030.
Témata přednášek:
Středa 18. března 2015 v 19.00
SYNDROM POMOCNÍKA
Středa 15. dubna 2015 v 19.00 
STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ 
Středa 20. května 2015 v 19.00
MOC NA DRUHÝMI A ÚSKALÍ MOCI 

TÝDEN S BIBLÍ IV
Pastorační centrum ve spolupráci s MC 
Plzeňské panenky pořádá pro všech-
ny zájemce Týden s Biblí IV v termínu 
sobota 4. 7. - pátek 10. 7. 2015 v Horní 
Blatné. Na téma IZAJÁŠ – „EVANGE-
LISTA, BÁSNÍK, TĚŠITEL“, slovem i du-
chovně provází P. Angelo Scarano ThD. 
Informace a přihlašování u Majky Lach-
manové na adrese: lachmanova@bip.
cz nebo na tel.: 728 930 030.

Pastorační centrum
D
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Ze setkání Taizé v Praze na konci roku 
2014:
Neděle odpoledne: Poslední přípravy 
v plném proudu, nazkoušet zpěv, 
rozvěsit směrovky, nakoupit 18 kg 
sušenek, 300 tácků, 500 kelímků, 250 
párků, 72 litrů pití atd.
Pondělí: Tak kdy nám přijedou? Koneč-
ně! Už jsou tady: „Hello, where are you 
from?“ – „We are from Croatia!“ a už to 
jede, hafo lidí, hafo kufrů, máme hlad, 
ale hlavně, že je veselo. Mimocho-
dem, víte, že Poláci mají skoro stejné 
koledy?
Úterý: Vést diskuzní skupinku? No na-
zdar! …ale vyšlo to perfektně, mezi-
národní sdílení víry nemá chybu. A ve-
černí modlitba v Letňanech také ne.
Středa: Ranní modlitba se fakt poved-
la a dopoledne opět s poutníky… no 
paráda. A odpoledne konečně volno? 
Super, tak jdem na workshop, né? 
Ale upřímně… ta únava začíná být 
znát… 
Středa večer: Hej, nesmějte se všichni… 
Středa v noci: Páni, tak to je bomba, 
takový Silvestr jsem ještě nezažila… 
Poláci tancují národní taneček, Něm-
ci vytáhli nějakou ukazovací písničku, 
načež se všichni popadají za břicha, 
Portugalci, no jo, jako kdybychom je 
ještě neznali, parádní představení, 
se ségrou tancujeme v krojích polku, 
Chorvaté přidali národní písničku. 
Půlnoc: Umlkly varhany, čtení už bylo 

přečteno, teď je ticho, ačkoli všude 
okolo je slyšet bumtaratá bum bum 
bum – oslavy nového roku… proží-
váme v tichu. Ano, teď je ten pravý 
okamžik začít zpívat Alleluia, alleluia, 
alleluia! Slava tiebie Bože! Slava tiebie 
Bože! Slava tiebie Bože! Alleluia…
Pak jsme šli (po přípitku, zpěvu národ-
ních písní a přátelském objímání) prů-
vod s křížem a se světly a zpívali jsme 
Laudate Dominum, písničku, kterou 
jsme následující dva dny zpívali ještě 
alespoň čtyřikrát. Udělali jsme po-
tom kruh, zazpívali Magnificat a místy 
k tomu i zatančili. Byla to fakt bomba, 
najednou se úplně spontánně rozje-
la mexická vlna a potom koulovačka. 
Nový rok jsme začali všichni sjedno-
ceni vírou v jednoho Boha. Byli jsme 
z celé Evropy, z mnoha rozdílných 
kultur, situací, mluvili jsme mnoha ja-
zyky, ale přesto jsme se velmi sblížili. 
Nikdy bych nevěřila, že tolik lidí otevře 
svá srdce, že z tolika zemí přijedou tak 
skvělí poutníci, že Praha tohle všechno 
zvládne, že i my organizátoři a pomoc-
níci na Břevnově vše zvládneme. Pouť 
důvěry s komunitou bratří z Taizé, která 
se letos konala v Praze, ve mně zane-
chala hluboké stopy a jsem moc ráda, 
že jsem se mohla zúčastnit a zažít, jaké 
je zpívat „Laudate omnes gentes Do-
minum“ („chvalte Pána všechny náro-
dy“), když to zpívají skutečně omnes 
gentes… Anča & Maruška Císlerovy

VÁNOČNÍ BOMBA 
aneb z deníku jednoho pomocníka
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  4. 2.  9:00 RANÍČEK malý hudební rituál pro nejmenší děti
 9:30 – 11:00 INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Nabízíme možnost individuálních rozhovorů a konzultací, zaměřených na řeše-
ní Vašich osobních i vztahových problémů. 
   5. 2. NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE
   9. 2. 9:00 LÁTKOVÁ ŠITÁ PANENKA 
Půlroční kurz šití vlastní látkové šité panenky, podle waldorfské předlohy.  
       10:00 ANGLICKÁ KONVERZACE s Martinou Brisudovou. Můžete se zapojit podle 
chuti a bez obav.  
10. 2.  9:00 NĚMČINA pro účastníky kurzu 
11. 2. 9:00 RANÍČEK malý hudební rituál pro nejmenší děti, které přijdou s mamin-
kami. 
 9:30 MÚZYHRÁTKY a VÝUKA NA FLÉTNU S MIRKOU Zpívání s nejmenšími dětmi 
12. 2.  9:00 CO VÁS ZAJÍMÁ O RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
…s právničkou Terezou Juppovou. Další dávky státní sociální podpory; návrat 
do práce po RD, prostor pro vaše dotazy. 
13. 2. 9:00 DOBRÝM RODIČEM OD POČÁTKU 
           10:00 NAHOZENÍ PRVNÍHO OKA až PO HÁČKOVANÝ TOPÍK Kurz pro úplné začátečníky 
háčkování, pletení.
16. 2. 9:30 ZDRAVÁ KUCHYNĚ  aneb  společně vařit, sníst, nadchnout se do vaření.
Téma setkání: VAŘÍME Z CELOZRNNÉHO OBILÍ
17. 2. 9:00 – 11:00 ANGLIČTINA pro účastníky kurzu  
18. 2. 9:00 RANÍČEK – malý hudební rituál pro nejmenší děti, které přijdou s ma-
minkami.
 9:30 TANEC Bollywood - indický filmový tanec a orientální tanec 
19. 2. 9:00 PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU – MONTESSORI ŠKOLKA 
20. 2. 9:00 ODPOČINKOVÉ HODINKY Relaxace za pomoci hudby a vonných olejů
22. 2. 16:00 – 18:30 ČAS PRO RODINU v prostorách Biskupství plzeňského, nám. Re-
publiky 35, Plzeň ŠPERKOMÁNIE. Z velkého množství šperkových technik jsme pro 
vás vybrali několik způsobů. Pro děti je připraven kreativní blok. Občerstvení a 
koutek pro nejmenší děti zajištěny. Vstupné obvyklé: jednotlivé. 50,-Kč, rodinné 
80,- Kč, jednotná cena náušnic bez ohledu na techniku: pár 40,-Kč. 
23. 2. 9:00 RUČNÍ PRÁCE - kurz Švadlenka. Šít budeme půvabný polštářek z krásné 
potisknuté látky. Příspěvek na šití: 50,-Kč.
24. 2. 9:00 Němčina pro účastníky kurzu 
25. 2. 9:00 RANÍČEK 
 9:30 MÚZYHRÁTKY a VÝUKA NA FLÉTNU S MIRKOU 
26. 2. 9:00 CYKLUS O BIBLI: Janovo evangelium a vše, co Vás zajímá ze světa víry 
a Bible s Josefem Kaše. 
27. 2. 9:30 FOTOKURZ 
Vstupné na akce obvyklé: 50,-Kč dospělý, příplatek za materiál na tvoření, režim 
herny bez programu 20,-Kč dítě, dospělý zdarma

2. 2.  9:00 TISKÁNÍ NA TRIKA – TRIKY S TRIKY tvoření pro maminky s dětmi, zvládne 
každý. Vstupné obvyklé: 50,-Kč plus cena triček, barvy, materiál.
3. 2.   9:00 – 11:00 ANGLIČTINA pro účastníky kurzu  

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz

 MC
PLZENSKÉ
PANENKY

M
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Co už nemusíme řešit
Každý měsíc jezdím za svojí maminkou 
a pravidelně mezi přestupem z vlaku 
na vlak v Praze si dávám dostaveníč-
ka s našimi dcerami, které bydlí v Pra-
ze. Jdeme na kávu, někdy na oběd 
a vždycky do velkého knihkupectví, 
které tam postavili asi kvůli mně. Už ve 
vchodu bývají nastražené ty nejobjem-
nější romány doporučovaných autorů, 
a tak svádím boj, koupit-nekoupit. Sna-
žím se jen dívat a ukázněně pokračuji 
po schodech nahoru. Povzbuzuju se, 
že tam je většina dětské a cizokrajné 
literatury a nehrozí proto, že něco kou-
pím. Ale tentokrát jsem se přepočítala. 
Hned naproti schodům blízko poklad-
ny na mě zamrkal barevný a veselý ná-
pis ŽENA 50+ Co už nemusí řešit. Vtip-
ně působivý obrázek přitáhl moje oči 
a ruce a už knihou listuju. Jak jsem si ji 
tam prohlížela, tak jsem se z plna hrdla 
smála, až se mě paní u kasy ptala, zda si 
knihu koupím, nebo zda si ji tam budu 
číst celou. Zrovna jsem četla pasáž Žena 
50+ nemusí být dobrým příkladem: „Už 
jste od svého praktického lékaře někdy 
slyšela, že byste se měla vyhýbat nad-
měrné námaze? Tohle doporučení při-
tom neplatí jenom pro power walking 
nebo intenzivní lekce pilates, ale i pro 

oblast duševní. Je na čase, abyste paní 
Dokonalou konečně poslala do důcho-
du! Ostatně, co jste z té svojí snahy kdy 
měla? Ze své příkladné domácnosti, 
příkladně vychovaných dětí, příklad-
ného manželství? Leda tak spoustu 
práce. Tak tuhle neodbytnou potřebu 
příkladnosti konečně hoďte za hlavu 
a získaný čas investujte do studia práv 
nebo stavby katedrály. Přesně tolik vol-
na navíc pak totiž budete mít.“ Knihu 
jsem si koupila a ještě jednu s názvem 
ŽENA 40+ Co už nemusí řešit. Smála 
jsem se ve vlaku až do chvíle, než sem 
vystoupila u maminky. Ráda zapůjčím 
nebo se můžeme bavit společně třeba 
někde u kávy. Přeji veselé dny plné zjiš-
tění, co všechno už v našem věku dělat 
nemusíme.  Majka Lachmanová.

Plzeňské panenky zvou rodiče, ženy a 
muže, maminky, tatínky babičky i dě-
dečky, zájemce jednotlivce, prostě ko-
hokoli, kdo má chuť něco zkoušet, po-
slouchat, vzdělávat se, zpívat nebo se 
zamýšlet nad svým životem. Najdete 
nás každý den na adrese Sady 5. květ-
na 8, Plzeň v prostorách MC Plzeňské 
panenky v čase od 8:30 do 12:00. Za 
Panenky se na Vás těší Majka Lachma-
nová a Martina Podlipná.
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Neděle: 20:00 mše sv. s účastí studen-
tů v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
ve Františkánské ulici, po ní se jde na 
kofolu, na kafe či na pivo
Pondělí: 18:00 příprava na svátosti – 
studentský klub ve Františkánské ul., 
o. Vojtěch OP
Úterý: 15:00 – 16:30 příležitost k svá-
tosti smíření, rozhovoru nebo jen tak 
posezení s otcem Pavlem – student-
ský klub ve Františkánské ul. 2000 stu-
dentský volejbal v tělocvičně Církev-
ního gymnázia, Mikulášské náměstí
Středa: 19:00 hlavní studentská mše 
sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
ve Františkánské ulici, po ní cca od 
20:15 program na faře (biblická téma-
ta, přednášky, kultura, čajovna, filmy), 
ukončeno ve 22:00 modlitbou nešpor
Čtvrtek: 20:00 – 21:30 mše sv. a adora-
ce v kapli na faře (Františkánská ul.),  
při adoraci příležitost ke svátosti smí-
ření nebo duchovnímu rozhovoru 
(o. Vojtěch nebo o. Pavel)
Sobota:  20:00 anglická mše sv. v koste-
le Nanebevzetí P. Marie ve Františkán-
ské ul. v Plzni 
Ranní chvály - během zkouškového 

období (12.1. - 13.2.) nebudou v klubu 
Hora zajištěny

HORAcké středy (od 20:15 ve farním sále 
Františkánská 11)

4. února: O syndromu vyhoření – před-
náška + diskuze P. Vojtěcha Sivka, sa-
lesiána a psychoterapeuta
11. února: Evžen Oněgin, audio-verze 
moderního překladu veršovaného ro-
mánu. Romantismus. Doplněné foto-
grafiemi Ruska.
18. února: Šedé sestry III. řádu sv. Fran-
tiška – svou spiritualitu přijedou před-
stavit s. Benedikta a s. Mlada (beseda 
v návaznosti na rok zasvěceného živo-
ta 20:15) 
25. února: Cesta do Compostely, vyprá-
vění putujících studentů
Hory s Horou v Jáchymově 20.-22.
února - výlet na běžkách a společně 
strávený čas odpočinku a modlitby 

Kurz psaní ikon s P. Pavlem Petrašov-
ským aneb jak přičichnout k východní 
spiritualitě skrze trochu malování. Cel-
kem 10 lekcí, pravidelná účast žádoucí.  
Přihlášky na:
krouparovajitka@gmail.com

Studentský klub HORA
H
R AO

Sváteční večer
Představte si domácí vánoční pohodu 
před půlnocí 27. prosince 2014. Sedíte  
v teple, na silnicích začíná kvůli sněhové 
nadílce kalamita. Najednou telefonují 
přátelé od Konopiště: "Naše neteř Bára 
s třemi dětmi jede z Francie do Krkonoš 
a má na dálnici za Přimdou problém. 
Můžete nám pomoci?" 
Okamžitě se rozjíždí záchranná akce. 
Nepojízdné auto stojí na sjezdu na 136. 
km dálnice. Všichni, kdo by v tento oka-
mžik mohli v dané lokalitě pomoci, jsou 
buď mimo republiku nebo nedostupní. 
Letmý pohled na mapu říká, že by spá-
sa mohla být ve farnosti Bor u Tachova. 
Internet, stránky farnosti, číslo faráře… 
V mobilu se okamžitě ozývá mladý pří-
jemný rázný hlas. Podávám informaci 
o stavu posádky nepojízdného vozidla 
a dotaz, zda by nebylo možné nějak po-
moci. K mému úžasu kněz nejen nabídl 
ubytování, ale i podal informaci o tom, 
kde a jak zajistím odtah a servis vozidla. 
Prostě prima chlap. Odtahovka odvezla 
vozidlo do servisu, pan farář rodinku 
naložil, na faře ve Stráži ubytoval, zajis-
til vše potřebné. Následující den rodinu 
odvezl do servisu pro opravené vozidlo. 
Paní Barbora, manželka evangelického 
faráře z Paříže, s dětmi 28. prosince 
šťastně dojela k mamince do Krkonoš. 
A ještě malý dovětek: ten prima farář je 
P. Mgr. Petr Mecl. Upřímný dík!
 Slavomír Růžička, farnost Chotíkov 

Tříkrálové koledování na Kdyňsku 
Je sobota 3. ledna a od kdyňské školy 
vychází pestrobarevný průvod tříkrálo-

vých koledníků, kde jej na prostranství 
před muzeem vítá kdyňský vikář Mons. 
Kratochvíl spolu se starostou města Ja-
nem Löffelmannem a generálním viká-
řem plzeňské diecéze  Mons. Josefem 
Žákem. Ten je mile překvapen a jeho 
první slova jsou: „Tolik koledníků jsem 
ještě pohromadě neviděl.“ A dále po-
kračuje: „Mnohdy ne vlastní vinou se 
někteří kolem nás dostanou do těžké 
životní situace a vy jim, milí koledníčko-
vé, touto vaší službou můžete pomoci. 
Všude, kam přijdete, přinášejte lidem 
radost, úsměv a oni svým štědrým da-
rem zase pomohou udělat radost těm, 
co to potřebují.“ 
Na závěr P. Kratochvíl koledníkům za 
jejich službu a ochotným dárcům za 
štědrý příspěvek poděkoval a oznámil, 
že letošní sbírka bude konkrétně pou-
žita na: Rozšíření a vybavení třídy v ZŠ 
Kout na Šumavě pro děti, které vyža-
dují zvláštní péči. Domov sv. Vavřince 
a dílny sv. Josefa v Meclově pro klienty 
s chráněným bydlením. Domov sv. Zdi-
slavy pro matky s dětmi v tísni v Hav-
lovicích. Podporu činnosti Azylového 
domu Domažlice Koledníci vybrali při 
letošní tříkrálové sbírce na Kdyňsku 
úctyhodnou sumu 247.857,-Kč. Ulice-
mi Kdyně a okolními vesnicemi prošlo 
více než 160 králů a královen, rozděle-
ných do 56 skupin. „Velikou zásluhu na 
tomto výsledku má výborná spoluprá-
ce s kdyňskou školou. Zvláštní dík pa-
tří opět paní učitelce Strnadové, která 
všechny třídy obešla a řadu dětí pro 
koledování získala.  
 Marie Hánová, farnost Kdyně

Napsali jste nám
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5.2. 10:00  Klatovy
 mše sv. k 10. výročí otevření charitního  
 Domova pokojného stáří Naší Paní

7.2. 9:30  Plzeň - Skvrňany, Křimická ul. 
 Den zasvěceného života

14.2. 10:00  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje
 kněžské svěcení Richarda Poláka

16.2. 9:30 Biskupství plzeňské, kněžská rada
         16:00  Praha ČBK, Husova komise

22.2. 10:30  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje
 mše sv. s přijetím mezi kandidáty křtu

22. - 28.2.  Vranov u Brna
 exercicie pro biskupy

Z diáře biskupa Františka
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 Nově otevřeno 
Veleslavínova 7, Plzeň
GPS: 9.7487150N, 13.3800317E
Provozní doba: pondělí – pátek:
9:30 –13:00 a 13:30 – 18:00
tel.: +420 608 768 054
e-mail: info@aggeo.cz www.aggeo.cz
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