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ostýchají vstoupit, když probíhá boho-
služba. Je dobré nabízet otevřená kos-
telní vrata i jen tak, kolemjdoucím. Ta-
kovou nabídkou byla Nightfiver neboli 
Horečka noci, kdy v pátek dva týdny po 
Noci kostelů mladí lidé v centru města 
rozdávali svíčky a zvali k jejich zapálení 
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici. A opět následovalo 

milé překvapení. Skoro nikdo neodmí-
tl a do kostela přišlo postupně na tisíc 
lidí. Za koho či za co zapalovali svíčky, 
na co mysleli a jak se cítili, znají jen oni 
sami. Hlavně teď už vědí, kam mohou 
přijít zas. Dvě skvělé bilance v našich 
ateistických končinách. A protože dob-
rého bilancování není nikdy dost, čtěte 
prosím dál.

Milí čtenáři,
nevzpomínám si, že by mě někdy potě-
šila nějaká fronta, ať už se stála na co-
koliv. Tedy až do pátečního odpoledne  
29. května. Pár hodin před zahájením 
sedmé Noci kostelů jsem z okna bis-
kupství spatřila před katedrálním vcho-
dem docela dost dlouhý zástup lidí. Stá-
li tam, aby si zajistili časovou vstupenku 
na komentovanou prohlídku katedrály, 
klenotnice a především věže s novými 
zvony. O pár hodin později už tam visel 
nápis "Vstupenky rozebrány". Pro opoz-
divší se návštěvníky jistě mrzuté, pro 
organizátory pocta. 
Stáli jsme pak večer s arciděkanem 
Emilem Soukupem na náměstí, když se 
rozcházely stovky lidí, kteří právě s doje-
tím a obdivem vyslechli stále ještě nový 
a městem se monumentálně nesoucí 
souzvuk pětice zvonů, a vzpomínali 
jsme, jaké obavy nás provázely tehdy 
na jaře 2009, kdy se plzeňská diecéze 
společně s brněnskou rozhodly jít "do 
toho", tedy připojit se jako první v České 
republice k Noci kostelů, která už pár let 
probíhala ve Vídni a jinde v Evropě. Při-
jdou lidé? Bude zájem? A když přijdou, 
osloví je program? Ještě ke všemu zača-
lo před začátkem pršet... Výsledek byl 
ale šokující. Sedmi plzeňskými kostely-
šesti katolickými a jedním metodistic-

kým - prošly tenkrát doslova davy lidí, 
kteří se zajímali o všechno. Od výstupů 
na věže, přes koncerty, liturgii, medita-
ce, čajovny až po monstrance a kněžská 
roucha. Byl to úspěch. Noc kostelů se 
posléze umístila na 2. místě v žebříčku 
Kulturní událost roku 2009.
Další rok ovšem nastoupily obavy zno-
vu. Co když ti, kteří měli zájem, se podí-
vali už loni, letos zůstanou doma a noví 
nepřijdou? Přišli. Ti loňští i noví. Přidaly 
se další české a moravské diecéze, další 
farnosti, další křesťanské církve. Oproti 
předchozím sedmi plzeňským a jedno-
mu domažlickému bylo roku 2010 ote-
vřeno v naší diecézi 36 kostelů, z toho 
v Plzni 16. A letos? 141 chrámů, kaplí, 
sborů a modliteben otevřelo v plzeň-
ské diecézi své brány, kterými prošlo 
na 14 tisíc návštěvníků, připraveno bylo 
téměř sedm set různých dílčích progra-
mů. Je třeba komentáře?
"Kostely bývaly odedávna úkrytem 
před nebezpečím, útočištěm, kam se  
v nouzi, ve válkách a hladomorech 
uchylovali i ti, kteří tam jinak nepři-
cházeli," uvedl nedávno jeden historik. 
Možná, že se otevřené kostely i dnes 
mohou stát útočištěm. Ne před přímým 
ohrožením života, ale před ohrožením 
duchovním prázdnem. Otevřené dveře 
pozvou hledající, kteří se neodvažují či 

Otvírání 
kostelů  
a srdcí

Rovných 60 let uplynulo 26. června od 
kněžského svěcení Mons. Václava Ška-
cha, emeritního kancléře naší diecé-
ze a dlouholetého faráře v Mnichově  
u Mariánských Lázní. Nejspíš by teď řekl: 
"O mně nic nepište, jsou zajímavější lidi. 
Radši si pojďte dát se mnou kafíčko." 
Jenomže já to moc chci napsat.: Mons. 
Venoušek, jak už mu léta jeho přátelé 
a spolupracovníci říkají, je jeden z nej-
laskavějších a nejskromnějších lidí, jaké 
kdy plzeňská diecéze nosila. Ještě do-
nedávna, než utrpěl úraz nohy, chodil 
tento třiaosmdesátiletý štíhlý pán přes 
plzeňské náměstí Republiky denně ze 
svého bytu do biskupského úřadu a 
nazpátek a kdykoliv ho potkat zname-
nalo, že váš den se stane hezčím. Proslu-
něným a úsměvem prohřátým. Kdyby 
se měli shromáždit všichni ti, kterým 

Mons. Škach kdy poskytl pomoc, radu a 
útěchu, zaplnili by nejspíš celé zmíněné 
plzeňské náměstí. Takže děkujeme a ať 
Vám Pán žehná, Monsignore! (Aha, za-
pomněla jsem. Když jsem před lety na-
stoupila na biskupství, Mons. Škach mi 
řekl: "Prosím, toho Monsignora nechte 
být a říkejte mi otče.") Děkujeme, otče 
Václave! Je třeba otevírat kostely, ale 
srdce především. A to Vy umíte.
Přeju vám, milí čtenáři, krásné dva letní 
měsíce. V tomto čísle najdete různé tipy, 
kam se vydat třeba za krásnou hudbou, 
na pouť, případně kde a kdy můžete  
v srpnu potkat plzeňského i řezenského 
biskupa pohromadě (nápověda: 
16. srpna v klášteře v Kladrubech). Když 
dočtete až na konec, dozvíte se, co na-
bízí klášter v Chotěšově, který také stojí 
za návštěvu. Alena Ouředníková
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Český západ má nové komunitní centrum 
v Dobré Vodě.
Po roční rekonstrukci vznikly v objek-
tu v Dobré Vodě u Toužimi, patřícímu 
klášteru trapistů v nedalekém Novém 
Dvoře, prostory pro činnost občanské-
ho sdružení Český západ. To už 13 let 
pracuje s rodinami i jednotlivci ze soci-
álně vyloučených komunit a podporu-
je jejich začlenění do běžného života. 
V nových prostorách se kromě zázemí 
občanského sdružení nachází např. 
školička pro děti od dvou let, klubovna 
pro školní děti, truhlářská a keramická 
dílna, kterou mohou využívat také do-
spělí zájemci i za účelem rekvalifikace. 
Činnost centra byla slavnostně zahá-
jena za přítomnosti biskupa Františ-
ka Radkovského a  ministryně práce 
a sociálních věcí Michaely Marksové  
14. května, v dubnu prostory požeh-
nal opat kláštera trapistů otec Samuel. 
Místní trapisté podporují Český západ 
od samého počátku. "Oceňujeme 

především schopnost  občanského 
sdružení získat důvěru lidí na okraji 
společnosti, pomáhat jim vzít život do 
svých rukou a naučit se nebýt závislí 
na cizí pomoci," říká bratr Maria Josef, 
koordinátor rekonstrukce komunitní-
hocentra, jejíž náklady kolem 17 mi-
liónů korun byly financovány v rámci 
Integračního operačního programu za 
spoluúčasti kláštera. 
"V rámci sociální služby Terénní pro-
gramy se ročně na Tepelsku a Toužim-
sku věnujeme zhruba 250 klientům,  
v rámci Sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi pak cca 85 klientům 
na Toužimsku a nově od roku 2014 i 25 
klientům na Tepelsku," uvádí k činnosti 
Českého západu ředitelka o.s. Eva Hal-
brštátová.

Sedmá Noc kostelů v plzeňské diecézi
V páteční podvečer 29. května se 
v 19.00 hodin na většině území naší 
diecéze rozezněly zvony, aby zahájily 

už 7. Noc kostelů. Celkem 141 kostelů, 
sborů, chrámů a modliteben otevřely 
své brány a na 14 000 návštěvníků při-
cházelo do míst, která symbolizuji úctu 
a vděčnost Bohu. Dvacítka kostelů a 
modliteben se letos zapojila poprvé.  
V katedrále byla pozornost návštěvníků 
upřena na nové zvony, jejichž pětice se 
tu poprvé rozezněla v polovině ledna. 
Na časové vstupenky ke komentované 
prohlídce zvonice se stála odpoledne 
dlouhá fronta, kdo přišel pozdě, měl 
smůlu. Stejně tak dokumemntární film 
o výrobě zvonů v holandském Astenu 
a jejich cestě na plzeňskou věž, dopro-
vázený varhanní improvizací, shlédly 
stovky diváků, další stovky s dojetím a 
obdivem naslouchaly souzvuku zvo-
nů nesoucímu se městem. Pestrý pro-
gram a čilý návštěvnický ruch probíhal i  
v mimoplzeňských kostelech,  na výběr 
bylo z téměř sedmi stovek nejrůzněj-
ších koncertů, přednášek, prohlídek 
a dalších akcí. Bouřka a přívalový déšť 
pak kolem 22. hodiny vyplavily mnohá 
stanoviště a přístupové cesty na Plzeň-
sku. Přesto atmosféra otevřených míst 
vtáhla zúčastněné a Noc kostelů 2015 
se nesla v duchu radosti, setkání a přije-
tí až do půlnoci.

Do Noci kostelů se zapojil 
i Hospic sv. Lazara v Plzni 
Již popáté byla v rámci této akce 
otevřena i kaple Hospice sv. Lazara. 

Psychoterapeutka a pastorační asi-
stentka hospice Anděla Bednářová 
popisuje: „Při letošní Noc kostelů 
účinkovali především zaměstnanci 
hospice a v hudebních a literárních 
produkcích lidé s našim zařízením 
spojení. Pater Barhoň ve svém vy-
právění vzpomenul na nejmladšího 
pacienta hospice, který u nás měl 
svou jedinou výstavu a část jeho 
fotografií je tu trvale umístěna. Pro 
mě to byl velmi silný okamžik, stejně 
jako refrén písně skupiny Salbend 
„De mihi animas“.  Také vystoupení 
akordeonového dua bylo velmi im-
pozantní a pan Pohořelý s panem 
Pilným se svou hudbou dotkli všech 
přítomných. Noci kostelů se zúčast-
nili i někteří pacienti. Jsme velmi 
rádi, že návštěvníci se setkali nejen 
s námi, ale spolu se všemi navzájem.“ 

Nightfever zapalovala plameny 
svíček i srdcí
Několik desítek mladých křesťanů 
se vydalo v pátek 12. června do pl-
zeňských ulic, barů a restaurací, aby 
zde rozdávali svíčky a zvali k jejich 
zapálení v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie ve Františkánské ulici. Tam 
postupně dorazilo zhruba tisíc lidí. 
Jednalo se o úplně první akci v Čes-
ké republice, známou už několik let 
v Evropě pod názvem Nightfever 
neboli Horečka noci. „Základem je 

Co se stalo,
 co se chystá
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mít připravený kostel, speciálně 
nasvícený a nazdobený, oltář s vy-
stavenou Nejsvětější svátostí a mís-
tem na pokládání svíček a dostatek 
dobrovolníků,“ popisuje Petr Blažek, 
ředitel Diecézního centra mládeže, 
které se společně s mladými lidmi 
ze společenství oblátů na organiza-
ci Nightfever podílelo. Nabízenou 
svíčku odmítl málokdo z oslove-
ných. „Někteří z těch, kdo si původ-
ně svíčku nevzali, se potom v koste-
le stejně objevili. A někteří přiznali, 
že jsou v kostele dokonce poprvé 
v životě,“ doplňuje Petr Blažek s tím, 
že počtem návštěvníků byli organi-
zátoři velmi mile překvapeni. Určitě 
se chystá opakování akce, možná už 
na podzim.

Fotbalový Biskup Cup 
proběhl v Domažlicích
V sobotu 13. června se v Domažli-
cích na hřišti ZŠ v Komenského ul. 
konal 9. ročník fotbalového turnaje 
Biskup Cup 2015.
Zúčastnilo se celkem 11 týmů - de-
vět z naší diecéze a dva z Polska. 
Vítězem letošního turnaje se stal 
polský tým Polonia, a sice před dru-

hým polským týmem z Gliwic. Třetí a 
čtvrté místo obsadily týmy z Ostro-
va (B a A). Akci organizoval Orel Do-
mažlice spolu s Diecézním centrem 
mládeže.

Hus dnes církve nerozděluje
V sobotu 20. června  i v jiných dnech 
probíhaly po celé České republice eku-
menické bohoslužby smíření s Bohem 
a mezi křesťany s prosbou za odpuště-
ní. Stalo se tak u příležitosti 600. výročí 
upálení Mistra Jana Husa. Ještě předtím 
se konala bohoslužba smíření 15. červ-
na na Papežské koleji Nepomucenum 
v Římě. Pozvání rektora Papežské kole-
je Nepomucenum Petra Šikuly a velvy-
slance České republiky při Svatém stolci 
Pavla Vošalíka přijal emeritní předseda 
Papežské rady pro jednotu křesťanů 
kardinál Walter Kasper, emeritní arci-
biskup pražský kardinál Miloslav Vlk, 
biskup plzeňský František Radkovský, 
Patriarcha CČSH Tomáš Butta, synodní 
senior CČE Joel Ruml, místopředsedky-
ně senátu Parlamentu ČR Miluše Hor-
ská, zástupce akademické obce historik 
Jaroslav Šebek a jejich doprovod. Dele-
gace se setkala s papežem Františkem 
na audienci. Akt smíření navázal na vzá-
jemné prosby o odpuštění, které vyjád-
řil v roce 1995 a 1997 papež Jan Pavel II. 
a v roce 1997 tehdejší předseda Eku-
menické rady církví br. Pavel Smetana 
a na práci Ekumenické komise pro Hu-
sovo jubileum 2015. Komisi předsedal 
biskup Radkovský spolu se synodním 
seniorem CČE Joelem Rumlem a patri-
archou CČSH Tomášem Buttou.
„Dnes já, papež římské církve, jménem 
všech katolíků prosím za odpuštění 
křivd, spáchaných na nekatolících v 
pohnutých dějinách tohoto národa; 
zároveň ujišťuji, že katolická církev od-
pouští všechno zlé, co vytrpěly zase její 
děti. Ať je dnešní den novým začátkem 
ve společné snaze následovat Krista, 
jeho evangelium, jeho zákon lásky, jeho 
svrchovanou touhu po jednotě věřících  
v Kristu: `Ať všichni jsou jedno`,“ prohlá-

sil 24. května 1995 v Olomouci Jan Pa-
vel II. Tato slova zopakoval o dva roky 
později v pražské katedrále sv. Víta. Jak 
uvedl také Jan Pavel II. již v roce 1990, 
postava Mistra Jana Husa může křesťa-
ny spojovat, a to pro jeho bezúhonnost 
života a úsilí o vzdělání a mravní po-
vznesení národa: „Nejsou to vše prvky, 
které místo aby rozdělovaly, spíše sjed-
nocují ty, kdo věří v Krista? A není v této 
době nového začátku takováto snaha 
o jednotu přímo výzvou vašich dějin?”  
V roce 1999 se v Římě konalo symposi-
um o osobnosti Jana Husa, které završi-
lo desetiletou spolupráci církví na tom-
to tématu. V průběhu symposia zařadil 
papež Jan Pavel II. Husa mezi reformá-
tory církve a vyjádřil také hlubokou lí-
tost nad jeho násilnou smrtí. Současně 
ocenil práci těch, kdo se v ekumenické 
komisi studiu života Mistra Jana dosud 
věnovali: „Pravda, která nás osvobozu-
je od omylu, je také pravdou, jež nám 
dává svobodu milovat. A horizontem 
toho, co chtěla vaše komise uskutečnit, 
byla křesťanská láska. Vaše práce uka-
zuje, že postava Jana Husa, která byla  
v minulosti příčinou sporů, se nyní může 
stát základem pro dialog, srovnání a spo-
lečné prohloubení,“ řekl Jan Pavel II. 
Při ekumenické bohoslužbě smíření  
20. června v plzeňské katedrále sv. Bar-
toloměje zahájil biskup František Rad-
kovský svou promluvu slovy: "Upálení 
Mistra Jana Husa před 600 lety způsobilo 
mezi křesťany naší země tragické rozdě-
lení, které přetrvává dodnes, přinášelo a 
přináší pohoršení celému národu a vel-
mi oslabilo a oslabuje jeho víru."  Této 
bohoslužby se společně s několika sty 
lidí zúčastnili i představitelé Plzeňské 
ekumeny, tj. zástupci křesťanských 
církví působících v Plzni. Předsedajícím 
byl biskup František Radkovský, který  

v homilii dále uvedl: "V současné chvíli 
cítíme my, křesťané České republiky, zod-
povědnost za toto rozdělení a při výročí 
Husova utrpení společně před Bohem 
a předky chceme prosit za odpuštění. 
Chceme to udělat veřejně před tváří celé 
naší společnosti, před kterou není možné 
zakrýt naše hříchy a naši zodpovědnost. 
Toto vyznání neznamená soud nad těmi, 
kteří tu byli před námi: soud náleží jedině 
Bohu a projeví se v poslední den. Nechce-
me se považovat za“ lepší, než byli naši 
otcové” (srov. 1 Kr 19,4), nemůžeme si 
však zastírat temné stránky našich spo-
lečných dějin. Není naším úkolem posu-
zovat míru viny jednotlivých osob a sku-
pin. Vyznání se koná v solidaritě hříšníků: 
my, dnešní pokřtění, se totiž cítíme spoje-
ni s pokřtěnými v minulosti. Nesoudíme 
křesťany minulosti, ani nevylučujeme 
polehčující okolnosti, ale vyjadřujeme lí-
tost, vyznáváme spáchané zlo a prosíme 
o zhojení ran, způsobených našimi před-
ky."  V závěru promluvy biskup František 
zdůraznil: "Hříchy minulosti zůstávají 
pokušením pro dnešek. Vyznání hříchů 
usnadňuje dialog a napomáhá smíření 
a pokoji."

Poutní maraton pro chebský hospic sv. Jiří

"Ať už ležím nebo běžím - doma je 
doma." Pod tímto mottem vyběhlo  
v sobotu 20. června od chebského 
kostela sv. Mikuláše 110 účastníků 
benefičního Poutního maratonu, který 
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se konal ve prospěch mobilního Hospi-
ce sv. Jiří. 
Trasa Poutního maratonu, jehož pořa-
dali už šestým rokem jsou Farní charita 
Cheb, Běžecká škola Miloše Škorpila a 
ŘKF Cheb, vedla několika poutními mís-
ty přes Maria Loreto ve Starém Hrozna-
tově, Waldsassen a Kappel v Německu 
na sv. Annu na Zelené Hoře a zpátky 
do Chebu po trase dlouhé 42,2 km.  
"Některé zájemce  letos odradila špat-
ná předpověď počasí, loni běželo asi 
o čtyřicet lidí víc, tím spíš děkujeme 
všem, kteří se nezalekli a dorazili na 
start," říká Eva Kolafová, ředitelka Farní 
charity Cheb, spoluorganizátorka a ak-
tivní účastnice maratonu. "Každý běžec 
platí 50 Kč startovného a pak libovolný 
dobrovolný příspěvek ve pospěch Hos-
pice sv. Jiří. Podle předběžného sečtení 
se zatím sešla částka 16 665 Kč," dodává 
s tím, že Poutním maraton ještě doplnil 
v sobotu večer benefiční koncert Sláv-
ka Klecandry a je s ním spojena také 
každoroční internetová aukce obrazu 
současného českého výtvarníka. Letos 
se jedná o obraz západočeské malířky 
Simonetty Šmídové Na cestě. 
Čtvrtým rokem se k Poutnímu ma-
ratonu připojil také pětidenní Ultra-
maraton, kdy 18 účastníků vyrazilo  
v pondělí z Komáří vížky na Teplicku a 
po zdolání 220 km dorazli v pátek do 
Chebu. 
Chebský Hospic sv. Jiří je jedniným mo-
bilním hospicem v Karlovarském a Pl-
zeňském kraji, je nápomocen rodinám 
nevyléčitelně nemocných a umožňuje 
klientům zakončit pozemskou pouť  
v kruhu jejich blízkých v domácím pro-
středí. 

Alena Ouředníková 
ve spolupráci s Jánem Grajcárem

900 LET KLÁŠTERA KLADRUBY - BISKUPOVÉ 
FRANTIŠEK RADKOVSKÝ A RUDOLF VODER-
HOLZER OSLAVÍ VÝROČÍ PŘI SLAVNÉ MŠI 
SVATÉ - I VY JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
V neděli 16. srpna v 10.30 hodin pro-
běhne v klášteře Kladruby slavnostní 
česko - německá mše svatá, která při-
pomene 900. výročí založení kláštera 
knížetem Vladislavem I. pro řád bene-
diktinů. Mši sv. budou společně sloužit 
plzeňský biskup František Radkovský 
a řezenský biskup Rudolf Voderholzer, 
jehož matka z Kladrub pochází.
Nenechcte si ujít tuto mimořádnou pří-
ležitost, která se koná jednou za sto let. 

NOC SVĚTEL A HLAVNÍ POUŤ VE SKOKÁCH 
V sobotu 4. července proběhne  
v poutním kostele Navštívení Panny 
Marie ve Skokách u Žlutic v před-
večer hlavní skokovské pouti Noc 
světel. Večer zpěvů z francouzské 
klášterní komunity v Taizé v podání 
improvizovaného sboru a hudební-
ho doprovodu začne ve slavnostně 
osvětleném kostele ve 20.30 hodin. 
Po skončení programu bude násle-
dovat noční komentovaná prohlídka 
kostela.

Na neděli 5. července pak připadá 
hlavní skokovská pouť, která nese v 
současné době vždy podtitul Česko-
německá pouť porozumění, neboť 
k účasti na ní jsou pravidelně zvá-
ni i naši němečtí krajané. Začíná v 
10.00 hodin procesím od křížku nad 
bývalou obcí ke kostelu, kde v 11.00 
hodin naváže mše sv. s hlavním cele-
brantem opatem Kanonie premon-
strátů v Teplé P. Filipem Zdeňkem 
Lobkowiczem, OPraem. Po poutní 
mši se mohou návštěvníci občerstvit 
u stánků v bývalé farské zahradě.

JAN HUS ROKU 1415 A 600 LET POTÉ 
VÝSTAVA 
Putovní výstava k 600. výročí upálení 
Mistra Jana Husa je k vidění v Muzeu 
církevního umění plzeňské diecéze 
ve Františkánské ul. v Plzni od 17. 
června do 9. srpna. Otevřeno denně 
kromě pondělí od 10.00 do 18.00 ho-
din.

KLATOVSKÁ POUŤ - 330 LET OD MARIÁNSKÉ-
HO ZÁZRAKU 
8. července, kaple Zjevení Panny Ma-
rie - Chaloupka v18.00 hodin, poutní 
mše sv.
11. července, arciděkanský kostel
9.30 hodin, adorace Nejsvětější Svá-
tosti oltářní
10.30 hodin, Mariánská pobožnost s 
Mons. Josefem Žákem a Loretánské 
litanie (chrámový sbor pod vedením 
Pavla Hřebce)
11.00 hodin, přednáška o klatovském 
obrazu Panny Marie (Lukáš Kopecký)
14.15 hodin, modlitba růžence (Mari-
ánská legie)
15.00 hodin, mše sv. s biskupem Fran-
tiškem Radkovským, průvod městem 
s obrazem Panny Marie Klatovské

18.30 hodin, skupina ZEBEDEUS
12. července, arciděkanský kostel
 9.30 hodin, modlitba růžence
10.00 hodin, poutní mše sv., hl. cele-
brant P. Filip Zdeněk Lobkowicz, opat 
tepelské kanonie

MAGDALEN COLLEGE OXFORD V KATEDRÁLE 
Světoznámý sbor a orchestr Magda-
len College Oxford z Velké Británie 
vystoupí 8. července v 19.00 hodin v 
katedrále sv. Bartoloměje pod vede-

ním dirigenta J. Cullena, na varhany 
hrají J. Ridley a J. Ward. Zazní klasická 
anglická hudba a výběr skladeb svě-
tových autorů

CYKLUS "S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEŇ-
SKÉHO KRAJE - KRALOVICKO" 
11.července v  18.00 hodin, Mariánská 
Týnice, muzeum
Usurpator tiranno aneb Lásky stras-
ti v písních raného baroka, účinkuje 
vokálně instrumentální soubor Mu-
sica cum Gaudio, um. ved. M. Šmíd, 
program: G. F. Sances, T. Merula, G. 
Frescobaldi, C. Monteverdi
projekt „Radost v baroku“

25.července v 18.00 hodin, Strážiště, 
kostel sv. Martina
Chorálová symfonie, účinkují Jan Vi-
tinger – trubka, Jan Doležel – varha-
ny
program: J. S. Bach, G. F. Händel, G. B. 
Viviani 
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1.srpna v 18.00 hodin, Plasy, kostel Na-
nebevzetí Panny Marie
Píseň písní, účinkuje mužský vokální 
soubor Cappella Mariana, um. vedou-
cí V. Semerád.
Program: G. P. Palestrina, N. Gombert, 
J. Clemens, J. Mouton
projekt „Radost v baroku“

8.srpna v 18.00 hodin, Potvorov, kos-
tel sv. Mikuláše
Procházka stoletími v netradičních 
barvách: flétna, klarinet, violoncello
účinkuje Trio Piacere: M. Petrová, B. 
Trachtová, H. Janoušková program: 
J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Schubert, 
J. Massenet

22.srpna v 18.00 hodin, Kralovice, 
kostel sv. Petra a Pavla
Z krajiny Leoše Janáčka, účinkuje 
Graffovo smyčcové kvarteto: Š. Graf-
fe, L. Bednařík, L. Cybulski, M. Hreňo, 
program: L. Janáček, B. Martinů

MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM 
ZLA, PLZEŇ - DOUDLEVCE  
Mše svaté 9. a 23. července, 14. a 27. 
srpna vždy v 16.00 hodin

Pouť k sv. Mamiliánu Kolbe 14. srp-
na, v 15.00 hodin křížová cesta,  
v 16.00 hodin mše svatá

Koncert k 20. výročí Meditační zahrady  
30. srpna v 15.00 hodin z cyklu Fasci-
nující svět hudby
Účinkuje Sojkovo smyčcové kvarte-
to: M. Kos, M. Kaplan, J. Fiala, H. Vít-
ková.
Program: Vlivy folklórní a pohádko-
vé skladatelů XXI. stol.- P. Fischer, J. 
Vyšata
Průvodní slovo: Pavel Fišer

Otevírací doba zahrady: středa – ne-
děle 10.00 – 17.00 hodin
Kontakt: 603809798,zahrada@bip.cz

MUSICA SACRA  2015- EVROPSKÝ HUDEBNÍ 
FESTIVAL EUROPAMUSICALE 
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, 4. čer-
vence v 19.00 hodin Antonín Dvořák: 
Biblické písně, Ludwig van Beetho-
ven: Symfonie č. 2, op. 36
Sólo Nikolai Ardey, dirigujeDaniela 
Wabnitz

Prusiny,Kostel sv. Jakuba staršího, 7. čer-
vence v 18.00 hodin, účinkuje ZUŠ 
Třemošná & ZUŠ Nýrsko & Karolína 
Ronovská & Tomáš Bastl 
Hudba řádových kolejí a farních škol, 
barokní hudební tradice v dnešních 
uměleckých školách

Úterý, kostel Narození sv. Jana Křtitele,
18. července v 19.30 hodin
Marek Pišl & Vít Aschenbrenner 
J.C.F.Fischer: Ariadne musica – čes-
koněmecký poutník a hudební le-
genda na předních barokních var-
hanách jihozápadních Čech

Klatovy, kostel sv. Martina Na Hůrce 
7. srpna v 18.00 hodin
Consortium musicum Plzeň & Stanja 
Schmidt-Eul 
Komorní duchovní hudba českého a 
německého baroka, komorní sólisté

ŽIVÉ SKOKY 2015
10. července komorní recitál české 
rockové legendy Romana Dragouna. 
Klávesista a zpěvák, známý zejména 
ze slavných skupin Progres 2, Fu-
turum a Stromboli, dnes vystupuje 
s vlastním repertoárem, který neza-
pře výrazný duchovní akcent. 
18. července vystoupí Oldřich Janota 
se  skupinou ORA PRO NOBIS. 
25. července rockové vokální těleso 
C&K VOCAL. Tentokrát se představí 
tak, jak ji znají návštěvníci koncertů 
z osmdesátých let – s písněmi z alb 
Generace, Balada o Zemi a Causa 
Krysař, zpívaných do halfplaybacků, 
nahraných studiovou skupinou Oty 
Petřiny.
1. srpna písničkář Petr Linhart s něko-
lika hudebníky ze své doprovodné 
skupiny 29 Saiten. Autor, inspirovaný 
ve své tvorbě krajinou Sudet i příbě-
hem Skoků, představí především pís-
ně ze svého nového alba Rozhledna.
8. srpna pražské duo T´N´T. Zazní zde 
spirituály a gospely v živém a origi-
nálním pojetí Terezy Bečičkové a To-
máše Ludvíčka.
29. srpna soubor Motus Harmonicus, 
koncert Vita Mariae. Cyklus barok-
ních písní, inspirovaných životem 
Panny Marie,  zazní v podání Isabelly 
Shaw (mezzosoprán), Jakuba Michla 
(viola da gamba) a Kamily Dubské 
(varhanní pozitiv). 
Není-li uvedeno jinak, budou kon-
certy ve Skokách začínat v 18:00. 

Během léta a podzimu slouží skokov-
ský poutní kostel Navštívení Panny 
Marie zároveň svému hlavnímu, du-
chovnímu účelu. Díky rektorovi Aka-
demické farnosti ČVUT P. Vladimíru 
Slámečkovi se zde konají poutní mše 

v těchto dnech:
26. července, neděle – Svatoanenská 
pouť 
16. srpna, neděle – Nanebevzetí Pan-
ny Marie 
13. září, neděle – Jména Panny Ma-
rie – jako součást liturgie zazní Mše 
D dur (Lužanská) Antonína Dvořáka 
v podání souboru Bach-Collegium 
Praha. 
4. října, neděle – Růžencová pouť 
1. listopadu, neděle – Slavnost Všech 
svatých
29. listopadu, neděle – První neděle 
adventní 
Za podporu aktivit ve Skokách je 
na místě poděkovat Karlovarskému 
kraji, městu Žlutice, Nadaci Život 
umělce, Nadaci Český hudební fond 
a městu Bochov. Díky jejich podpoře 
se dlouhodobě daří uhradit nákla-
dy spojené s letním oživením Sko-
ků včetně pořádání koncertů, a tak 
dobrovolné vstupné návštěvníků 
koncertů může být využito výhrad-
ně k obnově a provozu skokovského 
poutního místa. Před cestou do Sko-
ků je možné navštívit stránky www.
skoky.eu. Zde se lze dozvědět všech-
ny novinky a podrobnosti o plánova-
ných akcích. 

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR V KATEDRÁLE A V 
NICOVĚ 
Kühnův dětský sbor v 22. srpna uspo-
řádá dva benefiční koncerty:  
1.v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni 
ve 13.30 hodin, výtěžek koncertu bu-
de věnován Hospici sv. Jiří v Chebu. 
2. v poutním kostele Narození Panny 
Marie v Nicově u Plánice v 18.00 ho-
din, výtěžek koncertu bude věnován 
na záchranu tohoto poutního místa. 
Účinkuje koncertní oddělení sboru 
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pod vedením sbormistra Petra Lou-
ženského a za doprovodu varhaníka 
Jana Kalfuse. Vstupné dobrovolné.
Před koncertem sbor navštíví Památ-
ník obětem zla a setká se s P. Petrem 
Hruškou - jedním ze zakladatelů do-
mácího Hospice sv. Jiří  a synem plk. 
Luboše Hrušky.

OSLAVA 25 LET PŮSOBENÍ SALESIÁNŮ 
V PLZNI 
Milí přátelé, srdečně vás zveme na 
setkání salesiánů, pracovníků stře-
diska, civiláků, dobrovolníků, dárců, 
návštěvníků a příznivců Salesiánské-
ho střediska a farnosti v uplynulých 
25 letech  i dnes.
Sobota 12. září v prostorách  střediska:
14.00 – Zahájení
14.15 -  Film pro pamětníky
14.30 -  Panelová diskuze (mapujicí 
celých 25 let přítomnosti salesiánů 
v Plzni)
15.30 -  Vzájemné sdílení ve skupin-
kách
16.45 -  Scénka (úvod pro nového 
moderátora farnosti)
17.15 -  Občerstvení u grilu
Neděle 13. září  v kostele sv. Martin a 
Prokopa
10.00 – mše svatá na poděkování za 
uplynulých 25 let. Celebrant biskup 
F. Radkovský
Prosíme o potvrzení Vaší účasti do
5. září na email: 25let@sdbplzen.cz

BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ 
Poprvé po prázdninách se sejdeme 
třetí pondělí 18. září na zahájení 
pravidelných biblických hodin s Jo-
sefem Kaše. Dál poběží pravidelná 
setkání každé první a třetí pondě-
lí, jsou otevřena všem zájemcům o 
čtení a sdílení se nad texty z Písma, 
nechybí ani svědectví života, modlit-
ba a příležitostné slavení radostných 
událostí ve společenství. Scházíme 
se na Biskupství plzeňském, aby-
chom se povzbuzovali na cestě víry 
i vzájemným svědectvím. Info na tel. 
728 930 030.

KURS VÍRY PRO DOSPĚLÉ
Obláti s týmem zvou na setkávání 
nad tématy křesťanské víry, inspi-
rované kurzy ALFA. Budou probíhat 
každé úterý od 22. září do 10. listo-
padu vždy od 18.30 hodin v Kultur-
ním domě v Manětíně.
Bližší informace na u P. Vlastimila Ka-
dlece, OMI na 733755901 a na vlasti-
mil@oblati.cz

REKOLEKCE PRO ŽENY 
se budou konat v Perninku ve dnech 
20. – 22. listopadu. Pořádá pastorač-
ní oddělení Biskupství plzeňského. 
V případě zájmu napište na adresu 
lachmanova@bip.cz, 728 930 030. 
Obdržíte mail s podrobnými infor-
macemi o akci.

Vzhledem k tomu, že Studentský 
klub HORA navštěvují studenti z růz-
ných míst diecéze a republiky, kteří 
v Plzni studují a kteří se rozprchnou 
v letních měsících na prázdniny, 
bude v červenci a srpnu program 
klubu minimální.
Z pravidelných akcí budou probíhat 
pouze nedělní studentské mše sv. od 
20.00 hodin v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie ve Františkánské ulici.

PRÁZDNINOVÉ AKCE
30.6. - 3.7. VODA - sjíždění Vltavy  
v úseku Vyšší Brod až Boršov

18.8. - 21.8. PUTOVÁNÍ po poutních 
místech plzeňské diecéze 
(info a přihlášky na marieklimecka@
seznam.cz)

Studentský klub HORA
H
R AO

Pozvání otce biskupa na diecézní exercicie 

Vážené a milé sestry, vážení a milí bratři! 
Rád bych Vás pozval na diecézní exercicie, které se v letošním roce opět konají. Pro ži-
vot diecéze je důležité, abychom my věřící, kteří ji tvoříme, měli s Pánem skutečně 
živý vztah, z něhož pramení náš duchovní život a svědectví víry. Stejně jako je v živo-
tě třeba udržovat lidské vztahy, i naše spojení s Pánem potřebuje občas oživit, aby bylo 
posíleno a mohlo přinášet větší užitek. Pro takové duchovní obnovení jsou velice vhodné 
exercicie, které navíc můžeme prožít v diecézním společenství. Velice bych si přál, abychom  
se při nich mohli setkat alespoň s  několika zástupci za každou farnost. 
Exercicie povede biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. a tentokráte budou 
zaměřeny na téma „Mojžíš“. 
Diecézní exercicie proběhnou v termínu od 9. do 14. srpna ve formačním centru Koino-
nie Jan Křtitel v Liticích. Je možno objednat si ubytování, které bude zajištěno v Plzni  
v Domově mládeže SPŠ Dopravní, Karlovarská 99, a podle zájemců též společnou dopravu  
do Litic. 
Cena za nocleh a stravu činí 2600,- Kč (bez ubytování 1.880,- Kč). Bližší informace a přihlášku 
najdete na webových stránkách www.bip.cz nebo o ně můžete požádat na adrese sekretariátu  
evangelizace@bip.cz či telefonicky: 731 619 660. 

Mons. František Radkovský
biskup plzeňský
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Výroční zpráva DCHP
Diecézní charita Plzeň vydala Výroční 
zprávu za rok 2014. Na 32 stranách 
textu, který je doprovázen fotogra-
fiemi, najdou čtenáři podrobný popis 
charitních služeb v Diecézi plzeňské, 
informace o hospodaření, kontakty na 
služby a zařízení a další informace. Tiš-
těná podoba výroční zprávy je k dis-
pozici v jednotlivých farních charitách 
a v charitních zařízeních, elektronická-
verze na webových stránkách DCHP.    

Dobročinný koncert
Gymnázium Luďka Pika v Plzni uspo-
řádalo dobročinný koncert ve pro-
spěch humanitárního projektu DCHP 
v Jižní Americe. Koncert se uskutečnil 
v kostele sv. Martina a Prokopa v Plz-
ni-Lobzích. V programu se postupně 
představily pěvecké sbory Berušky, 
Sluníčka, Sboreček, Pěvecký sbor GLP 
a instrumentalisté. Dobročinná akce 
vynesla 6 886 Kč, které budou věnová-

ny na vybavení školy Las Mercedes v 
hlavním městě Paraguaye Asunciónu.

Charita putuje
"Charita" putuje je název putovní vý-
stavy, která představuje činnost Ob-
lastní charity Rokycany. Postupně se 
koná v několika městech okresu. Cyk-
lus výstav začal v květnu v kulturním 
domě v Hrádku u Rokycan. Následo-
valy výstavy v Radnicích, chystají se 
ve Stupně a ve Zbirohu. Další města 
jsou zatím v jednání. Výstavy jsou ur-
čeny pro širokou veřejnost, ale vždy je 
možné dopředu domluvit zvláštní ter-
mín pro žáky škol. Zájemci se mohou 
seznámit blíže s jednotlivými službami 
i formou besedy, mladší ročníky si mo-
hou zkusit tkaní na různých tkalcov-
ských stavech, tak jak to zvládají klien-
ti sociálně terapeutických dílen.
Cílem výstavy je nabídnout informace. 
Možná lidé nepotřebují v současné 
době žádnou charitní službu a to je jen 

dobře. Ale může ji potřebovat soused-
ka, která do Charity už nedojde, nebo 
se změní situace v rodině ze dne na 
den. Rokycanská charita pomáhá seni-
orům, lidem se zdravotním postižením 
a lidem, kteří jsou mladí a zdraví, ale 
ocitnou se v těžké životní situaci. Často 
se tak děje ve spolupráci se sociálním 
odborem Okresního úřadu v Rokyca-
nech. 

TV NOE natáčela o službě DCHP v Chebu
Televize NOE zařadila do svého vysílání 
pořad na téma sociální bydlení. V rámci 
cyklu "Charita ve středu" mohli diváci 
shlédnout 24. června živě moderovaný 
pořad, který představil jednu ze služeb 
DCHP provozovaných v Chebu. Charita 
v Chebu provozuje mj. azylový dům za-
měřený na osoby bez přístřeší a osamě-
lé rodiče s dětmi, ohrožené sociálním 
vyloučením. 
,mnMezi hlavní cíle azylového domu 
patří pomoc klientům s přestěhová-
ním do jiného typu ubytování (uby-
tovna, podnájem apod.) a s vyřešením 
či alespoň zlepšením sociální situace. 
Tomu napomáhají čtyři malometrážní 
sociální byty, do nichž se klienti, splní-li 
stanovené podmínky, mohou přestě-
hovat. Jednou z hlavních podmínek je 
zajištěný oficiální stálý příjem.  V bytě 
bydlí jeden rok na základě podnájemní 
smlouvy. Po celou dobu jsou v kontak-
tu s pracovníkem DCHP a podporováni 
v adaptačním procesu. Zkušenosti z 
minulých let jsou velmi pozitivní. Do-
sud mělo možnost nastěhovat se do 
bytů celkem 12 klientů. V televizním 
pořadu se o své zkušenosti s tímto 
typem sociálního bydlení podělila 
vedoucí služby a jeden z klientů, kte-

rý úspěšně prochází resocializačním 
procesem. Pořad je možno shlédnout 
prostřednictvím internetu na webu TV 
NOE.   Miroslav Anton

Ave Maria
Marie je název benefičního koncer-
tu na počest Panny Královny, který se 
uskuteční dne 22. srpna od 16.00 hodin 
v kostele Panny Marie Růžencové na Ji-
ráskově náměstí v Plzni. 
Na programu bude modlitba Zdrávas 
Maria, jak ji zhudebnili známí i méně 
známí skladatelé. Sólistkou je Edita 
Adlerová, světoznámá mezzosopra-
nistka, kterou si možná ještě někteří 
pamatujeme jako Carmen z Divadla 
Josefa Kajetána Tyla, za varhanního do-
provodu Václava Šlajse.
Přijďte vzdát hold Panně Marii, vždyť 
když  jí následujeme, nebloudíme, ne-
bojíme se, když nás chrání a bezpečně 
nás vždy dovede k cíli. 

Zájezd pro seniory a vozíčkáře
Stejně jako v uplynulých letech nás po-
zvali naši němečtí přátelé na jejich tra-
diční zahradní slavnost Buchbergfest 
pro hendikepované ve Schnaitttenba-
chu nedaleko Amberku, která se usku-
teční v překrásné přírodě 11. července. 
Pojedeme bezbariérovým autobusem 
a máme ještě několik volných míst. 
Po pohoštění, připraveném místními 
ženami, následuje mše svatá a po ní vy-
stoupení folklorního souboru. 
Zájemci o tuto akci se mohou přihlásit 
na telefonu 731433101,  608524177 
nebo 731619740.
A teď už jenom přání, abyste si odpoči-
nuli a prožili volné dny v přátelství s Bo-
hem i lidmi.  Anna Srbová

Z charitního života
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Co pro mě znamená žít zasvěceným životem? 
Hovoříme-li o zasvěceném životě, je 
třeba dát na první místo Boží povolání. 
Je to vždy Bůh, kdo se jako první chápe 
iniciativy a nabízí člověku aby se mu 
zcela zasvětil. Člověk sám si to nemůže 
vymyslet! A zasvěcený život, v jakékoliv 
formě, je pouze svobodnou odpovědí 
člověka na toto Boží povolání. Tato ces-
ta není snadná, ale na druhou stranu, 
která je? Je to cesta s sebou nesoucí 
určitá odříkání, ale zároveň i hojná na-
plnění. Je to tedy Bůh, kdo má v mém 
životě rozhodující místo. Lidské touhy 
a představy o tom, co se životem, mají 
svou hodnotu, ale jakmile do nich ne-
cháme vstoupit Boha, otevřou se jinak 
netušené horizonty.

Jak jsem se na tuto cestu dostal?
Pocházím sice z věřící rodiny, ale k zá-
sadním životním otázkám se stejně 
musí postavit každý sám. Život ve víře, 
vlastně od dětství, mi k tomuto kroku 
dal bez pochyby velmi dobrý základ. 
Všechny etapy, jimiž jsem prošel, mají 
své místo a s odstupem času vidím, 
jak do sebe až velmi dobře zapadají. 
Během studií jsem se setkal s jedním 
knězem, ostatně jsme stále byť už v jen 
občasném kontaktu, který nejenže měl 
blízko k mnišskému životu, ale dokázal 
rozpoznat, že by to mohla být cesta pro 
mne. Tak jsem se dostal do Sept-Fons 
ve Francii. Tam jsem přijal mnišský há-
bit, složil první sliby a nakonec jsem 
spolu s dalšími bratry přišel do Nového 

 pater Josef z Nového Dvora

V rámci letošního Roku zasvěceného života odpovídají na otázky osobnosti z naší 
diecéze, které zasvěceným životem žijí. Tentokrát je to P. Josef z trapistického opat-
ství Nový Dvůr.

Dvora. Už samo založení kláštera bylo 
velkým dobrodružstvím. Nejen lid-
ským, ale především duchovním.

Jak žije a uskutečňuje naše komunita své spe-
cifické charisma? 
V kontextu mnišského života bych 
nehovořil o nějakém specifickém 
charismatu. To by znamenalo určitou 
vyhraněnost. Mnišský život je přede-
vším životem modlitby, jak veřejné – 
slavené sedmkrát denně v kostele, tak 
i osobní, v kostele před svatostánkem, 
nebo ve formě střelných modliteb  
v podstatě kdekoli jinde. To je živeno 
kvalitní četbou, v harmonii s prací. 
Mniši žijí v komunitě, takže i společný 
život má svou důležitost. Je nasnadě, 

že našinec by se na této cestě snad-
no ztratil, může se však opřít staršího 
mnicha a jeho zkušenosti. Jedná se  
v podstatě o velmi prosté prvky, zcela 
konkrétní. Ale právě skrze tuto každo-
denní praxi a věrnost pak člověk po-
stupně vidí nejen smysl svého vlastní-
ho života, ale především to, že Bůh se 
mu postupně odhaluje a vztah s ním 
se stává živým a nepostradatelným. 
A dále, přestože jako mniši žijeme  
v odloučenosti od světa, náš život je 
otevřený potřebám Církve a světa. Je 
naším posláním za tyto lidi před Bo-
hem stát a jejich potřeby mu předná-
šet, věříme ve skrytou nadpřirozenou 
účinnost naší modlitby.
 Alena Ouředníková
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Láskou k jednotě
Přání papeže, kardinála Tomáška, duchovenstva i kato-
lických věřících Československa bylo v pětaosmdesátém 
roce jednotné. Společně na Velehradě oslavit dovršují-
cích se jedenáct století od smrti arcibiskupa Metoděje. 
Veškerá snaha však narážela na neproniknutelnou hráz 
strany i vlády, což vlastně bylo jedno a to samé. Papežova 
účast byla nežádoucí. Důvod? Podívejte se, co způsobila 
jeho cesta do Polska, apelovali soudruzi - aktivizaci místní 
církve tady rozhodně nemůžeme potřebovat. Nic nepo-
mohla ani podpisová akce na podporu pozvání. Vynesla 
prý na dvaadvacet tisíc podpisů*, ale také zastrašování 
ze strany moci a její jasné stanovisko: Pokud si, milý kar-
dinále, postavíš hlavu, tak my taky a přerušíme jednání 
s Vatikánem.
Boj o papeže skončil jakoby plichtou. Svolení k účasti 
dostala oficiální vatikánské delegace v čele s kardinálem 
Agostinem Casarolim. Sestavíme mu takový program, 
aby neměl možnost se setkat s kněžími, laiky nebo To-
máškem, znělo jako una voce z ÚV.
StB měla od svých agentů rozesetých po celé společnosti 
znepokojivé informace. Na Velehrad se chystá nezvykle 
velký počet lidí, snad až dvacet tisíc. Možná nás napadne, 
že tito donašeči museli být hodně hluboko, o účasti se 
přece netlachalo na každém rohu. „Soudruzi, je čas oprá-

šit a vylepšit vyzkoušená opatření!“ A 
tak nehledě na vyzrazený plán…
Podniky či JZD, kde je nebezpečí, že 
mají autobus (zvláště ČSAD, Čedok, 
CKM), obdrží příkaz: nebrat žádnou 
objednávku na Velehrad a již přijaté 
zrušit. „Zrušme a odkloňme i autobu-
sové linky – přece aby nepřekážely 
poutníkům, že?“ Pro osobní auta na-
chystat hlídky SNB, budou je posílat 
na připravené objížďky a provádět 
kontroly technického stavu. „Takže 
pěšky dorazí, až bude po všem, ne?“ 
A kolik bylo v těch dnech v okolí tan-
covaček, výstav květin, králíků nebo 
čehokoliv, všude houpačky, kolotoče, 
schůze zahrádkářů, hasičů, žen, mlá-
deže většinou s povinnou účastí. „Ně-
jakej kardinál je nakonec nebude ani 
zajímat…“ Esenbáci, tajní, milicionáři 
i útvary rychlého nasazení měli před 
poutí manévry. Velehrad byl obklo-
pen soustřednými kruhy zátarasů a na 
cestě z Hradiště vás mohli legitimovat 
skoro na každém kroku. Režim dělal, 
co mohl, přece si nezkazí mírovou slav-
nost, ale ani poutníci nezaháleli.
V době neexistence dnešních interne-
tových svolávačů, rozběhli mladí na 
Slovensku i Moravě akci, jejímž cílem 
bylo společné setkání na Velehradě 
již v sobotu před poutí. Na Slovensku 
to tak bylo zvykem. Zvací dopis šířili 
aktivisté podzemní církve osobními 
pozváními i skrze Hlas Ameriky. Po-
drobná mapa Velehradu a okolí byla 

k nezaplacení. Polní cesty i okliky byly 
jak dálnice.
Nakonec bylo povoleno sloužit i mši 
svatou. Po mnoha letech veřejně ven-
ku. Pouť ale byla prohlášena za vnit-
rocírkevní záležitost, což znamenalo 
zákaz pozvání zahraničních biskupů i 
neinformování o ní ani v tehdy prore-
žimních Katolických novinách. 

Šestou červencovou sobotu začali při-
cházet první poutníci na ohlášené ne-
formální setkání. Velké procento tvořili 
mladí, kteří chtěli po večerní bohosluž-
bě zůstat v basilice v modlitbě, adoraci. 
Místo toho byli vytlačeni ven. 
Azyl našli kolem chrámu a na soused-
ní louce, odkud zněly kytary, písně, 
modlitby. SNB chodí, legitimuje a fotí, 
rozhlas vyzývá k opuštění prostranství, 
jinak klidná teplá noc.
Když ráno přijeli církevní hodnostáři i 
straničtí řečníci, dostala plichta trhliny. 
První, když Vatikánský státní sekretář 
„nerespektoval“ naordinovaný pro-
gram a sešel se s českým primasem. 
Druhou, když se zjistilo, že protipout-
nická opatření nezabrala a budou pře-

39. Zlatá růže
Seriál o cestách a odkazu svatých Cyrila a Metoděje.



různými sektářskými projevy a na třetí 
straně bezbřehý multikulturalismus, 
kterému je všechno jedno, hlavně ať 
existuje nabídka a poptávka, výběr 
z čehokoli a ty, člověče, si vyber.
To už se plichta otočila úplně a na dů-
kaz vítězství předává kardinál Státní 
sekretář velehradské basilice papež-
skou zlatou růži. Jako i v ostatních šesti 
basilikách po celém světě**, jde i zde 
o uznání duchovního významu tohoto 
poutního místa.
Poutníci odešli, Velehrad se ponořil do 
ticha všedních dnů. Pouť se stala nej-

větším protirežim-
ním vystoupením 
po osmašedesá-
tém roce. Moci-
páni se však ne-
vzdali. Protiútok 
nastal hned v ne-
děli večer. „Keď 
som prišla domov, 

prvé, čo bolo, bežala som k televízným 
novinám, ale tam bol len zostrih a ja 
som nadšene vykrikovala - veď sme 
vypískali Klusáka!!! To tam samozrej-
me nebolo... skoro som schytala jednu 
od otca,“ vzpomínala po osmadvaceti 
letech Margita, jedna ze slovenských 
poutnic. Vypískat ministra kultury, bylo 
tehdy něco úžasného. Dnes, kdy na 
prezidenta házíme výdobytky přírody 

a vystavujeme červené karty, nám to 
může připadat jako naprostá banalita. 
Tenkrát šlo o čin občanské statečnosti. 
Kdo mohl vědět, zda ten, co stojí vedle, 
není Stbák nebo donašeč? Však si také 
někteří církevní hodnostáři zoufali: 
"Kdybyste viděli ty sestřičky, jak křičely 
a pískaly."
Po půl roce přišel další protiútok, to, 
když na Stb vyhodnotili fotografie, fil-
mové záběry a další materiály. Režim 
zaskočila vysoká účast mladých lidí, 
neúspěch koncepce mírové slavnosti a 
vlastní neschopnost manipulovat s da-
vem. Rozjely se zastrašovací výslechy, 
připravila se další akce zaměřená proti 
poutím. O rok později v den velehrad-
ské poutě byli někteří účastníci před-
běžně zadrženi. Velehrad sám přivítal 
jen šest tisíc poutníků.
Zkušenost Velehradu vedla také k dal-
ším aktivitám a to nejen v podzemní 
církvi. Jejím plodem byl i v roce 1988 
vyhlášený Program Desetiletí duchov-
ní obnovy národa. Svatí Cyril a Meto-
děj byli patrony předposledního roku 
věnovaného modlitbě a evangelizaci.
Kardinál Casaroli se až později svěřil 
svému spolubratru, že dokud nepřijel 
a neuviděl na vlastní oči, jako by neměl 
přesné informace o stavu církve. Kardi-
nál Tomášek pak dodával: „Viděli, jaké 
je skutečné smýšlení lidí.“

konány i „nejhorší“ představy StB. Prou-
dy poutníků se slily v jednu řeku, která 
opět jako by vytryskla z podzemí.
Sešli jsme se na této mírové slavnosti, 
zaznělo na úvod z tribuny ústy před-
sedy ONV soudruha Lapčíka. Byl jed-
ním ze dvou kádrů, kterým byla dána 
důvěra, aby před mší svatou vystoupili 
a pronesli projevy o úspěších socialis-
tického zemědělství a tak podobně. A 
plichta se začíná hroutit. Desetitisíce 
poutníků začaly, světe, div se, dávat 
najevo svůj nesouhlas, který se stup-
ňoval, předsedovi přeskakoval hlas a 
připravená klaka neměla šanci se pro-
jevit. Program však pokračoval podle 
plánu. Promluví soudruh Milan Klusák, 
český ministr kultury.

Začal sebevědo-
mě, apeloval na 
národní cítění a 
odděloval mrav-
ní a kulturní hod-
noty od křesťan-
ské víry. Stačilo 
ale, že vynechal u 
Metoděje ozna-

čení svatý a bylo zle. „Svatý, svatý!!!“ 
začali skandovat poutníci a dožadovali 
se přítomnosti papeže a náboženské 
svobody. U nás je přece náboženská 
svoboda, „to bychom tu přece nebyli, 
že je to pravda, děvčata,“ prohodil mi-
nistr směrem ke krojovaným dívkám, 
ale poutníci už si nebrali servítky a 
značně naštvaného ministra donutili 

k odchodu. Na 
klášteře sice visel 
nápis na rudém 
podkladě, že nej-
dražší ze všeho je 
mír, ale lidé přišli, 
stejně jako v mi-
nulosti, na pouť. 

Nadšeně byli proto přivítáni oba kar-
dinálové. A vrátil se duch soluňských 
bratří. Kardinál Agostino, ač Ital, sloužil 
mši svatou v češtině a slovenštině, což 
poutníci nadšeně kvitovali, i když, jak 
sám řekl, na „ř“ prý bude muset ještě 
zapracovat. Českému primasovi bylo 
státními orgány povoleno „pouze“ pře-
číst papežův list, kde Jan Pavel II. píše: 
„chtěl bych být alespoň duchovně na 
Velehradě,“ a připomíná rozsah a ovo-
ce působení svatých bratří. Jejich dílo 
je vynikajícím přínosem pro vytváření 
společných křesťanských kořenů Evro-
py (na které Stará Dáma dnes mnohdy 
zapomíná). Zvučným a pevným hlasem 
znějí nad Velehradem papežova jasná 
slova o tom, že svatí Cyril a Metoděj 

jsou jako hlasatelé 
evangelia služeb-
níky neporušené a 
pravé víry, ale také 
ti, kdo mají úctu 
před novými ži-
votními podmín- 
kami národů, ke 
kterým jdou. Ne-

vnucují řečtinu, byzantskou kulturu, 
mravy a zvyky, ale snaží se zapojit to 
specificky místní do života církve. Jak je 
to aktuální i dnes, kdy na jedné straně 
stojí dialog založený na evangelních 
hodnotách pravdě a lásce, na druhé 
straně prosazování vlastního pojetí 
bez ohledu na druhé propagovaný 
dnes zejména Islámským státem nebo 

Obrázky: Zlatá růže, dar papeže Jana Pavla II. Velehradu, 1985. Svatí Cyril a Metoděj, spolupatro- 
ni Evropy. Kardinál Agostino Casaroli. Pohled na Velehrad.Okolí Velehradu. Pouť na Velehradě, 
1985. Kardinál Casaroli na Velehradě, 1985. Milan Klusák. ministr kultury ČSR, 1987.Transparent 
na klášteře při velehradské pouti 1985.Papež Jan Pavel II. Kardinál Tomášek na Velehradě, 1985.
*Celkový počet se odhaduje, do akce zasáhl státní aparát a zabavil několik podpisových archů.  
Do Vatikánu se dostalo jen 17 000 podpisů.
**Zlatou růži vlastní kromě Velehradu šest dalších basilik: Czenstochowa (Polsko), Lurdy (Fran-
cie), Quadalupe (Mexiko), Mariazell (Rakousko), Aparecida (Brazílie), Altötting (Německo).
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Klášter sester dominikánek v plzni 
byl založen v roce 1711 hraběnkou 
Kateřinou Vratislavovou z Mitrovic. 
Klášterní budova byla postavena vzá-
pětí, stavba kostela sv. Anny se protáhla 
až do požáru této části města v roce 
1731. Stavitel Jakub Auguston opravil 
poškozený kostel a dostavěl jej v roce 
své smrti, to je v roce 1735. Hlavní 
výtvarný akcent je kladen na půdorysně 
zvlněné průčelí se dvěma věžemi, 
které nepříliš převyšují štít se sochou 
sv. Anny. Interiér působí harmonicky 
a jednotně, na klenbách jsou malby 
plzeňského malíře Františka Julia Luxe. 
Oltáře pocházejí z doby stavby kos- 
tela. Hlavní oltář sv. Anny je zasvěcen 
i druhé  patronce kostela sv. Růženě 
z Limy, jejíž obraz je v nástavci oltáře. 
Ostatní oltáře jsou zasvěceny sv. Do- 
minikovi, sv. Aloisovi, sv. Janu Nepo- 
muckému a sv. Kateřině Ricci. Kazatelna 
a lavice jsou intarzované, z doby 
po polovině 18. století. Kostel užívá 
pravoslavná církev, proto je v kostele 
zřízen ikonostas, nízká dřevěná dělící 
stěna mezi prostorem pro věřící a 

vnitřním bohoslužebným prostorem. 
Druhou stavbou na území Plzně, 
zasvěcenou sv. Anně je kaple na návsi 
ve Lhotě u Dobřan. Byla postavena 
v roce 1906 na obdélníkovém 
půdorysu, v průčelí se štítem a je kryta 
valbovou střechou, na jejímž hřebeni 
sedí čtverhranná věžička. Jednoduchá 
stavba je ozdobena drobnými detaily, 
které lze označit jako art deco. 
Opravena byla již po změně režimu, 
ale až v roce 2010 byla dovybavena a 
malíř Jaroslav Šindelář dokončil vnitřní 
výzdobu obrazem sv. Anny na oltáři. 
Znovu vysvěcena byla v prosinci 2010.
Na jižním Plzeňsku jsou jen menší 
svatyně sv. Anny. Zajímavá je 
bývalá zámecká kaple v Újezdu  
u Horšic, která je součástí malého 
zámečku, nástupce staré gotické 
tvrze. Kaple sama je jednoduchou 
barokní stavbou, ale to, co ji činí 
výjimečnou, jsou vyzrálé a velmi 
kvalitní malby barokního plzeňského 
malíře Františka Julia Luxe. Zřejmě 
na objednávku tehdejšího majitele 
Františka z Vrtby (vlastníka Křimic a 

Vejprnic) pokryl v 50. letech 18. století 
stěny i klenby obrazy na témata ze 
života světice. Iluzivní oltář nese 
obraz sv. Anny Samotřetí. Zámek je 
ale soukromým majetkem a kaple je 
běžně nepřístupná.  
Radošice je malá vesnice za Novými 
Mitrovicemi na okraji plzeňské 
diecéze. Na jejím území jsou dvě 
kaple sv. Anny, jedna větší na návsi 
a malá za vsí. Návesní kaple byla 
postavena v roce 1831 jako jednolodní 
s průčelní věží, klasicistního vzhledu. 
Upravena byla v roce 1928. Kaple za 
vsí je starší, údajně z roku 1648, kdy 
byla postavena na památku konce 
třicetileté války. Zanikla v roce 1955 

a znovu byla postavena v letech 
1993 až 1994 péčí místních obyvatel. 
Prostá, čtverhranná kaple sv. Anny 
zdobí od druhé poloviny 19. století 
náves v Losiné. Za obcí příchovice, 
směrem k lesu Ticholovec stojí malá 
kaple sv. Anny, opředená pověstí.  
U Ticholovce byla v roce 1742 pobi- 
ta malá skupina zraněných francouz-
ských vojáků. Poslední žijící zakopal 
do země poklad, který byl později 
vyorán sousedem Loudou z Pří-
chovic. Otcové benediktini, sídlící na 
proboštství v Přešticích, ponechali  
část odevzdaných peněz pro posta- 
vení kaple na místě, kde byli vojáci 
pobiti a pochováni. Jan Soukup

Kostely a kaple sv. Anny 
 ve vikariátu Plzeň město a Plzeň jih

Lhota

Radošice

Ůjezd u Horšíc

Radošice kaplePlzeň, kostel sv. Anny
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Skončilo Generální shromáždění PMD  
Řím 2015
Ve dnech 1. – 6. června  proběhlo  
v Římě každoroční Generální shro-
máždění Papežských misijních děl. 
Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD 
přibližně ze 120 zemí všech konti-
nentů. Shromáždění zahájil prefekt 
Kongregace pro evangelizaci náro-
dů, kardinál Fernando Filoni, a ve své 
úvodní řeči řekl: „Jsem rád, že toto 
shromáždění je místem, ve kterém se 
celá misijní Církev spojuje v bratrském 
společenství ve službě evangelizace. 
Kongregace pro evangelizaci národů 
a Papežská misijní díla mají to privile-
gium, že přesahují hranice místní círk-
ve a vlastních zemí.“ V úvodní studijní 
části se účastníci rozdělili do několika 
skupin, ve kterých si předávali zkuše-
nosti a navzájem se inspirovali prací 
ve svých národních kancelářích a dis-
kutovali o strategii podpory světové 
misijní solidarity. Prezentovali způso-
by své činnosti, pomůcky a tiskoviny. 
Českou republiku zde zastupovali 
Mgr. Leoš Halbrštát, Národní ředitel 
Papežských misijních děl a studijní 
části se také účastnil P. Jiří Šlégr, kteří 
spolu během těchto setkání předali 
fotografie a krátké filmy z Filipín Ná-
rodnímu řediteli z této země P. Socra-
tu Mesionovi. Materiály byly pořízeny 
během letošní misijní cesty v Manile a 
jejím okolí a dokumentují život dětí a 
mládeže na ulicích, v chudých částech 
města a nedalekém venkově.

Tak jako každý rok i letos se konala au
dience u Svatého otce. Papež Fran-
tišek přivítal národní ředitele Papež-
ských misijních děl v Klementinském 
sále Apoštolského paláce a řekl jim:

 
„Jak rád bych také pro vás našel slo-

va, která by vzbudila dobu horlivější, 
radostnější, velkorysejší a odvážnější 
evangelizace, plné lásky až do krajnosti 
a překypující nakažlivým životem. 
Pěkně prosím, dávejte si pozor, abyste 
neupadli do pokušení stát se nevlád-
ní organizací, či úřadem na distribuci 
řádné a mimořádné pomoci (..) Prosím,  
v rámci mnoha plánů a programů nevy-
lučujte z misionářského díla Ježíše Kris-
ta, neboť je to Jeho dílo.“

Setkání s ním bylo pro všechny velmi 
povzbudivé a Národní ředitel Leoš 
Halbrštát vyřídil papeži Františkovi 
pozdravy od českých misionářů.
    
Miriam Svobodová, zástupce PMD, 
m.sv@volny.cz, 608 976 598

Misijní úmysl na měsíc červenec: Za křes-
ťany v Latinské Americe, aby tváří  
v tvář sociálním nerovnostem vydáva-
li svědectví lásky k chudým a přispíva-
li k bratrštější společnosti.
Misijní úmysl na měsíc srpen: Abychom 
uměli vyjít ze sebe a stali se bližními 
pro ty, kdo se nacházejí na okraji me-
zilidských a společenských vztahů.

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

Dovolená na hospodářském 
dvoře Bohuslavice 
Počítáme s možnou návštěvou kláš-
tera v Nové Říši a na zámku v Telči. 
Více o možnostech vyžití i ve fotogra-
fii a ohlasech na http://www.hospo-
darskydvur.cz/cs/. Pořádá Diecézní 
centrum pro rodinu Č. Budějovice, 
web: dcr.bcb.cz, mail:dcr@bcb.cz. 
Cena noclehu za dospělou osobu/
den 300Kč, za dítě do 10ti let 190Kč/ 
(děti do dvou let zdarma). Cena plné 
penze 330Kč/den, 230Kč/den dětská 
porce.

Pouť rodin ke svaté Zdislavě 29. srpna Jablonné 
v Podještědí
10.00 mše svatá v bazilice

Připravujeme na podzim:
- Diecézní pouť 5. září v Teplé, odpoled-
ní program pro manžele
- Víkend pro ženy s Komunitou Blaho-
slavenství v Plzni 9.-10. října
- Víkend pro chlapy 6.-8. listopadu, 
téma „Jít s láskou“
- Adventní rekolekce 12. prosince v Tě-
novicích 

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství  
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých 
životních situací, mezilidských vztahů, 
manželské poradenství a párovou te-
rapii (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@tiscali.cz, tel. 606 710 631.

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).

NOVINKY Z KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATEL-
STVÍ S TÉMATEM RODINA:
Angelika Daikerová: Život po ztrátě manžela 
„Zase to může být pěkné, ale jinak.“ 
Kdo truchlí pro milovanou osobu, ně-
čemu těžko uvěří. Člověk musí urazit 
dlouhou cestu, než dokáže dát prostor 
zármutku a začne hledat cestu zpát-
ky k životu. Autorka pomáhá vdovám 
chápat nejrůznější pocity a situace, 
otevírá před nimi nové perspektivy, jak 
by mohl jejich život pokračovat.

Rob Parsons: Jak žít a přežít manželství
„Žena si bere muže s úsměvnou před-
stavou, že ho změní, a on ji s pošetilou 
myšlenkou, že bude stále stejná." Autor 
se v knize snaží čtivým a praktickým 
způsobem předložit něco, co by po-
mohlo mladým párům začínajícím spo-
lečný život, posílilo ty, kdo mají dobrá 
manželství, a dodalo naději manželům, 
kteří procházejí náročnými situacemi. 
 Jindřich Fencl, 
 rodiny@bip.cz, tel. 731 619 704

Centrum pro rodinu



 26 27

D
c

M

D
c

M

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.: 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 akademického 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 kapelou v sousedním farním sále. 
Vchod na DCM se nalézá na parkoviš-
ti mezi kostelem Nanebevzetí Pan-
ny Marie a spořitelnou. I když v tuto 
roční dobu bývá parkoviště setmělé, 
nemusíte se bát přijít. 
Po skončení bude možnost setkání 
u čaje… Přijít může každý.

Kajaky v Polsku (1. - 11. 7.)
I v letošním roce se vodácká výprava 
DCM vydá za dobrodružstvím do za-
hraničí. Krom plavby po řece navští-
víme také spoustu jiných zajímavých 
míst, a tak zbude dostatek času i na 
duchovní záležitosti…
Tentokrát se bude splouvat řeka Łu-
pawa a Bukowina a opět skončíme 
u moře! Jedná se o akci pro všech-
ny, protože kajaky v Polsku nemají 
sportovní charakter jak v Čechách, 
ale jsou to podobné lodě jako u nás 
s jediným rozdílem – pádluje se na 
obě strany.
Předpokládaná cena 2000,- Kč. Jsou 
poslední volná místa.

Oáza ve Strážově (10. – 26. 7.)
Prázdninová obnova (14-30 let) po-
řádaná hnutím Světlo-Život, jinak též 
zvané Oáza, jest hnutím formačním, 
jehož cílem je zformování zralých 
křesťanu, schopných sloužit v míst-
ních společenstvích. Na programu 
budou ale např. i výlety do přírody.
Cena: 3000,- Kč, kontakt: michalea.
lucie@svetlo-zivot.cz

ÚleT (19. – 25. 7.)
Prázdninové setkání pro -náctileté 
(14–17 let) opět proběhne 19. - 25. 
července v Nečtinech. Čeká Vás spo-
lečně strávený čas, trocha napětí, 
výlet, povídání, promítání, koupání, 
čas pro sebe, sdílení, volejbal, kon-
cert, oheň, spousta her a legrace … a 

úžasná parta podobně potrefených.
Těší se na vás Vlastík, Anička a Jin-
dřich. Cena 1200 Kč. Přihlášky a infor-
mace: fencl@bip.cz, 731 619 704.

Workship 2015
Od 16. do 22.8. 2015 se na Maně-
tínsku a Plasku už po třetí uskuteční 
dobrovolnická brigáda Workship. 
Skupinka mladých lidí kolem oblátů 
v Plasích (OMIGang) spolu s Komuni-
tou Vtěleného Slova zvou mladé, aby 
strávili týden svých prázdnin nebo 
dovolené pomocí potřebným. Každý 
večer se pak společenství mladých 
spolu s organizátory a místními oby-
vateli setkává a účastní připraveného 
kulturního programu. Letos opět na-
bízíme Víťu Marčíka, letní kino, šer-
míře, program pro děti, misijní večer 
a ještě něco navíc. Nejde jen o práci 
a o pomoc, ale především o setkání 
a sdílení. Pokud chcete letos přijet 
do Manětína mezi nás i vy, sledujte 
www.workship.farnostplasy.cz

1. diecézní ministrantský tábor (22. - 29.8.)
1. diecézní ministrantský tábor se 
uskuteční v termínu  22. – 29. 8.  
v Pastoračním centru v Horní Blatné, 
Komenského 2, a je určen nejen pro 
kluky ministranty, ale i pro holky mi-
nistrantky ve věku 6-15 let.
Přihlášky posílejte písemně nebo 
emailem na níže uvedený kontakt. 
Přihláška je k dispozici také na webu: 
www.bip.cz/ministranti. Kapacita: 40 

osob, cena: 1000,- Kč. Zálohu (500,- 
Kč) posílejte na konto O. s. Brána – č. 
účtu: 1023001254/5500, variabilní 
symbol: 2015, do zprávy pro příjem-
ce napište jméno účastníka (zbytek 
ceny na místě v den nástupu). 
Celým táborem nás bude společně 
provázet svatý Tarsicius, zažijeme za-
jímavé hry, dobrodružství, výlety do 
krásného prostředí Krušných hor.
Kontaktní osoba: Br. Juniper Josef 
Oravec OFM, email: juniperjosef@
seznam.cz, mobil: 605 374 900. Ad-
resa: Římskokatolická farnost Plzeň 
- Severní předměstí, Komenského 17, 
323 00 Plzeň.

Prázdninová diecézní pouť mládeže 
do Taizé (22. – 30. 8.)
Na konci prázdnin se chystá výpra-
va do Taizé, ke kterou všechny zve-
me. Společně s komunitou bratří se 
budeme scházet třikrát denně ke 
společným modlitbám v Chrámu 
smíření, během dne nás čekají bib-
lické hodiny, diskuse ve skupinách 
(i mezinárodních), pracovní skupiny, 
zpěv, možnost být v tichu, semináře. 
Při tom všem můžeme poznávat lidi 
z celého světa. Cena 2400,- Kč za do-
pravu + poplatek v Taizé: 50 euro (pro 
účastníky do 29ti let včetně).

Zpěvník Koinonia
Připravuje se nové vydání zpěvníku 
Koinonia. Cena jednoho výtisku by 
neměla přesáhnout 30,-Kč. V případě 

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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zájmu o větší počet kusů nás nevá-
hejte urychleně kontaktovat.
Dále za pouhých 10,- Kč nabízíme pu-
blikaci „Na cestě k člověku“ (témata 
pro společenství mládeže).

Diecézní pouť do Teplé (4. - 5. 9.)
Již tradičně zveme všechny mladé, 
aby na diecézní pouť přijeli už v pá-
tek večer. Začneme v 18.00 hodin 
společnou večeří, něco zajímavého si 
promítneme, v obnovených prosto-
rách (i v podzemí!) budem objevovat 
klášterní poklad, v případě dobrého 
počasí rozděláme oheň a nebude 
chybět duchovní slovo, společná 
adorace a modlitba v kapli.
Po noci strávené v klášteře (vezměte 
s sebou spacák a karimatku) bude 
v sobotu program samozřejmě po-
kračovat – můžete se například těšit 
na přednášku františkána Bonaven-
tury. Prosíme všechny, kdo mají o 
nocleh zájem, aby se nám pro uleh-
čení organizace nahlásili předem.

Pouť mládeže s biskupem do Niederalteichu 
a Regensburgu (23. - 25. 10.)
Čtvrtý říjnový víkend se již tradič-
ně chystáme do Německa na pouť 
s naším biskupem. Letos navštívíme 
benediktinský klášter v bavorském 
Niederalteichu (jeho zvláštností je, 
že tam pěstují i východní liturgii), 
nebude chybět zastávka v bazénu a 
na spoustě dalších zajímavých míst 
a „tradiční“ návštěva Řezna – tento-
krát se zúčastníme mše svaté, o jejíž 
hudební doprovod se postará světo-
známý sbor Regesburger Domspat-
zen, který v minulosti vedl Georg 

Ratzinger, bratr papeže Benedikta.  
A překvapení? Určitě také nějaké bude 
a přihlásit se je možné už dnes.

PŘEHLED DALŠÍCH TERMÍNŮ
RunwayCAMP v Králíkách, 15 až 19 let; 
26. 7. – 2. 8. www.runwaycamp.cz
Festival UNITED ve Vsetíně 20. - 22. 8. – 
www.festivalunited.cz
Mše svatá na zahájení akademického 
roku za účasti biskupa Radkovského a 
členů Sekce pro mládež ČBK 7. 10. 
v 19.00 hodin v kostele Panny Marie Na-
nebevzaté ve Františkánské ulici 
Valná hromada Občanského sdružení 
BRÁNA 20. 10. v 19.00 hodin na DCM1
 „Let´s dance!“ – diecézní ples křesťan-
ské mládeže v Plzni 21. 11.
X. volejbalový BiskupCUP 5. 12.
Pouť důvěry na zemi – Valencie (Špa-
nělsko) – Silvestr s komunitou z Taizé 28. 
12. 2015 - 1. 1. 2016

Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr

OHLÉDNUTÍ
Horečka páteční noci
V pátek 12. června se v Plzni kona-
la celosvětová evangelizační akce 
Nightfever. Celý večer jsme mohli 
chválit Pána a modlit se v kostele. 
Co bylo ale nejdůležitější, vycháze-
li jsme také z kostela ven, abychom 
do něj pozvali i ostatní. Překvapilo 
mě, kolik lidí se nás nebálo a přišlo si 
zapálit svíčku, přestože byli v kostele 
třeba i poprvé! Byla to noc plná rado-
sti, modlitby, světla, hudby, úsměvů 
a odvahy na obou stranách, která na 
konci vyvrcholila mší svatou. Díky, že 
jsem tam mohla být. Štěpánka
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TRADIČNÍ SBÍRKY V KOSTELECH
Ty jsou stabilním, pravidelným a zave-
deným zdrojem finančních prostředků 
pro farnost nebo v případě tzv. účelové 
sbírky podporou pro misie, charitu, bo-
hoslovce atp. Je to zkrátka jakási samo-
zřejmost. Přesto by se jistě dalo ledacos 
zlepšit. Na Fóru kněží a laiků na podzim 
2014 zazněl názor, že do budoucna bu-
dou kostelní sbírky základem financo-
vání farností a církevních zařízení. Jed-
nak jako důkaz toho, že Církev (farnost) 
je naše a musíme se tedy aktivně o ni 
starat, a jako zdroj neovlivnitelný rozho-
dováním státu či jiných spoluobčanů. 
Mnohé účastníky fóra překvapil prezen-
tovaný statistický údaj, že průměrný dar 
do sbírky od jednoho návštěvníka bo-
hoslužeb za kalendářní měsíc je 0,5 %  
průměrného důchodu (cca 50 Kč). To 
není mnoho pro farnost ani pro dárce 
(s výjimkou opravdu sociálně slabých 
občanů, zejména osamocených senio-
rů). Proč je to tak málo?
Jedna z příčin tak malých darů do sbí-
rek může být nedostatečná motivace 
dárců. Mnozí věřící finančně také pod-
porují jiné bohulibé a potřebné projek-
ty (Noe, Proglas, Charita, atd.) Někteří 
dárci by možná přispěli i farnosti více, 
ale chybí jim někdy základní informa-
ce, které jiné organizace poskytují. Za 
prvé průhledné informace o hospo-
daření farnosti. Tzn. kolik prostředků 
potřebuje během roku na provozní, 
případně investiční výdaje (výdajová 
část rozpočtu),  na co budou (a na co 
pak byly skutečně) peníze ze sbírek 
použity. Čemu a komu to pomohlo, co 
to zlepšilo, jaký to přineslo viditelný, 

nejlépe měřitelný výsledek. Jakou část 
výdajů je nutné – vedle ostatních zdro-
jů (například dotace z MK ČR na opravu 
fasády) – ze sbírek kofinancovat. Také 
nekvalitní komunikace ze strany vede-
ní farnosti může někdy nedostatečně 
motivovat k dárcovství. Zejména je-li  
v plánu účelová sbírka, je nejlepší ozná-
mit její pořádání a účel nejméně týden 
před konáním, aby s tím věřící počítali 
již předem. Na začátku mše svaté ji pak 
připomenout. Na konci mše svaté je tře-
ba dárcům poděkovat. Za čas je dobré 
seznámit farnost s tím, čemu pomohla. 
V některých farnostech praktikují tzv. 
pravidelné dárcovství. Dárce dá trvalý 
příkaz do banky a jsou pravidelně pře-
váděny určené finanční prostředky na 
účet farnosti nebo církevního zaříze-
ní. Tento způsob sice trochu omezuje 
viditelný účel darovaných peněz jako 
„obětní dar“, ale dárci prakticky ulehču-
je každonedělní „starost“ o to, zda má 
peníze momentálně k dispozici, a far-
nosti to dává částečnou předpokláda-
nou částku do příjmové části rozpočtu, 
se kterou může najisto počítat.

PŘÍKLAD ŠPATNÉ PRAXE 
k zasmání i k zamyšlení
Zaoceánská loď se dostala při velké 
bouři do potíží a bylo jasné, že ztros-
kotá. Kapitánovi nezbylo, než to ces-
tujícím statečně oznámit: Bohužel vám 
musím říct, že se loď do půl hodiny poto-
pí. Je-li mezi vámi někdo, kdo zná a umí 
nějaký církevní úkon, tak se toho prosím 
ujměte. A tu povstal jeden cestující, vzal 
do ruky klobouk a začal vybírat od ces-
tujících peníze. Karel Ženíšek

Fundraiserské okénko 
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  7.  7.      9:00 Narozeninová party – V tento den mohou všechny děti, které přijdou 
s rodiči, zažít oslavu narozenin, i když je mají jiný den. Budeme připravovat slav-
nostní tabuli, zdobit místnost balónky a tvořit drobnosti nezbytné k narozeninám. 
 20.  7.   9:00 Pirátský den pro rodiče s dětmi– celé dopoledne prožijeme jako piráti, 
s příběhem, soutěžemi, vyráběním na téma pirátů, malování na obličej. 
Vstup dospělý zdarma, dítě 30.- Kč.
 21.  7.   9:00 Farmářský zvířátkový den pro rodiče s dětmi– pohádka, tvoření, výroba 
masek zvířátek a další překvapení. Vstup dospělý zdarma, dítě 30,-Kč.
22.  7.   9:00 Kuchařský den pro rodiče s dětmi– zábavné tousty, příprava stolu na 
hostinu, kuchyňský kvíz. Vstup dospělý zdarma, dítě 30,-Kč.
23.  7.   9:00 Houbařský den pro rodiče s dětmi– vše o houbách, kvíz, lamino z obráz-
ků hub, pexeso o houbách, smažené žampióny, šité houbičky. Vstup dospělý 
zdarma, dítě 30,- 
24.  7.   9:00 Indiánský den pro rodiče s dětmi– malování na obličej, výroba totemu, 
indiánské Soutěže. Vstup dospělý zdarma, dítě 30,-Kč.
30.  7.   9:00 Poznávací procházka po Plzni aneb jak je Plzeň naše město krásné, zají-
mavé, inspirující pro malé i velké. Program je oživen kvízem a soutěžemi pro děti. 

POUŤ DO MEDITAČNÍ ZAHRADY pro rodiče s dětmi
Zveme všechny rodiče, maminky s dětmi a další zájemce na Pouť do meditační 
zahrady v pátek 4. 9. od 9:00. Putovat budeme od zastávky autobusu č. 30 (Tyršův 
most v obou směrech), sraz na zastávce od 8:30 – 9:00. Zakusíme putování pěšky, 
s kočárky a půjdeme cestou ke krásné Meditační zahradě - Památníku obětem zla. 
S průvodcem bychom pak putovali po vlastní zahradě po zastaveních Křížové ces-
ty a setkání bychom zakončili v ojedinělé kapli v areálu zahrady. Nebude chybět 
ani občerstvení pro poutníky. Těšíme se na vás. Informace na t.č. 728 930 030.

KONCERT J. SAMSONA LENKA V LUFTOVĚ ZAHRADĚ
Stalo se již tradicí, že Plzeňské panenky pořádají v září akci pro rodiče s dětmi a 
širokou veřejnost ve spolupráci s písničkářem Jaroslavem Samsonem Lenkem. 
Tentokrát vás zveme na koncert a tvoření ve středu 9. 9. 2015 od 17:00 v Luftově 
zahradě. Podrobnosti se dozvíte v zářijovém vydání. Přijďte, zvány jsou celé rodiny 
a všichni, kteří mají rádi krásnou muziku a nevšední atmosféru Luftovy zahrady. 

AHOJ PO PRÁZDNINÁCH 
V neděli 13. 9. 2015 od 15:00 do 18:00 hod. v areálu hospůdky u Pechtů zveme 
všechny zájemce na tradiční a oblíbenou akci, na které se sejdeme ještě vonící 
prázdninami. Akce je určena rodinám s dětmi všeho věku, prarodičům s vnouča-
ty a všem zájemcům o hezká setkání. Kromě oblíbených stanovišť jsme pro vás 
připravili i několik novinek na tvůrčích dílnách. Budou to například: Malá letadýl-
ka pro kluky, zajímavé pokusy pro malé i velké, tvořivé dílny. Tatínkové jistě s po-
vděkem uvítají dobré pivo v místní hospodě a pochutinky z kuchyně Plzeňských 
panenek. Akce se koná na adrese: Květná E414, Plzeň – Doudlevce, od parkoviště  
u Škodaparku přes velkou křižovatku.

PRÁZDNINOVÉ POZVÁNÍ – výběr z programů pro rodiče s dětmi
V Plzeňských panenkách běží program celý červenec, od 1. 7. do 31. 7. vždy od 
9:00 do 12:00.
V týdnu od pondělí 13. 7. do pátku 17. 7. probíhá Příměstský tábor pro přihlá-
šené děti. 

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
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Před několika dny jsem s přáteli přešla, 
dílem překlopýtala hřeben Velké Fatry. 
Do vlaku jsem nastoupila s přiměřeně 
těžkým batohem, ještě teplými řízky 
na cestu a nejlepším foťákem, co mám. 
Než se zabouchly dveře vagónu, tak 
stihla nastoupit i moje odvaha a roze-
chvělé těšení, vždyť jedu do milova-
ných hor. Když píšu tyto řádky, jsem už 
z hor doma, ale moje srdce a duše se 
každou chvíli zatoulají na místa, která 
jsme s přáteli prošli a skropili potem. 
Byla to taková krása, že kdybych měla 
použít jen jedno výstižné slovo, znělo 
by: ÚŽAS. Na horách jsme byli obda-
rování neuvěřitelným počasím, horké 
slunce nás provázelo od procitnutí až 
k jeho velkolepým západům. Když se 
s tmou vkrádal horský chlad, hřáli jsme 
se u praskajícího ohně, nad sebou 
nebe plné hvězd a pod sebou stráně 
mizící v hlubokých údolích, která jsou 
dodnes domovem medvědů.  Zakusili 
jsme i něžnou Boží péči, to když se o 
nás, po dlouhém přechodu a sestupu 
z hor vyčerpané horaly, postaral majitel 
koliby a nabídl nám na přespání krásně 
posekanou louku, vodu a vše, co jsme 
potřebovali. Ještě teď moje srdce pře-

kypuje vděčností za všechno, co jsem 
mohla zažít. Bylo to jak voda živá, která 
zavlažila vyprahlá místa a naplnila mě 
radostí a hlubokou vděčností.
Moji milí, každý z nás máme své hory, 
nížiny, své cesty, či jiná místa, kde trys-
kají prameny vod právě pro nás. Jsou 
tam a čekají, až k nim doputujeme a 
občerstvíme se. Vydejme se na cestu, 
klidně bez batohu, jen tak v žabkách, 
ale s touhou v srdci. Dostali jsme 
k tomu čas prázdnin a dovolených, tak 
ať jsou pro nás tyto dny časem odpoči-
nutí, uzdravení, časem velkých milostí.
Majka Lachmanová   
 
Plzeňské panenky připravily krásné a 
pestré programy na měsíc červenec pro 
všechny, kteří ještě nemohou odjet na 
prázdniny nebo z jakýchkoli důvodů zů-
stávají v Plzni. Programy jsou voleny tak, 
aby mohly přijít celé rodiny, aby mohli 
účastníci spolu slavit třeba narozeniny, 
užít si dobrodružství indiánského dne, 
případně spolu tvořit a povídat si. Naše 
programy můžete najít na www.plzen-
skepanenky.cz či na Facebooku. 
Za Panenky se na Vás těší Majka Lach-
manová a Martina Podlipná.
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Videomapping na fásadu kláštera, Ivan Mládek & Banjo Band nebo 
netradiční prohlídky barokního kláštera čekají na návštěvníky kulturní 
akce Večer pro klášter Chotěšov, která se uskuteční v sobotu 1. srpna.
Pestrý program má přiblížit tuto barokní památku a zároveň příchozí 
pobavit. 
Hlavním lákadlem je, samozřejmě kromě kláštera samotného, vystou-
pení legendy české hudební scény Ivana Mládka s jeho Banjo Bandem 
a noční světelná projekce na fasádu kláštera, takzvaný videomapping. 
Hlavním cílem akce je přiblížit historii a současný stav ohrožené kultur-
ní památky klášter Chotěšov veřejnosti. Pro návštěvníky je tak připra-
vena řada prohlídkových tras, npředevším míst, která jsou během roku 
naprosto nepřístupná. 
Zpřístupněn bude konvent, tedy hlavní budova kláštera, ale také řada 
unikátních míst - klášterní krovy, sklepy a podzemní štola. Letos poprvé 
navíc příchozím nabídneme jižní věž kláštera, kterou jsme během roku 
s dobrovolníky vyklidili, a tak ji můžeme jako novinku také zpřístupnit. 
Na všech těchto místech budou připraveni průvodci. Po setmění navíc 
život v klášteře přiblíží oblíbené noční oživené prohlídky.

Součástí akce bude bohatý šermířský a 
vojenský program. Po celý den budou 
probíhat ukázky historicky bližšího i 
vzdálenějšího vojenství například od 
skupiny historického šermu Modrý 
regiment, dobový vojenský tábor, své 
řemeslo představí Kat Vopat. Organizá-
toři nezapomínají ani na děti, pro které 
jsou připraveny hry, ukázky výstroje 
a výzbroje s možností vyzkoušení „na 
vlastním těle“ a také loutkové divadlo 
od spolku Baribal.
S akcí Večer pro klášter Chotěšov je 
neodmyslitelně spjatý známý plzeňský 
architekt Jan Soukup, který i letos na-
bídne poutavou přednášku o historii 
kláštera. Na hlavním podiu v předních 
zahradách se vedle zmíněného Ivana 
Mládka představí Touch of Gospel, Se-

bevrány, Past a skupina tvořená zdra-
votně postiženými muzikanty ze Zbů-
chu HaZ Band. V kapitulní síni vystoupí 
oblíbené duo Dubnička-Lahoda.
Letos slaví Chotěšov 900 let od zalo-
žení. Klášter, který sám je ještě starší, 
tedy dominoval od nepaměti krajině i 
samotné obci. Domnívám se, že je dů-
ležité si takové stavby vážit a vnést do 
ní život. Navíc je úžasné na tomto místě 
být a nechat na sebe dýchnout kus naší 
historie. Akce Večer pro klášter Chotě-
šov je pro to ideální příležitost.
Všechny potřebné informace včetně 
časového harmonogramu naleznete 
na webu www.vecerproklaster.cz nebo 
na facebookovém profilu akce.
 Pavel Říha, 
 předseda spolku Chotěšovská vlnaVečer pro klášter Chotěšov

opět po roce nabídne spoustu netradičních zážitků
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Tato úvaha není vědeckým komentá-
řem, ale pastorační či popularizační 
aplikací biblického textu, není určena 
k akademickému studiu, ale k běžné 
četbě nebo meditaci. Jistě se vyplatí si 
vzít k ruce Bibli. Eucharistie je zde nahlí-
žena především jako pokrm pro věčný 
život, který je Božím darem člověku. 
Vzhledem k tomu, že tato úvaha není 
součástí žádného cyklu, zdá se uži-
tečné nejprve uvést alespoň ve formě 
minima starozákonní i novozákonní 
kontexty tohoto tématu a poukázat na 
její místo v evangeliu podle Jana, pak 
se věnovat vývoji textu s poukazem na 
teologické důrazy a na závěr  naznačit 
nějaká východiska pro aplikaci textu 
do života. 

1. Starozákonní kontexty
Už při stvoření dává Bůh lidem i dalším 
živým tvorům „za pokrm veškerou ze-
lenou bylinu“ (Gn 1,30).V původní har-
monii stvoření není nutné pro obživu 
zabíjet, ovšem po potopě Noe dostává 
opačné pokyny (Gn 9,3 s kontextem). 
Po prvotním hříchu však člověk s ná-
mahou dobývá ze země chléb (srov. Gn 
3,17-19), což mu přináší důležité pozná-
ní vlastní závislosti na pokrmu už pro 
tento život. Dodnes platí, že rozdělení 
pokrmu nebo jiných prostředků s po-

třebným je prostředkem k zachování 
jeho života. Dobrým příkladem může 
být reakce Egypťanů na nabídky patri-
archy Josefa v době hladu (Gn 47,25). 
Boží trest za prvotní hřích pedagogic-
ky vede k poznání toho, že člověk není 
bohorovný, když závisí na obživě, lid-
ská bída totiž usnadňuje poznání Boha, 
protože existenční závislost na pokrmu 
neumožňuje pýchu před Stvořitelem. 
   Poznání závislosti obživy a potažmo 
života na Božím požehnání, které ur-
čuje úrodu, o jejíž plody je nutné se 
v potu tváře starat, provází celý Starý 
zákon. Již patriarcha Abrahám musí 
v dobách hladu několikrát sestoupit 
kvůli obživě do Egypta. Hlad i hojnost 
jsou velkými tématy následujících knih  
Zákona, stejně i prorocké i sapienciální 
argumentace. 
Jako příklad poslouží velmi známý a 
krásný Žalm 23 Hospodin je můj pastýř. 
Ten ukazuje vztah mezi člověkem a Bo-
hem v postupné proměně tří obrazů či 
poloh. V první poloze jde o vztah ovce a 
pastýře. Je to pastýř, který ovci zajišťu-
je pastvu, vodu, odpočinek i bezpečné 
přecházení v poušti. Ve druhé poloze 
(v. 5) jde o setkání uprchlíka v poušti a 
bohatého beduína, který mu poskytuje 
pohostinství a azyl. Je to hostitel, který 
chystá stůl s pokrmem, pohár s vínem 

i olej na pomazání sluncem vysušené 
pokožky, a to před očima nepřátel, kteří 
musejí přihlížet štěstí uprchlíka, proto-
že ten se těší právu azylu mocného hos-
titele. Ve třetí poloze (v. 6) je to poutník 
směřující do jeruzalémského chrámu 
a sám Hospodin. Poutník nachází skr-
ze pouť do Hospodinova domu Jeho 
„dobrotu a milosrdenství“, jimiž se sytí 
duše a jež ho provázejí nejen pro ten-
to život, ale „do nejdelších časů“. Ty je 
možné interpretovat i jako naznačený 
přechod do věčnosti v Bohu.
Podivuhodná nasycení lze najít v Eli-
zeově cyklu (např. 2Král 4,38-44) nebo 
v deuterokanonickém příběhu o po-
krmu pro Daniela v „jámě lvové“ (Dan 
14,33-39). 
Tento výčet není ani reprezentativní, 
je jen ilustrací soustavné Hospodino-
vy péče o dobro a život člověka, s po-
pisem prvků, jež jsou pro dané téma 
potřebné. 

2. Novozákonní kontexty
V Novém zákoně přichází nový Adam 
– Ježíš Kristus, který nejprve odmítá 
využít svých schopností k tomu, aby 
nasytil při pokušení na poušti vlastní 
hlad (Mt 4,3n). Naproti tomu je možné 
v evangeliích nalézt celkem šest popi-
sů nasycení velkého zástupu (Mt 14; 15; 
Mk 6; 8; Lk 9; J 6), tedy Ježíšovu štědrost 
vůči lidem. Poslušnost a dispozice Syna 
tedy obnovuje to, co zničila egoistická 
neposlušnost prvního člověka. Je zde 
předobraz nového stvoření sjednoce-
ného v Kristu. Snaha o jednotu je více 
než nějakým citovým či volním přilnu-
tím k nějaké duchovní či jiné skupině 
nebo lidské autoritě. Je výrazem spo-
lečné lidské naděje v Bohu, ve spole-
čenství nejsvětější Trojice (srov. 1Jan 
1,3), tedy vyjádřením bytostné lidské 

vazby k Bohu. Ta z lidí činí souputníky 
téže naděje, členy jediné Boží rodiny, 
alespoň v naději na naplnění tohoto 
záměru Stvořitele i Vykupitele. Zda se 
lidé k této naději znají nebo ne, není 
určující. Konečně ani zasvěcení Boží 
služebníci neprožívají vždy tento vztah 
stejně. Proto snad nepřekvapí, že histo-
ricky první zachycení Ježíšových slov 
proměnění chleba a vína při poslední 
večeři zaznívají jako vrcholný argu-
ment svatého Pavla k vyrovnání pomě-
rů, ke sjednocení, v bohaté a rozdělené 
korintské komunitě prvních křesťanů 
(1Kor 11,23-26 v kontextu celé kapi-
toly). Skutečnost nového stvoření už 
tady z našich oltářů dává v eucharistii 
členům Kristovy církve nejužší myslitel-
né společenství se samotným Bohem. 
Mons. Antonín Hýža říkával, že „v na-
šich tělech je skrze eucharistii Kristus a 
v našich žilách koluje Jeho krev“. Usta-
novení eucharistie se jako nejvyšší dar 
Boží lásky logicky stává součástí širšího 
pašijového příběhu všech kanonických 
evangelií, tedy jejich vrcholu. Eucha-
ristie je rovněž zmíněna v Apokalypse 
v dopisech církevním obcím (Zj 2-3) 
jako součást tehdejší liturgie, stačí zmí-
nit její symbolická  označení jako po-
krm ze stromu života v Božím ráji (2,7) 
nebo tajemný bílý kamének (2,17). 
Symboliku pokrmu a přirozené spole-
čenství přátel ukazuje konečně i ze SZ 
převzatý (srov. Iz 5 aj.) obraz hostiny, 
popř. svatební hostiny, jež v posledku 
znamená společenství Krista a církve, 
ale i Jeho společenství s každým věr-
ným osobně, s tímto obrazem je možné 
se setkat jak v evangeliích, tak i v závě-
rečném zvolání v knize Zjevení: „Amen, 
přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,21). 

 P. Reginald Pavel Větrovec OPraem 

JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA 
biblická úvaha nad J 6,22-71 k roku eucharistie  1. část
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 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

   1.7.   18:00   Všeruby, mše sv. k 25. výročí otevření hraničního přechodu
 2-4.7.     Velehrad, zasedání ČBK
 4-5.7.     Velehrad, Národní pouť
 6-7.7.     Kostnice, Husovské slavnosti
 8-10.7.     Sv. Hostýn, Mariapoli   
11.7.      9:30   Klatovy, Mariánská pouť
12.7.  14:30  Merklín, mše sv., 
 17:00  Ves Touškov mše sv.
 13.-24.7.    Chorvatsko, společná dovolená biskupů
25.7.  10:00  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, jáhenské svěcení
26.7.  14:00  Františkovy Lázně, poutní mše sv. 
   1.8.  12:30  Všekary, žehnání kaple
   7.8.   16:00  Plzeň - Lobzy, žehnání kaple a sochy sv. Jana Nepomuckého
   8.8.    Velehrad, setkání Salesiánské rodiny
   9.8.  17:00  Plzeň - Litice, zahájení Diecézních exercicií
15.8.  10:00  Veselá Hora u Domažlic, poutní mše. sv.
16.8.  10:30  Kladruby, mše sv. k 900. výročí založení, s biskupem Rudolfem Voderholzerem
17.8.  18:00  Manětín, mše sv. pro workship

 Gstaad, setkání efesinů
30.8.  15:00  Čerchov, česko - německá mše sv.
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