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nému. Byla-li by to manželka, děti 
nebo někdo z dalších blízkých pří-
buzných, které mám rád, asi bych 
neváhal. 
Když se MUDr. Kozy, již zesnulého 
primáře hematologie FN v Plzni a za-
kladatele Nadace pro transplantace 
kostní dřeně, novináři ptali na jeho 
nejsilnější zážitek, bez váhání odpo-
věděl, že to bylo setkání dárce kostní 
dřeně s uzdraveným obdarovaným. 
On jen tiše seděl v koutě místnosti a 
s dojetím pozoroval, jak se tito dva 
téměř beze slov dlouze objímali.
Vžiju-li se do role vážně nemocného, 
který k uzdravení potřebuje ochot-
ného dárce, též bych očekával, že 
by mi někdo z blízkých, který mě má 
rád, daroval kousek sebe. I kdyby tak 
učinil, je ale zřejmé, že jednou stejně 

zemřu. Věřím však, že existuje Ten, 
který mě může od definitivní smrti 
zachránit. Je to Ježíš, dárce, který mě 
má nesmírně rád a je ochoten obě-
tovat celý svůj život, aby zachránil 
ten můj. Toto se mi často vybavu-
je při přijímání Eucharistie, kdy mě 
láskyplný Dárce beze slov objímá a 
prostupuje celým mým životem, aby 
mě uzdravoval, uschopňoval stávat 
se obětí úplnou a ustavičnou a po-
siloval k láskyplné službě druhým. 
Jako transplantovaná krev, darovaná 
nemocnému s leukemií, koluje v nás 
po přijetí Eucharistie Ježíšova krev, 
která nás zachraňuje od věčné smrti 
a dává život bez konce - vždyť „Kdo 
jí mé tělo a pije mou krev, má život 
věčný a já ho vzkřísím v poslední 
den.“ J 6, 54 Karel Rajtmajer

Milí bratři a sestry,
„uprchlická krize“ hýbe v posledních 
týdnech médii a mnoha lidmi. Setká-
váme se s mnoha extrémními názo-
ry, se spoustou strachu, neochotou 
pomoci, výmluvami, nenávistí, s ma-
nipulací. Situace však zpravidla není 
jednobarevná nebo černobílá, prav-
da a realita bývá někde mezi.
Jako křesťané jsme povoláni milovat 
a dle svých možností nabízet pomoc 
potřebným. A také přispívat svým 
úsilím, činy i slovem ke zklidnění si-
tuace, k odložení strachu a nenávisti. 
A to je možná teď nejdůležitější, v si-
tuaci, kdy k nám vlastně takřka žádní 
uprchlíci nepřicházejí.
Chci Vás pozvat k tomu, abychom 
každý, tak jak můžeme, ve svém okolí 
tupili ostří diskusí a emocí a přinášeli 
do nich jasný křesťanský postoj so-
lidarity (s uprchlíky), zodpovědnosti 
(za své nejbližší i svou vlast), ochoty 
k oběti a moudrosti (schopnosti roz-
lišovat). 

A buďme připraveni, pokud tato po-
třeba nastane, ku pomoci uprchlí-
kům, ku pomoci azylantům, k nabíd-
nutí nejrůznější pomoci. 
O těchto možnostech budete včas 
informováni prostřednictvím diecéz-
ní charity, webové stránky sloužící 
k registraci nejrůznější pomoci mají 
adresu: www.pomocuprchlikum.
charita.cz. Váš biskup + František

Ježíš je bezvýhradný dárce
Před mnoha lety jeden z mých spo-
lupracovníků utrpěl vážný úraz elek-
trickým proudem. Měl těžké popále-
niny na více než 70% těla. Lékaři nás 
vyzvali, abychom mu pro záchranu 
života darovali vlastní kůži. Okamži-
tě jsem se na seznam dárců nechal 
zapsat.
Tuto myšlenku jsem ale rozvíjel dále: 
kdyby někdo potřeboval např. moji 
ledvinu, kostní dřeň apod., jak moc 
bych byl ochoten ji darovat? Jistě by 
to záviselo na mém vztahu k dotyč-

Čas dávat, 
čas 
přijímat
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Diecézní pouť v Teplé
Několik stovek lidí se zúčastnilo 5. září-
poutě plzeňské diecéze v premonstrát-
ském klášteře v Teplé. Biskup František 
Radkovský zde prozradil, že pravděpo-
dobně již brzy bude jmenován jeho 
nástupce, a vřelými slovy poděkoval 
všem spolupracovníkům i všem diecé-
zanům za podporu, pomoc a svědectví 
víry v sekularizovaném světě po dobu 
své služby. "Moc vás všechny prosím, 
abyste novému biskupovi pozorně na-
slouchali a snažili se pochopit a plnit 

jeho vůli. Ovšem především se modle-
te za to, aby on na prvém místě hledal 
vůli Boží a aby se ji snažil uskutečňovat 
v osobním životě i v životě diecéze," 
požádal biskup František Radkovský.

Církevní gymnázium v Plzni zahájilo 24. školní 
rok
Plzeňské Církevní gymnázium, o rok 
starší než diecéze, letos do jeho 24. 
školního roku vypravil biskup František 
Radkovský při zahajovací mši 1. září v 
nedalekém kostele Panny Marie Růžen-

Co se stalo,
 co se chystá

cové. Ředitel Daniel Petříček studenty 
přivítal jako kapitán námořníky na palu-
bě lodi, kterou má škola ve svém logu, a 
popřál jim, aby cíle v podobě úspěšné-
ho zakončení studia dosáhlo nejen šest 
desítek letošních maturantů, ale i všech 
zhruba pět set studentů ostatních roč-
níků denního i dálkového studia. 
Minulí i současní studenti si na své ško-
le cení především otevřenosti a dobré 
komunikace s učiteli. Podle výsledků 
u státních maturit je plzeňské Církevní 
gymnázium na špičce mezi středními 
školami v kraji. 

Za rok budou v Plzni fungovat další dvě církevní 
školy
Padlo definitivní rozhodnutí: 1. září  
2016 bude v Plzni otevřena nová a do-
sud chybějící Církevní základní škola. 
Církevní střední odborná škola, vyuču-
jící ekologii a sociální služby, přesídlí 
ze Spáleného Poříčí do Plzně, čímž se 
zlepší její dopravní dostupnost pro stu-
denty. Obě budou sdílet areál po Spor-
tovním gymnáziu, které přesídlilo na 
Skvrňany.
„Křesťansky orientovaná základní ško-
la doposud v diecézi velmi chyběla,“ 
shoduje se biskup František Radkovský 
s představiteli diecézního církevního 
školství. „Rodiče často vyjadřují lítost, že 
jejich děti nemohou pokračovat na zá-
kladní škole stejně zaměřené,“ potvrzu-
je Petra Topolčany, ředitelka Mateřské 
školy kardinála Berana, zřízené biskup-
stvím v roce 2011. 

Banátští Češi se sešli v Lubech u Chebu
Zhruba tři stovky Čechů z rumunského 
Banátu, kteří se po roce 1989 natrvalo 
vrátili do vlasti svých předků, se sešly 
v sobotu 12. září v Lubech u Chebu na 
IX. celostátním setkání. Setkání zahájila 

hojně navštívená mše sv. celebrovaná 
generálním vikářem Mons. Josefem 
Žákem. "Rodiny rumunských Čechů si 
dokázaly po mnoho generací zachovat 
dva úžasné dary - jazyk a víru," zdůraznil 
P. Václav Mašek, český kněz narozený v 
Gerniku a působící už patnáct let v Ei-
bentalu.  P. Piotr Libner, farář v Lubech a 
Skalné, potvrzuje, že banátští Češi oživi-
li celou farnost. "Jsou přátelští a otevře-
ní. Bez nich by bylo v kostele tak dvacet 
lidí, s nimi mám ve farnosti kolem dvou 
set věřících. 
Program setkání pokračoval až do ve-
černích hodin především v rytmu folk-
lórních vystoupení, hudby,tance a vše-
obecné družnosti.   

Hroznatova akademie zve do tepelského kláš-
tera
Kulturně vzdělávací středisko Hroznato-
va akademie zahájilo začátkem červen-
ce činnost v rekonstruovaných prosto-
rách premonstrátského kláštera v Teplé, 
jméno jehož zakladatele nese. 
"Nabízíme výukové programy, které 
přiblíží nejen historii premonstrátů a 
historickou úlohu kláštera jako duchov-
ního, hospodářského a kulturního cen-
tra regionu, ale i jeho současný smysl. 
Dospělým i dětem," přibližuje základní 
ideu Hroznatovy akademie její mana-
žerka Ivana Benčová. V  areálu kláštera 
je připravena naučná stezka, starý vod-
ní mlýn, v doprovodu průvodce mohou 

Foto Jiří Strašek - Člověk a víra
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návštěvníci projít opravenými klášterní-
mi sály a  podzemím, získají vědomosti 
o stavebním vývoji klášterních budov, o 
životě klášterní komunity v minulosti i 
dnes. "Kromě toho poskytujeme zázemí 
pro aktivity, jako jsou např. koncerty, vý-
ukové programy, konference a seminá-
ře, máme výstavní prostory a chystáme 
i tvůrčí dílny pro veřejnost a divadelní 
akce," doplňuje Ivana Benčová

Muzeum církevního umění představuje plzeň-
ské zvonařství 
Výstava Obrazy z dějin plzeňského zvo-
nařství, která je k vidění v Muzeu cír-
kevního umění v Plzni v bývalém fran-
tiškánském klášteře až do 1. listopadu, 
zachycuje celou dávnou tradici zdejších 
zvonařškých dílen už od 15. století. Zvo-
nařské řemeslo je zachyceno od rodu 
Konvářů až ke světoznámému rodu Per-
nerů, který v Plzni působil od 17. až do 
počátku 20. století, včetně historických 
fotografií. Samostatná část výstavy je 
věnována zvonům katedrály sv. Bar-
toloměje, jejich osudům za obou svě-
tových válek i jejich současné obnově 

Kostel ve Strážově získal ostatky sv. Jana Pavla II. 
Kapka krve papeže sv. Jana Pavla II. 
byla v neděli 13. září umístěna v oz-
dobném relikviáři v oltáři kostela sv. 
Jiří v pošumavském Strážově. 
Relikvii uložil generální vikář Mons. 
Josef Žák, kromě místních farníků 

se slavnostní události zúčastnili také 
návštěvníci z polských obcí Czarna a 
Dabrowki. Z Dabrowki pochází strá-
žovský duchovní správce P. Ryszard 
Potega, na jehož prosbu tamější farář 
Czeslaw Prucnal tuto relikvii do Strá-
žova přivezl. Kapka krve sv. Jana Pavla 
II. je kromě Strážova v plzeňské diecé-
zi uložena také v kotelech ve Staňkově 
a v Ostrově nad Ohří.

Biřmování v Domažlicích   
Deseti křesťanům různého věku udělil v 
neděli 20. září biřmování v domažlickém 
kostele biskup František Radkovský.

Pouť do Dobré Vody u Pocínovic  
Několik stovek lidí se v Dobré Vodě u Po-
cínovic  sešlo 20. září, aby v prostorách 
kaple zasvěcené Panně Marii Bolestné  
slavili slavnostní poutní bohoslužbu. 
Jako hlavní celebrant byl původně 
pozván tepelský opat P. Filip Zdenběk 
Lobkowicz, kvůli cestě do Říma jej na-
konec nahradil P. Miroslav Kratochvíl. 
Aktivním účastníkem bohoslužby byl 
také třiadevadesátiletý Mons. Vladislav 
Sysel. Mše svaté, sloužené jako obvykle 
venku u kamenného oltáře, se zúčast-
nili i němečtí poutníci ze Schwarzachu,  
partnerské obce Pocinovic. 

Kurzy víry pro dospělé v Manětíně zahájeny
"Přiblížit křesťanství i těm, kdo s ním 
doposud nepřišli příliš do styku, přede-

vším lidem hledajícím, to hlavní cíl na-
šich Kurzů víry pro dospělé," vysvětluje 
P. Vlastimil Kadlec z pořádající komunity 
oblátů v Manětíně. Na první setkání 22. 
září  dorazilo na šest desítek lidí, z toho 
zhruba třetina naprostých nováčků v 
křesťanské věrouce. Tématem byl smy-
sl života, Ježíš a možnost jeho poznání. 
Kurzy probíhají do 10. listopadu v ma-
nětínském kulturním domě vždy v úterý 
od půl sedmé, skládají se ze dvou půlho-
dinových přednášek, které jsou prolo-
ženy příležitostí ke vzájemnému sezna-
mování, diskusí a sdílením.Účastníci 
mohou navštěvovat celý cyklus, nebo 
se zúčastnit jen jednotlivých setkání. 

Kněžské svěcení Petra Vavřince Konopíka 
V sobotu 26. září přijal Petr Vavřinec Ko-
nopík kněžské svěcení z rukou biskupa 
Františka Radovského v  katedrále sv. 
Bartoloměje. Den poté sloužil primič-
ní mši sv. v kostele sv. Martina v Klenčí 
pod Čerchovem, kde se r. 1984 narodil. 
Jedná s o druhého novokněze, který byl 
v tomto roce v plzeňské diecézi vysvě-
cen. Prvním byl. P. Richard Polák, vysvě-
cený v únoru.
 Alena Ouředníková 

BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ s Josefem 
Kaše se uskuteční 5. a 19. října 2015 
v 19.00 hodin v učebně biskupství. 
Pravidelná setkání každé první a třetí 
pondělí 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. Do prosince 
bychom se na pondělních biblických 
vždy věnovali čtení a výkladu litur-
gických textů následující neděle. Na 
setkání 5. října to budou texty z 28. 
neděle v mezidobí (Mdr 7,7-11, 2, Žid 
4,12-13, Mk 10,17-30). Na setkání 19. 
října budou našimi průvodci texty 30. 
neděle v mezidobí Jer 31,7-9, Žid 5,1-6, 
Mk 10,46-52. Probírané a rozjímané 
texty mohou být i inspirací k společné 
modlitbě. Pořádá Pastorační centrum 
Biskupství plzeňského, informace na  
tel. 728 930 030.

EKUMENICKÝ TÝDEN MODLITEB ZA PLZEŇ 
od 4. do 10. října. Denně v 7.00 hodin 
modlitby z věže katedrály sv. Bartolo-
měje, od 17.00 hodin modlitební se-
tkání na různá témata. Přesný program 
a registrace do modlitebního řetězce 
www.247.krestan.org.

SETKÁNÍ CHRÁMOVÝCH SBORŮ A SCHOL PLZEŇ-
SKÉ DIECÉZE při příležitosti 250. výročí 
narození a 200. výročí úmrtí J. J. Ryby 
se uskuteční 10. října v katedrále sv. 
Bartoloměje. V 18.00 hodin zazní spo-
lečný koncert sborů komponovaný z 
Rybových skladeb pod vedením Pavla 
Šmolíka. 18. října v 18.00 hodin pro-
běhne také v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Přešticích.

SYMFONICKÁ BÁSEŇ 5 ŘEK - první premiéra 
hudebního díla plzeňských skladatelů  
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bude15. října v 19.00 hodin ve Velké sy-
nagoze v Plzni. Zazní pět samostatných 
symfonických vět od pětice skladatelů 
- J. Vyšaty, M.  Červenky, P. Samiece,  T.  
Karpíška a J. Bezděka. Inspirací jim bylo 
pět plzeňských řek. Provedení se ujme 
orchestr složený z mladých hudebníků 
z pěti měst Evropy. Orchestr i pěvecký 
sbor (Česká píseň, En Arché a Komor-
ní sbor českých muzikantů) povede 
dirigent latinsko-amerického původu 
Norman Gamboa. Barytonové sólo za-
zpívá Roman Janál, sólista Národního 
divadla. Druhá premiéra bude prove-
dena 18. října v 15.00 hodin v Jízdárně 
ve Světcích u Tachova.
Pořádá o.s. Svět podle Jakuba.

PŘEŽILA JSEM GULAG - svědectví Věry Sos-
narové o hrůzách stalinského teroru v 
poválečném Sovětském Svazu 15. října 
od 19.00 hodin v klubovně HIFI klubu 
ve Vrchlického sadech v Klatovech. Po-
řádá Česká křesťanská akademie.

DUCHOVNÍ OBNOVA KLATOVSKÉ FARNOSTI 
bude probíhat od 19. října do 7. pro-
since každou neděli v 17.00 hodin na 
faře pod vedením generálního vikáře 
Mons. Josefa Žáka.

HLEDÁNÍ A NALÉZÁNÍ OD SEBE K SOBĚ 
Křesťanská ženská seberozvojová skupina 
zve na celodenní setkání 24. října od 
11.00 do 19.00 hodin v Regionálním 
centru SOFIA, nám. TGM 2 v Plzni. Cí-
lem je poznání a porozumění sobě sa-
motné, vědomé vnímání a žití hodnot 
života, umění žít v přítomném okamži-
ku a porozumění druhým. Další setkání 
pkračují 21. listopadu a 19. prosince. 

 JAN JAKUB RYBA - ZPĚV SRDCE 24. října od 
19.00 hodin v katedrále sv. Bartolomě-

je. Sedm obrazů z vlastního životopisu 
a hudba pro varhany a sbor J. J. Ryby. 
Účinkují: Vladimír Matějček - recitace a 
Václav Roubal se smíšeným pěveckým 
sborem Collegium Strahoviense

JEŽÍŠ KRISTUS A NÁBOŽENSTVÍ  – teologická 
reflexe mezináboženského dialogu ve světle 
současné teologie. Od 30. října bude pro-
bíhat ve školicím centru Koinonie Jan 
Křtitel v Plzni - Liticich kurz mezinábo-
ženského dialogu v rámci programu 
celoživotního vzdělávání Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. Vede jej P. Alvaro Gram-
matica Th.D. Přednášky se konají od 
18.00 do 20.30 hodin v termínech 30. 
října, 27. listopadu 2015; 8. ledna, 12. 
února, 22. dubna a 13. května 2016.
Více na  http://bit.ly/1JbA6Mq

VEČERY CHVAL V PLASÍCH ve školním roce 
2015/16 budou probíhat jako už tra-
dičně v kapli farního domu v Plasích, 
v konkrétní sobotu od 18.30 hodin v 
následujících termínech: 31. říjen, 28. 
listopad, 19. prosinec, 30. leden, 20. 
únor, 5. březen, 23. duben, 28. květen, 
25. červen.

MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA  
Plzeň - Doudlevce
Mše svaté  8. a 22. října v 16.00 hodin
Světový den seniorů 1. října  9.00 – 15.00 
Taneční večer k ukončení sezóny 18. října od 
16.00 hodin, hudební doprovod Jan a 
Jiří Váně st.
28. října bude otevřeno 10.00 - 16.00 
hodin, vstupné 28 Kč
Letošní sezóna 15.4.-18.10.2015 
Otevírací doba středa az neděle 10:00 
- 17:00
Kontakt mob.: 603 809 798, e-mail: za-
hrada@bip.cz

Nabídka Katalogu Diecéze plzeňské
Nabízíme možnost zakoupení „Katalogu Diecéze plzeňské“.
Katalog se vydává jednou za několika let, obsahuje krátké informace o katolické 
církvi v ČR, abecední seznam farností s krátkým historickým přehledem a sezna-
mem kostelů a kaplí s GPS souřadnicemi jejich polohy, seznam jednotlivých obcí 
na území farnosti a katastrálních území patřících farnosti.
V případě zájmu si můžete výtisky zakoupit na kancléřství Biskupství plzeňského 
nebo objednat na e-mailové adrese: grajcar@bip.cz. Cena jednoho výtisku s poš-
tovným a balným činí 256,- Kč. Ján Grajcár

DUCHOVNÍ CVIČENÍ
POJĎTE SI ODPOČINOUT, NAČERPAT NOVÉ SÍLY A PŘIPRAVIT SE

NA SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Duchovní cvičení vede

římskokatolický kněz z Kongregace vincentinů, který koná dílo celosvě-
tové evangelizace a navazuje na P. Anthonyho a P. Billa. P. George Biju VC, 
pochází z Indie a působí jako misionář ve vých. Africe. Pětidenní exercicie 
v tichu tlumočené z angličtiny do češtiny jsou plně založeny na Písmu 
svatém a učení je podáváno prostým a srozumitelným způsobem. Jed-
notlivé dny začínají adorací a končí mší svatou, během dne jsou 4 před-
nášky s přestávkami na jídlo a odpočinek. Info na tel. 606627636

P. George Biju VC

26. – 31. 10. 2015, Sport V Hotel Hrotovice u Třebíče
Začátek v pondělí 26. října v 19 hod., ukončení v sobotu 31. října ve 13 hod.
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Dobročinná dražba pomůže Poradně 
pro cizince a uprchlíky
Společnost Plzeň 2015 uspořádala 
charitativní prodej obrazů z výsta-
vy Tvář Plzně. Deset současných čes-
kých malířů portrétovalo deset občanů 
Plzně. „Desítku Plzeňanů jsme vybírali 
z většího množství zájemců“, uvedla 
koordinátorka akce Kristina Jirátová. 
“Hlavním cílem bylo, aby reprezento-
vali dnešní pestrý obraz města. Po vý-
tvarné stránce šlo o zajímavý návrat k 
realistickému portrétnímu umění“. 
Portrét, který byl vydražen pro využití 
projektu Diecézní charity Plzeň, vy-
tvořil Jan Mikulka, absolvent ateliéru 
klasické malby prof. Zdeňka Berana na 
Akademii výtvarných umění v Praze. V 
roce 2013 získal v prvním ročníku sou-
těže britské Královské společnosti o 
nejlepší autoportrét první místo. Por-
trétovanou osobou se stala Anastasiya 
Shestakova, která mimo jiné spolupra-
cuje se sociální službou DCHP Porad-
na pro cizince a uprchlíky.  Anastasiya 
pochází z Ruska, z města Perm. V Plzni, 
kam přijela zkusit jiný život a získat 
české vzdělání, žije od roku 2007. Její 
portrét byl vydražen za 52 000 Kč. „Vý-
sledek dražby nás moc těší“, uvedla 
vedoucí poradny Klára Zachová. „Pení-

ze využijeme hlavně na kurzy češtiny 
pro cizince, kteří v Plzni žijí a pracují a 
potřebují se dorozumět česky. Půjde o 
přímé zajištění výuky a také o pomůc-
ky a vybavení učebny, kde se výuka 
realizuje. Znalost češtiny je základem 
jakékoliv integrace. Pokud bude třeba, 
část financí bychom využili i pro po-
moc uprchlíkům“. 

Pomoc uprchlíkům
Diecézní charita Plzeň se připojila k 
aktivitám na pomoc válečným uprch-
líkům. Za tímto účelem byl zřízen tým, 
na kterém se podílejí pracovníci Terén-
ní krizové služby a Poradny pro cizince 
a uprchlíky.
„Pracovníci Charity budou podle po-
třeby spolupracovat s Cizineckou poli-
cií, která má informace o situaci uprch-
líků, jimž je třeba pomoci“, řekl člen 
krizového týmu Jan Jung. „Charitní 
pracovníci budou pro uprchlíky v nou-
zi zajišťovat jízdenky na vlak, materi-
ální, zdravotní aj. pomoc a případné 
ubytování. A to maximálně po dobu 7 
dnů, během nichž musí uprchlíci, kteří 
nepožádali o azyl v ČR, opustit naše 
území“. Charita obdobným způsobem 
bude postupovat v případě uprch-
líků, kteří byli propuštění z detenč-

ních zařízení a pohybují se na území 
ČR. „Můžeme nabídnout zkušenosti z 
práce charitních sociálních pracovní-
ků. Především doprovázení na úřady, 
komunikaci se sousedy, vysvětlování 
pravidel, povinností a práv“, pokračuje 
Jan Jung. „Předpokládáme středně-
dobou až dlouhodobou asistenci. Ur-
čitě budeme muset řešit i jazykovou 
bariéru v komunikaci. Můžeme tedy 
kontaktovat dobrovolníky z řad usaze-
ných cizinců nebo studenty vybavené 
patřičnými jazyky a požádat je o spolu-
práci. Stejně tak můžeme pomáhat se 
zaměstnáváním uprchlíků“.
Charita bude v této oblasti spolupra-
covat s odborem azylové a migrační 
politiky MV ČR a uvítá i pomoc ze stra-
ny veřejnosti. Bližší informace na kon-
taktních číslech: 731 433 013, 731 433 
096 a 731 433 017. E-mail: krize@dchp.
charita.cz .

Ministryně Michaela Marksová jednala v Plzni
Ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová, její náměstkyně 
Zuzana Jentschke Stöcklová a ředitel 
odboru sociálních služeb MPSV David 
Pospíšil navštívili Plzeň. Hlavním cí-
lem jejich pobytu bylo testování situa-
ce v Plzni pro připravovanou koncepci 
sociálního bydlení.
Náměstkyně Zuzana Jentschke Stö-
cklová a ředitel odboru sociálních 
služeb David Pospíšil při té příležitosti 
navštívili pracoviště sociálních služeb 
DCHP v Cukrovarské ulici. Zajímali 
se zejména o JOB CENTRUM, které 
se zaměřuje na pomoc dlouhodobě 
nezaměstnaným. Hosty z MPSV do-
provázela náměstkyně primátora Eva 
Herinková a vedoucí odboru sociál-
ních služeb MMP Alena Hynková.  V 
odpoledních hodinách navštívila dele-

gace MPSV Domov sv. Jiří v Doubrav-
ce, kde dále proběhlo jednání s řediteli 
DCHP Jiřím Lodrem a  MCHP Pavlem 
Janouškovcem. Domov sv. Jiří navštívil 
i primátor Plzně Martin Zrzavecký a ná-
městkyně Eva Herinková.

Z dobrovolníka zaměstnancem
Další ročník Tříkrálové sbírky se blíží 
a Charita hledá nové kolegy, kteří by 
se rádi zapojili do její organizace. „Od 
prosince 2015 máme možnost získat 
finanční prostředky na mzdu pro 4 
nezaměstnané se středoškolským a 
vysokoškolským vzděláním do 30 let, 
evidované na úřadu práce“, řekla ko-
ordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Sý-
korová. „Mzdové ohodnocení se bude 
pohybovat ve výši průměrného platu 
v ČR. V současnosti proto naléhavě 
hledáme 4 nové kolegy, kteří by byli 
ochotni intenzivně pracovat na orga-
nizaci Tříkrálové sbírky od října do lis-
topadu jako dobrovolníci s výhledem 
na výše zmíněný stálý pracovní poměr. 
Hledáme někoho, kdo by chtěl prezen-
tovat činnost Charity ve školách a kdo 
by nám pomáhal najít nové koledníky 
i v oblastech, kde lidé nemají dosud 
možnost přispět do tříkrálové poklad-
ničky“.
Pracovní poměr by měl v Charitě trvat 
minimálně jeden rok. Co do náplně 
práce půjde především o  zajímavé 
a zábavné fundraisingové kampaně, 
benefiční akce a aktivity. „Těšíme se na 
nové nápady, nabízíme pracovní zku-
šenost ve velké a etablované nezisko-
vé organizaci a v neposlední řadě nabí-
zíme i smysluplnou práci s výjimečným 
přesahem od zaměstnání k poslání“, 
dokončuje Marie Sýkorová. Zájemci se 
mohou hlásit na číslech: 731 433 000 a 
731 433 015. Miroslav Anton

Z charitního života
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Co pro mě znamená žít zasvěceným životem? 
Znamená to už nepatřit sám sobě, 
nýbrž Bohu a lidem, ke kterým mne 
Pán posílá. Znamená to nechat se 
vést Bohem prostřednictvím před-
stavených. V dialogu s nimi nachá-
zím místo, kde mohu žít svoje osobní 
charisma na místě, kde to bude uži-
tečné pro lidi. 

Jak jsem se na tuto cestu dostal?
První zkušenost s řeholním životem 
jsem jako 17ti letý udělal při týden-
ním pobytu v trapistickém klášteře. 
Tam jsem pochopil, že člověk může 
být dokonce zamilován do Krista – a 

že víra je vztah k Bohu, vztah ke Kris-
tu. Pochopil jsem, že chci žít s Bohem 
a pro něho. Avšak ne v klášteře, ale 
mezi lidmi, především chudými.
Na teologické fakultě jsem potkal 
mladého obláta, který mne pozval 
na návštěvu do své komunity. U nich 
mne oslovil rodinný způsob komu-
nity a různorodost misijního poslání 
(od faráře převážně dělnické farnosti 
přes duchovní pro postižené lidi i pro 
dělníky v továrně až k exercitátoro-
vi).
„Přinášet radostnou zprávu chudým“ 
– toto moto a poslání oblátů mne 
nadchlo a vyjádřuje dodnes hlu-

 P. Günther Eckelbauer OMI 

V rámci letošního Roku zasvěceného života odpovídají na otázky osobnosti z naší 
diecéze, které zasvěceným životem žijí. Tentokrát je to P. Günther Eckelbauer z ko-
munity oblátů v Plasích.

bokou touhu, kterou nosím od stu-
dentských let ve svém srdci. To mne 
vedlo i k tomu, že jsem po 14 letech 
v České republice poprosil, abych 
mohl jít jako misionář nejchudších 
do Pákistánu, kde jsem pak strávil víc 
než 6 let. Náš zakládatel, sv. Evžen de 
Mazenod (1782-1861) se chtěl ujímat 
opuštěných, těch, se kterými se kně-
ží ve farnostech dostali do kontaktu 
méně, těch, kteří byli zanedbáváni: 
mládež, vězni, prosté služebnictvo. 
Sám pocházel z francouzské šlechty, 
poznal však jako dítě exil a existenci 
uprchlíka a pak po návratu do Fran-
cie vnitřní prázdnotu vykořeněného 
člověka. Proto rozuměl celé šířce slo-
va „opuštěný“.
V Pákistánu jsem mohl jako „pouštní 
farář“ sloužit opravdu opuštěným li-
dem. Křesťané tam jsou nejen chudí, 
ale v opovržení. K tomu bydlí někdy 
i daleko od center v malých skupi-
nách, roztroušeně po velkém území. 
Přitom bylo i možné dostat se do 
kontaktu s muslimy a hinduisty a na-
vázat s nimi přátelství.

Jak žije a uskutečňuje naše komunita své 
specifické charisma? 
Nacházím zde v Plasích jak dobrou 
komunitu, ve které si rozumíme a 
snažíme se jako rodina všechno dělat 
spolu, tak i skutečně misijní službu, a 
to docela různorodou.
Ikdyž je tu více  té tzv. „normální“ far-
ní pastorace, pracujeme na periferii 
- už jen počtem věřících a odlehlos-
tí naší oblasti a jejím řídkým osídle-
ním. K tomu se ale aktivně snažíme  
oslovovat i další lidi, kteří nechodí do 
našeho společenství, např. „kurzem 

víry“, který je inspirován Alfa kurzy 
a přizpůsoben naším podmínkám, 
anebo spoluprací na kulturních ak-
cích atd. Že bydlíme v normálním 
rodinném domku, je výhodou při pří-
jetí lidí, kteří nejsou zvyklí na církevní 
prostředí.
Moji spolubratři se mimo službu ve 
farnosti věnují také práci s mládými, 
romské pastoraci a duchovním ob-
novám. I já jedu občas na nějakou 
přednášku o svém pobytu v islám-
ských zemích nebo s tím spojených 
tématech. 
Snažíme se sledovat dění v církvi a 
reagovat na výzvy papeže Františka. 
„Vycházet na periferii“, to je i program 
a touha nás oblátů. Věřím, že nám Pán 
v budoucnosti pošle víc opuštěných 
lidí do cesty, třeba i uprchlíky. 
Nemyslíme si, že děláme „díru“ do 
světa, ale věříme, že naše úsilí je ka-
mínkem do mozaiky místní církve 
a že i bez vělkých „úspěchů“ to má 
smysl, protože skrze tuto službu ros-
te i naše  vlastní víra. Už jen tím, že 
radosti i utrpení lidí nás vedou k Boží 
chvále i k přímluvné modlitbě, a „ne-
úspěch“ a zklamání nás vždy znovu 
přivádí blíž k Ježíši, který je nadějí 
světa i naší radostí. 
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Láskou k jednotě
 Představte si, že je vám někde dobře. 
Máte kolem sebe přátele a známé. 
Máte výborné postavení. 
Jste na začátku své slibně se rozvíjející kariéry. 
Máte za sebou úžasný archeologický nález, který se
nepovede každých sto let. 
Sklízíte obdiv okolí... 
 

 A do toho si vás šéf jednoho dne zavolá a řekne: „Jsi šikovný, 
daří se ti a vím, že tady v metropoli máš nejlepší možnosti 
pro svou práci i službu, ale potřeboval bych tě i s tvým bra-
trem někde jinde. Protože je to poslání na celý život, prav-
děpodobně se zpět do rodné země už nikdy nepodíváte. 
Neslibuji vám žádnou odměnu ani slávu. Ani pohodlí, které 
nabízí naše vyspělá civilizace. Posílám vás do jednoho Za-
padákova na severozápadě, kde to cizinci nemají lehké, kde 
je těžké se domluvit, kde domorodá řeč neexistuje v písem-
né podobě... Pro vás to ale nebude velký problém, protože 
kromě své mateřštiny umíte i arabsky, rozumíte slovansky a 
ještě všelijak jinak, tak se tam neztratíte. 
A ještě něco: nebude to tam ani moc bezpečné, možná jim 

tam jako cizinci budete vadit a budete se muset mít na pozoru – vždyť víte, že 
cizince nikde nemají zvlášť v lásce. Ale jejich kníže, jakýsi Rostislav, žádá o dva 
kněze, tak vás tam, Konstantine a Metoději, posílám. 
  
Kdybyste byli na jejich místě, nenaštvalo by vás to? 
Nenaštvalo by vás i něco desetkrát menšího? 
Nepochybovali byste o tom, jestli je šéf vůbec normální? 
Nehledali byste rozumné a přesvědčivé důkazy o tom, že 
to takhle nejde? Neřekli byste: „Víš co? Pošli tam někoho 
jiného...! 

A co udělali oni?
Šli!

Vyslání do – kulturou, místem i podnebím – vzdálené země přijali za své. A je jas-
né, že jiný důvod než ten, který vyplýval z jejich víry a poslušnosti, k tomu mít 
nemohli. 

41. BYLI TO BLÁZNI
Seriál o cestách a odkazu svatých Cyrila a Metoděje.
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Jeden z nich na základě řecké kurzívy a 
arabštiny vytvořil originální písmo, do 
kterého přeložili části Bible, a vydali se 
na cestu. 

A to byl teprve začátek.
 
Všechno v jejich životech bylo jistě jinak, 
než si představovali, kromě toho nejdů-
ležitějšího, že Bůh byl s nimi. 

Nebyli to blázni?
Byli.

Byli blázny pro Krista. A my z toho do-
dnes žijeme.
 
Kéž Bůh přijme náš dík a chválu za ně. 
Kéž v jejich díle pokračujeme a stáváme se na místech, kam jsme posláni, také 
blázny pro Krista. 
 
Za to se modlím a k tomu vám všem ze srdce žehnám.
Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

P.S. Tímto dílem končí naše tříapůlleté putování se svatými bratry ze Soluně. Pro-
šli jsme bezmála pětadvacet století, potkali spoustu lidí, byli jsme svědky mnoha 
událostí. Je na místě poděkovat všem, kteří pomáhali se vznikem tohoto cyklu, 
všem autorům životopisů, legend i knih, webových stránek a fotografií, všem, kte-
ří se postarali o korektury i vám, kdo jste se našeho putování účastnili jako čtenáři. 
Především je třeba poděkovat Bohu za dva nuže, kteří mu řekli ano a toto ano 
rozdávali všude tam, kam přišli.
S přáním dobra a Božího požehnání P. Mgr. Petr Mecl

Obrázky: 
Cyril a Metoděj, sousoší z písku, Radovan Živný, Nitra, 2011 
Thesaloniki, dobový obraz
Cyril a Metoděj, poštovní známka
Kaple sv. Václava (po stranách medailony sv. Cyrila a Metodě-
je), Basilika sv. Petra, Vatikán
Matka Unie (Jednoty), prof. Emanuel Dítě, Velehrad
Text byl použit se svolením Mons. Vojtěcha Cikrleho, 
biskupa brněnského.
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V Rokycanském vikariátu nás čeká 
pouze malá zastávka. Nalezl jsem jen 
jednu kapli sv. Anny, spíš kapličku, 
v aleji vedoucí z Mýta ke kostelu sv. 
Štěpána. Je čtverhranná se stanovou 
střechou a je pěkně opravená.

Nyní se ale vydáme na druhou stranu 
diecéze, do Sokolovského vikariátu. 
Ani tam není mnoho svatyní pod 
ochranou sv. Anny. Největší se nachází 
v Horním Slavkově. Jedná se o bývalý 
špitální kostel, který byl postaven při 
cestě na Loket kolem roku 1500. V roce 
1713 vyhořel spolu s částí města a 
následně byl, s využitím staré kaple, 
postaven znovu v roce 1728 ve větším 
rozsahu. Zřejmě presbytář je původní 
špitální kaplí, o málo širší loď je barokní 
zvětšení. Výzdoba kostela je spojena 
se jménem malíře Eliáše Dollhopfa 
(1703-1773), tachovského rodáka a 
slavkovského měšťana a purkmistra, 
který je, mimo jiná díla, autorem 

maleb v klášterním kostele v Teplé. 
Na místě zůstaly nástropní fresky 
s náměty oslavy sv. Anny. Ostatní díla, 
antipendium z hlavního oltáře a obrazy 
křížové cesty, jsou zapůjčeny do muzea. 
V kostele se nacházela barokní replika 
gotické sochy Panny Marie s Ježíškem 
stojící na měsíci, jejíž originál asi z roku 
1430 shořel při požáru kostela. Tuto 
nádhernou sochu ukradli v roce 1998 
zloději, a když byli vypátráni, snažili se 
sochy zbavit jejím spálením. Nebylo 
jim to moc platné, neshořelý malý 
kousek je usvědčil, škoda je však velká. 
Snad bude mít kostel do budoucna 
lepší osud. 

V těsné blízkosti historického jádra 
Lokte, na rozcestí cest před bývalou 
jedinou vstupní bránou do města, je 
drobná a půvabná kaplička sv. Anny, 
postavená podle chronogramu na 
nápisu na průčelí v roce 1744. Je to 
památka na neklidné časy válek o 

rakouské dědictví, které musela svádět 
císařovna Marie Terezie. Podle onoho 
nápisu loketští měšťané děkují sv. 
Anně za ochranu města. V soupisu 
památek okresu Loket z roku 1927 je 
popis bohatého vnitřního vybavení, 
z něhož se nic nezachovalo.

V obci Šabina, v polovici cesty mezi 
Sokolovem a Kynšperkem, bývala 
barokní kaple sv. Anny již kolem roku 
1750. Dožila se roku 1960, kdy byla 
zbořena pro rozšíření silnice. Ale 
obyvatelům se po kapli stýskalo, a tak se 
složily finanční prostředky obce, Fondu 
pro obnovu venkova a přidala se práce 
místních dobrovolníků. Kaple byla 

postavena jako replika podle fotografií 
a vzpomínek pamětníků v roce 2001. 
Nemohla však být postavena na svém 
původním místě, posunula se o pár 
desítek metrů.

A rád bych ještě vzpomněl na jinou 
stavbu na Sokolovsku, kostel sv. Anny 
v Habartově. Postaven byl v roce 
1905 podle projektu architekta Josefa 
Blechy z Prahy ve slohu moderny 
s románskými a secesními prvky. 
Sloužil jen krátce, v roce 1951 byl 
zbořen spolu s obcí, aby ustoupil těžbě 
uhlí. Krátká, trochu smutná, ale poučná 
je cesta po kostelech a kaplích sv. Anny 
těmito dvěma vikariáty. Jan Soukup

Kostely a kaple sv. Anny 
 ve vikariátech Rokycany a Sokolov

Mýto Horní Slavkov

Loket Šabina
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Milí přátelé misií.
Před 89 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. kaž-
dou předposlední říjnovou neděli za 
Misijní neděli (letos 18.10.), kterou od té 
doby na celém světě organizuje Papežské 
misijní dílo šíření víry. Tento den modliteb 
je spojený s finanční sbírkou, z níž se pod-
porují projekty na pomoc nejpotřebněj-
ším přibližně v 1100 misijních diecézích. 
Během loňské Misijní neděle se v ČR shro-
máždilo přes 17 300 000 Kč, v plzeňské 
diecézi to bylo 391 674 Kč. Děkujeme za 
podporu papežských misií!

Z dopisu národního ředitele Papežských misij-
ních děl k Misijní neděli 18. října 2015
„Co máme dělat?“ Většina z nás přispě-
je na misie, a to s nejlepším úmyslem. 
Přesto se stává, že je to pro nás jen jed-
na z mnoha sbírek. Misijní neděle ale 
není pouze o sbírce.  Misijní neděle nás 
zve k vnitřnímu pohledu do světa po-
třebných. Nechceme mluvit o chudých 
z jiných koutů světa, o jejich potřebách, 
strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom 
vzbudili soucit. Rád bych Vás o Misijní 
neděli pozval k pohledu na misie oči-
ma těch, o kterých mluvíme a kterým 
chceme pomáhat. Nedívejme se na ně 
jako lidé z druhé strany, jen jako něja-
cí sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi 
v Kristu jedna veliká rodina. My jsme 
pozváni ke společnému dílu jako jejich 
spolupracovníci na šíření Božího králov-
ství. Prakticky to znamená podpořit je 

modlitbou, přispět jim svým darem, ale 
taky se ve svém okolí snažit o totéž: vy-
dávat svědectví Kristu, přivádět k němu 
ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke 
křesťanskému životu hledajícím i těm, 
kdo na cestu za ním teprve vykročili 
nebo byli v Jeho jménu pokřtěni…  
Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD

Pár podnětů k prožití Misijní neděle:
Misijní most modlitby - v předvečer Misijní 
neděle ve 21.00. zapalte doma či v kos-
tele svíčku a pomodlete se růženec či 
modlitbu za misie, misionáře, za chudé 
a trpící, za šíření radosti evangelia.
Modlitba růžence - každý desátek symbo-
lizuje jeden kontinent. Lze využít misij-
ních barev pro jednotlivé kontinenty 
Misijní jarmark®, Misijní štrúdlování®, beseda, 
výstava, promítání…

MISIJNÍ KALENDÁŘ na rok 2016 – FILIPÍNY
nabízí kompletní kalendária, 12 pohled-
nic s citáty, záběry a aktuální informace, 
které byly získány během nedávné misij-
ní cesty. Kalendáře budou k dispozici ve 
vašem kostele, na farním úřadě nebo na 
biskupství . 
 Miriam Svobodová, zástupce 
PMD, m.sv@volny.cz, 608 976 598

Misijní úmysl na měsíc říjen:  Za křesťanská 
společenství na asijském kontinentě, aby 
s misijním duchem ohlašovala evangeli-
um těm, kdo na ně ještě čekají.

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

Modlitba za Synodu o rodině 
v Římě 4. – 25. října
Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontem-
plujeme nádheru pravé lásky a na vás 
se s důvěrou obracíme. Svatá Naza-
retská rodino, učiň i naše rodiny místy 
společenství a večeřadly modlitby, au-
tentickými školami evangelia a malými 
domácími církvemi. Svatá Nazaretská 
rodino, kéž se už nikdy v žádné rodině 
nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení, 
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, 
brzy pozná útěchu a uzdravení. Svatá 
Nazaretská rodino, kéž příští biskupská 
synoda dokáže ve všech vzkřísit vědomí 
posvátného a neporušitelného charak-
teru rodiny a její krásy v Božím plánu. 
Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší 
prosbě a vyslyšte ji. Amen.

Kurz efektivního rodičovství
proběhne 24. října, 14. a 28. listopadu 
v Plzni. Program seznámí s demokra-
tickým stylem výchovy jako zdravou 
alternativou k všeobecně zastávanému 
autoritativnímu a permisivnímu mode-
lu výchovy. Tento výchovný přístup re-
spektuje dítě a vede jej k samostatnosti 
a zodpovědnosti za svůj život. Kurz ob-
sahující přednášky, diskuze, případové 
studie, techniku hraní rolí s praktickým 
nácvikem pomáhá rodičům osvojit si 
metody demokratické výchovy a pora-
denství při jejich aplikaci. Více na www.
efektivnirodicovství.cz  Program nabízí 
rodičům dětí (batolata, předškoláci, 
mladší školní věk) podněty:
- jak rozumět chování svých dětí, jak 
ho ovlivňovat a jak aktivně reagovat na 

(pozitivní) chování dítěte
- jak zvládnout alternativní metody ve-
dení dětí a jak vést děti k zodpovědnos-
ti, samostatnosti, spolupráci, zvládání 
životních těžkostí
- jak z domova vytvořit pro děti záze-
mí podpory, porozumění a lásky a jak 
zkvalitnit vlastní život v rodičovské roli
Lektorem programu je Jindřich Fencl, 
pořádá Rodinné centrum Plzeň v učebně 
biskupství, nám. Republiky 35, vždy od 
9.30 do 16.30, cena za osobu 1 000 Kč, 
1 800 Kč za pár, je nutná účast na celém 
programu. 

Víkend pro chlapy 
proběhne 6.-8. listopadu, téma víkendu 
„Jít s láskou“ (poslední z trojice po „Jít 
s nadějí“ a„Jít s vírou“). Čeká vás bratr-
ské společenství chlapů na cestě, před-
náška, prostor pro sdílení, zastavení a 
ohlédnutí se, trocha práce, modlitba... 
Přihlášky elvaf@volny.cz.

Adventní rekolekce pro manžele se bude ko-
nat 12. prosince v Těnovicích.

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství  
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých 
životních situací, mezilidských vztahů, 
manželské poradenství a párovou te-
rapii. 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.
 Jindřich Fencl 
 rodiny@bip.cz, tel 731 619 704

Centrum pro rodinu
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Večer chval na DCM (20. 10. 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. Další se uskuteční třetí 
úterý v říjnu – tedy 20. 10. v 19.30 
hodin v sále františkánského kláštera 
v Plzni. Pozvání platí pro všechny – 
chvalme Pána!

Valná hromada O. s. BRÁNA (20. 10.)
Rok se s rokem sešel, a tak zveme 
všechny příznivce a členy našeho 
občanského sdružení na další valnou 
hromadu. Uskuteční se v úterý 20. říj-
na v 19.00 hodin v prostorách DCM ve 
Františkánské ulici v Plzni (půl hodiny 
před říjnovými chválami). Probereme 
novinky, schválíme transformaci na 
spolek, výroční zprávu... rozhodně to 
ale nebude nudná schůze. Zváni jsou 
opravdu všichni. A pokud nevíte, co 
je to ta „BRÁNA“, podívejte se na naše 
internetové stránky (a přijďte).

Pouť mládeže s biskupem do Niederalteichu 
a Regensburgu (23. - 25. 10.)
Taktéž již tradičně se čtvrtý říjnový ví-
kend 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 – tentokrát 
se zúčastníme mše svaté, o jejíž hu-
dební doprovod se postará světozná-
mý sbor Regesburger Domspatzen, 
který v minulosti vedl Georg Ratzin-
ger, bratr papeže Benedikta. A pře-
kvapení? Určitě také nějaké bude.
Přihlášky přijímáme na DCM do 
12. října.

„Let´s Dance!“ – zahájení plesové sezóny 
(21. 11. v 19.00)
Srdečně všechny zveme na zaháje-
ní plesové sezóny – nenechte si ujít 
Diecézní ples křesťanské mládeže v 
Plzni! Opět se bude se konat v centru 
SECESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj 
21. listopadu od 19.00 hodin. Opět 
se můžeme těšit na bohatý zajímavý 
program.

Kurz pro animátory 2015/16
Animátor je křesťan, který:
- žije s Hospodinem a ví, co to pro něj 
znamená inspiruje své okolí k hledá-
ní Krista oživuje společenství, přijímá 
za něj zodpovědnost, doprovází dru-
hé.
- umí koordinovat skupinu, zorgani-
zovat hru, setkání, víkendovku, tábor 
prohlubuje svůj život z víry i organi-
zační schopnosti.
Pokud se takovým člověkem chceš 
učit být, je právě pro tebe určen! 
V šesti víkendových setkáních zaži-
ješ: sdílení v atmosféře společenství ,
poutavé přednášky a debaty návště-

vy zajímavých hostů včetně otce bis-
kupa, nová přátelství, nové aktivity, 
nové hry, duchovní obnovu
Kurz animátorů se tak může stát dů-
ležitou součástí tvého životního pří-
běhu. První setkání se uskuteční 
30. 10. - 1. 11. 2015. Těší se na tebe 
DCM Plzeň  a jáhen Elva Frouz, koor-
dinátor kurzu

Pouť důvěry – Taizé Silvestr ve Valencii 
2015/16)
I letos nás bratři z Taizé zvou ke slave-
ní konce roku – tentokrát do Španěl-
ské Valencie 28. 12. 2015 - 1. 1. 2016. 
Na programu bude společná mod-
litba, přednášky, bohoslužby a zpěv. 
Pokud tedy ještě nemáte žádné plá-
ny, moc vám doporučujeme vyrazit 
na Silvestra právě tam. Bližší infor-
mace najdete na internetové adrese: 
www.taize.fr/cs

Setkání se Svatým otcem 
v Krakově (20. - 31. 7. 2016)
V nejbližších dnech bude spuštěno 
přihlašování na oslavy 31. Světového 
dne mládeže – setkání mládeže s pa-
pežem, které se uskuteční příští rok v 
červenci. První týden strávíme v die-
cézi Gliwice (součástí bude například 
pouť do Čenstochové), druhý si pak 
naplno užijeme atmosféry v Krakově 
– setkání se Svatým otcem, koncer-
ty…, ale hlavně program a katecheze 
v českém národním centru. Zajištění 
české výpravy má na starosti Sekce 

pro mládež ČBK, což, jak už víte, je 
zárukou kvality. 
Předpokládaná celková cena i s před-
programem činí jen 5800,- Kč. V říjnu 
začne na www.signaly.cz první ze 
tří soutěží o cestu zdarma! Přihlášky 
a více informací o akci: https://kra-
kov2016.signaly.cz/ 

Nabídka – témata pro společenství mladých
Za pouhých 10,- Kč nabízíme dvě 
nové publikace – každá obsahuje 
jedenáct témat pro společenství 
mládeže: „Na cestě k člověku“ (křes-
ťanská antropologie) a druhý díl „Dar 
společenství církve“ (církev a spole-
čenství). V případě zájmu nás kon-
taktujte.

PŘEHLED DALŠÍCH TERMÍNŮ
Mše svatá na zahájení akademického 
roku za účasti biskupa Radkovského 
a členů Sekce pro mládež ČBK 7. 10. v 
19.00 v kostele Panny Marie Nanebe-
vzaté ve Františkánské ulici v Plzni)
X. volejbalový BiskupCUP (5. 12.)

Světový den mládeže v Plzeňské die-
cézi – setkání biskupa s mládeží (18. 
- 19. 3. 2016)

Světový den mládeže v Krakově – 
setkání s papežem (25. - 31. 7. 2016) 
s předprogramem v diecézi Gliwice 
(20. - 25. 7. 2016)

 Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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Kajaky 2015 – ohromující a skvělý zážitek
Píše se středa 1. 7. léta Páně 2015. Na 
plzeňské katedrále odbilo poledne 
a parta vodáků, v čele s Kryštofem a 
Petrem, se právě vydává na svou 10ti 
denní cestu po Polsku. Nasedá do 
starého VW Transportera s veškerou 
pakáží a opouští Plzeň. 
Prvním místem, kde spočinula naše 
noha, se stává město Klodsko, kde 
jsme strávili večer ve farnosti Kryš-
tofova přítele. Po celém horkém dni 
bylo velice příjemné a osvěžující na-
vštívit tamní bazén.
Druhý den ráno, okolo šesté hodi-
ny, nás velmi překvapilo, kolik lidí je 
vzhůru a ještě více, kolik jich je na 
mši svaté. Jeli jsme do města Katowi-
ce a jeho blízkého okolí a strávili den 
objížděním sponzorů. Velice příjem-
né! Navštívili jsme Kryštofovu rodinu 
a večer jsme byli pozvaní na grilo-
vání. Noc jsme opět strávili v blízké 
farnosti.
Třetí den ráno jsme hned po mši sv. 
a snídani vyrazili směrem na sever až 
k jezeru Jasien, kde jsme poprvé roz-

balili své stany a opekli první klobásy. 
Čtvrtý den ráno nás již přivítali kluci 
– Poláci – a o něco později i naše pla-
vidla – kajaky. Vydali jsme po jezerní 
hladině až k vyústění řeky Lupawy a 
poté dál a dál. K večeru, když se na-
lezla příhodná loučka, jsme zakotvili 
a chystali se na noc.
Tak jsme pluli den co den, ale musím 
také zmínit některé příhody. Všichni 
jsme si mysleli, že nováčci, mezi ni-
miž jsem byl i já, umí správně vázat 
lodní pytel. Pletli jsme se. Během 
vcelku klidné plavby přišel o něco 
málo svižnější úsek a ejhle – kajak, 
obsazen pouze dvěma nováčky (a já 
tam nebyl) se jaksi obrátil. Cvakli se. 
Za pomoci mnoha kamarádů se loď 
otočila a pochytaly věci. Všechno se 
zdálo být v pořádku, až do večera, 
kdy se měly stavět stany a kluci se 
chtěli převléct. Všechno, ale opravdu 
všechno bylo úplně mokré. Všichni 
jsme se složili na oblečení a roztáhli 
šňůry a sušili až do rána.
V poslední den naší plavby nás če-
kal nebezpečný a strach vyvolávající 
úkol. Museli jsme za neobvykle silné-
ho větru, deště a zimy přejet jezero 

Gardno. S větrem souvisely vlny – 
byly obrovské! Když sedíte na dně 
kajaku, jsou některé třeba o 1 metr 
vyšší. Nakonec to všichni zvládli bez 
úhony, pouze mokří. Poslední noc 
na polském území jsme strávili ve 
farnosti Gardna Wielka. Pohostili nás 
výbornou treskou. Podívali jsme se 
k Baltskému moři v přístavu Rowy a 
smlsli si na lahodné vafli. Ale počasí 
nám moc nepřálo.
10. 7. ráno jsme se vydali na cestu 
zpět. Cestou jsme navštívili klášter 
karmelitánek v opuštěném městě 
Borne Sulinowo. Po dlouhé cestě 
jsme přijeli do Plzně 11. 7. v 1 hodi-
nu.  Tím naše putování skončilo. Ně-
kdo hned odjel, někdo zůstal na zby-
tek noci na DCM. Byl to ohromující, 
skvělý zážitek. Děkuji za něj! 
 Janek

Na pouť do Teplé jsme vyrazili pěšky
Protože se dne 5. září 2015 konala 
v klášteře Teplá diecézní pouť, cho-
pili jsme se příležitosti a na místo 
vyrazili pěšky, což vždy slibuje pěkné 
cestovní zážitky. Naše cesta začala již 
v pátek 4. září před nádražím v Plané 
u M. L., kde jsme se sešli v počtu čtyř 
poutníků. Zajímavé bylo, že jsme se 
vzájemně neznali, přesto poutníka 
odhalí jeho krosna s karimatkou na 
zádech, takže jsme se v davu školáků 
brzy našli. Bylo asi půl třetí odpoled-
ne, když jsme společně vyrazili.
Cesta nebyla dlouhá, počasí bylo 
takřka ideální a my se brzy seznámi-
li. První nás čekala obec Výškov, po-
tom jsme z kopce dolů pokračovali 
do Michalových hor. Prohlédli jsme 
si místní kostel sv. Michaela archan-
děla, který již velmi potřebuje opra-

vu. Dále nás čekala obec Boněnov. 
Potom jsme se vydali po polní cestě 
přes obec Pěkovice. 
Poslední kilometry cesty nás prová-
zela modlitba růžence a nám se zdá-
lo, že jsme najednou byli přeneseni 
o hezký kus cesty dál. Před námi už 
totiž byl klášter Teplá.  
Byli jsme pěkně přivítáni od přátel 
z Diecézního centra mládeže, kteří 
nás už čekali na večeři. Následovala 
prohlídka kláštera, opékání vuřtů a 
nakonec společná modlitba se zpěvy 
v klášterní kapli. Den se však nachýlil 
a my se těšili na zítřejší bohatý pro-
gram.
Poutníci se ráno sešli u kříže před 
klášterem, kde plzeňský biskup 
František Radkovský všechny vřele 
přivítal. Potom byl připraven ran-
ní program. Dopoledne začala mše 
svatá, kterou sloužil Mons. František 
Radkovský a Mons. Reinhard Pap-
penberger, světící biskup z řezenské 
diecéze. Tepelský chrám byl plný a 
snad každý člověk musel mít radost 
z toho, že se k Boží oslavě sešli lidé 
z různých částí naší diecéze a jistě i 
z dalších míst. 
Po mši svaté a občerstvení si každý 
mohl vybrat z bohatého programu, 
který nabízel přednášky, adoraci, kří-
žovou cestu. 
Poutní den byl zakončen eucharistic-
kým požehnáním. Přítomní věřící na-
konec společně zpívali starodávnou 
píseň: Bože, chválíme tebe. 
A je to pravda, chvála patří Tomu, bez 
kterého by se tato pouť, která jistě 
vnesla mnoho dobrého do srdcí lidí, 
nemohla nikdy uskutečnit.  
Zdraví a vše dobré přejí poutníci
 Marek, David, Monika a Regina
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ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V PROGRAMECH
PONDĚLKY: 
  19. 10. 9:30 SPOLEČNĚ VAŘÍME
Oblíbený cyklus přípravy zajímavých receptů a společného vaření v Panenkách – 
co si uvaříme, to společně sníme.
ÚTERKY:
 20. 10. 9:00 Indiánský den pro rodiče s dětmi
 27. 10. 9:00 Cyklus POSÍLENÍ RODINY. Zážitkový seminář o tom, jak to funguje v rodině. 
Vede Vladimír Gaier, vedoucí programu Střecha v Salesiánském středisku Plzeň. 
ČTVRTKY:
 1.10. 9:00 Nezastupitelné rodičovské kompetence
 8. 10. 9:00 ŠŤASTNÝ RODIČ ŠŤASTNÉ DÍTĚ Setkání na téma mateřské lásky, která dává 
dítěti „mléko i med“
     15. 10. 9:00 Cyklus: V Duchu radosti, který dává do života nejen úsměv - zážitkový seminář  
Celistvý program (nejen) pro předškolní děti s pedagožkou Marcelou Cvachovou
      22. 10. 9:00 RADOST BÝT RODIČEM – Biblické inspirace pro naše rodičovství, provází 
Josef Kaše
      29. 10. 9:30 JAK SI UDĚLAT POŘÁDEK: DOMA. Beseda a diskuze o otázkách věcí důleži-
tých a méně důležitých, priority v našem každodenním životě
PÁTKY:
          2.10. 10:00 Mše svatá pro maminky s dětmi
          9.10. 19:00 Poznání – cesta k sebepřijetí Setkání na téma Poznání a rozvíjení našich 
obdarování z hlediska perspektivy 
        23.10. 19:00 FOTOKURZ, beseda – Jaké pozitivní momenty mám uložené ve svém 
vnitřním „fotoalbu“

Běh PROTI SRSTI aneb Roudenský1/4Marathon v protisměru 4.10. odstartuje v neděli 4. října 
ve 14:30 hodin. Možnost sponzorského startovného neboli FUN RUN – BĚŽÍME 
PRO RADOST I PRO DOBROU VĚC. A MOŽNÁ BUDE I FUN RIDE…Rodiče s dětmi 
mohou vyzkoušet jízdu na koloběžce pod vedením koloběžkového marathonce 
Václava Juna.  Těšíme se na viděnou na startu z již tradičního místa - areálu TJ Uni-
on (mezi Kalikovským mlýnem a Plazou).

ČAS PRO RODINU 14. 10. 
Ve středu 14. 10. od 16:00 hodin v Plzeňských panenkách v Sadech 5. května 8 
zveme na tvůrčí dílnu DUHOVÍ ANDÍLCI A VÍLY. Povede Hanka Kopecká, autorka  
postaviček. Dále dílny: šití mimoni a papírové tvoření pro nejmenší.

CHODSKÉ KOLÁČE OD A – Z 18. 10. 
V neděli 18. 10. od 14:00 v učebnách Biskupství plzeňského zveme na nevšední 
akci CHODSKÉ KOLÁČE od A do Z pod vedením lektorky a zkušené pekařky kolá-
čů Anny Hanky Sladké. Co s sebou? Slušivou zástěru a šáteček, pokud jste zvyklé 
v nich vařit. Zdobítka na dorty a malý váleček můžete vzít s sebou, a k tomu i pe-
routku, mašlovačku či jak se tomu krajově říká. Přijít ale můžete bez všech pomů-
cek. Příspěvek na koláč je 40 Kč.

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
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Plzeňské panenky plnoleté
Před 18 lety, v říjnu roku 1997, spatřil 
světlo světa Klub maminek - dnešní 
mateřské centrum Plzeňské panenky. 
První odvážné krůčky provázela veliká 
podpora a láska aktivních žen, které 
k životu centra přispěly tím nejlepším 
ze sebe. Od začátku nás spojovala 
myšlenka, kterou krásně vyjádřil Erich 
Fromm a kterou máme za své motto i 
nyní: „Aby mohla dát med, matka musí 
být nejen dobrá matka, ale i šťastný 
člověk – a toho mnoho lidí nedosáhne." 
Stejně jako před osmnácti lety chceme 
se i dnes zaměřovat na podporu, péči 
a úctu k mamince – ženě, která se roz-
dává v lásce dětem a druhým lidem. A 
když rozdává, měla by někde čerpat. 
Byly bychom rády, kdyby místem, kde 
se ženám může dostat občerstvení, 
bylo naše „dospělé“ centrum. 
Co všechno jsme za těch 18 let pro-
žily? Kam jsme došly? Do dospělosti, 
která s sebou nese zkušenost, že „být 
šťastným člověkem a rozdávat med“ 
není vždycky snadné. Potkaly jsme se 
během těch let s nesmírnou pestrostí 
lidských osudů, s příběhy radostnými 
i smutnými. Poznaly jsme křehkost 
vztahů a prožily milost blízkosti i od-
puštění. Období blahobytu se střídala 
se dny nedostatku. A právě ve chvílích 
nejistoty jsme se setkávaly s nesmírnou 
Boží péčí a požehnáním. Stále nás pře-
kvapuje Jeho štědrost a pomoc v pra-

vý čas. Vážíme si toho, že na vlastní oči 
můžeme vidět velké věci, které se dějí 
v životech lidí kolem Panenek. 
Co ještě dodat? Že jsme vděčné za 
všechny, kteří pro druhé v Panenkách 
dělali malé věci s velkou láskou. DĚ-
KUJEME každé z vás, milé ženy, kama-
rádky, Plzeňské panenky, které jste 
zanechaly stopu svého srdce v našem 
společném rodinném centru. DĚKUJE-
ME vám, milí mužové, kamarádi, po-
mocníci, kteří jste jakýmkoli způsobem 
podpořili naše společné konání. DĚKU-
JEME vám, milé rodiny, které přicházíte 
na naše akce a jste živým svědectvím 
naplněného života a radosti z něj. A 
DĚKUJEME Tobě, Bože veliký, že zakou-
šíme Tvou nesmírnou lásku, ochranu a 
požehnání. 
Jak bude vypadat naše další cesta a její 
směr přesně nevíme, ale vycházíme na 
ni s důvěrou a se slovy žalmu: „Svou 
cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, 
on sám bude jednat.“
Majka Lachmanová a Martina Podlipná 

Plzeňské panenky zvou kohokoli, kdo 
má chuť něco zkoušet, poslouchat, vzdě-
lávat se, zpívat nebo se zamýšlet nad 
svým životem. Najdete nás každý den na 
adrese Sady 5. května 8, Plzeň v prosto-
rách RC Plzeňské panenky v čase od 8:30 
do 12:00. Naše programy můžete najít 
na www.plzenskepanenky.cz, 
nebo na Facebooku.
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Diecézní exercicie – „Mojžíš“
Nejsem spisovatel, reportér ani bás-
ník, ale ráda bych se o něco poku-
sila, a tím i ostatní seznámila s po-
city, které jsme všichni účastníci ve 
dnech 9.-14. srpna  prožívali.
Exercicie se konaly v Plzni-Liticích v 
centru Koinonie Jan Křtitel. Byly ve-
deny P. Alvarem Grammaticou Th.D., 
biskupským vikářem pro evangeli-
zaci.
Něco již pamatuji, ale tohle byl pro 
mne opravdu nezapomenutelný zá-
žitek, který naplnil nejen srdce mé, 
ale i ostatních: pokoj, smíření a láska 
podle Boží vůle, která vedla k oprav-
dové lidskosti jednoho k druhému. 
Prostory přednáškového sálu (aranž-
má – putování pouští), klimatizace a 
ozvučení neměly chybu ani v těch 
tropických vedrech. A přednášky? 
Nebylo možné lépe připodobnit 
celý průběh putování  pouští až do 
zaslíbené země, kterým nás provázel 
P. Alvaro, obdařený od Pána Boha 
neúnavnou příslovečnou italskou 
energií a šarmem, spolu s energic-
kou překladatelkou Pavlínkou. S na-

pětím jsme se těšili na každou další 
etapu putování…
Závěrem si dovoluji citovat slovo 
P. Alvara: „Pane Bože, nauč nás násle-
dovat tě a plnit tvou vůli.“
Eva Kutá, Janovice nad Úhlavou

Po kursu Pavel ještě exercicie…
Na začátku prázdnin jsem přemýšle-
la, jak strávím letošní dovolenou. To 
jsem ovšem netušila, že to bude ta 
nejhezčí dovolená, kterou jsem do-
posud zažila.
Už v červnu jsem se přihlásila na kurs 
Pavel. Jelikož mu předcházely ještě 
jiné události (svatba našeho syna, 
mezinárodní seminář v Praze a tábor 
s 41 dětmi), přišlo na mě VELKÉ po-
kušení se ho nezúčastnit. Měla jsem 
spánkový deficit, cítila jsem obrov-
skou únavu a představa, že bych v 
sobě měla probudit kreativitu a být 
aktivní, mě přímo děsila. Přesto jsem 
šla. A taky to podle toho na kursu vy-
padalo. Ale právě díky počátečním 
neúspěchům jsem si mohla uvědo-
mit a zakusit svoji ubohost a přijímat 
ji. Pochopila jsem, že Bůh používá i 

moje slabosti, aby mi dal růst ve spo-
lečenství. Také to, že Boží království 
se nebuduje jen díky kvalitám. Bůh 
používá vše. A to mě tak osvobodilo 
a naplnilo radostí, že jsem dostala 
chuť pokračovat a zúčastnit se ještě 
exercicií, kde se jen potvrdilo, že mě 
Pán v životě tlačí jít „až za“. Jako Moj-
žíš šel jednoho dne až za step a setkal 
se s Bohem, tak i já, když jsem šla „až 
za“ svoji pohodlnost a únavu, zaku-
sila jsem velké osvobození a milosr-
denství. A to mi dalo novou chuť do 
všeho, nový elán a radost. Byla jsem 
překvapená, jakým způsobem mě 
Pán navštívil. On je vskutku kreativní. 
A tak si kladu otázku: „Chci se dál v 
životě nechávat překvapit Pánem?“ 
Teď už vím, že chci. Protože Duch 
činí všechno nové. Dal mi novou sílu, 
elán, radost a odvahu chodit „až za“. 
To byla ta nejhezčí „wellness“ dovo-
lená!
Děkuji z celého srdce Pánu, všem 
bratřím a sestrám z komunity za je-
jich horlivost a přátelství a především 
Alvarovi, který je opravdovým zna-
mením nového pastýře. Díky, že jste 
mě přijali. Mirka Hovjacká, Litice

Horská mše svatá na Čerchově 
pod širým nebem
Čerchov je místo významné pro celé 
Chodsko, místo hraniční, které bylo 
po dlouhá léta pro všechny zakáza-
né. A právě zde se v neděli 30.srpna 
odpoledne konala česko-němec-
ká slavnostní mše svatá s pěti sty 
účastníky Hlavním celebrantem byl 
Msgre. František Radkovský, biskup 
plzeňský. 
Bohoslužba byla obětována za 
všechny poutníky a jejich rodiny a 
také za šťastnou a dobrou volbu ná-
stupce našeho pana biskupa. 
Letošní mše svatá byla na Čercho-
vě sloužena již po čtyřiadvacáté. 
Pořadatelem této akce byla okresní 
organizace KDU-ČSL v čele s Janem 
Kadlecem. 
Poutníky svážel autobus, jeden vyjel 
z Domažlic a ti, kteří přijeli do Capar-
tic autem, vyjeli na Čerchov kyvadlo-
vou dopravou nebo šli pěšky. A pro-
tože bylo letos velmi slunné a teplé 
počasí, přišlo každému poutníkovi 
na vrcholu Čerchova vhod dobré ob-
čerstvení.
 Martina Matějková, Loučim
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PRAVIDELNÉ AKCE 
Neděle: 20:00 mše sv. s účastí studentů 
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 – stu-
dentský klub ve Františkánské ul., P. 
Vojtěch Soudský OP.
Úterý: 15.00 – 16.00 příležitost k svátosti 
smíření, rozhovoru nebo jen tak pose-
zení s P. Pavlem Petrašovským – stu-
dentský klub ve Františkánské ul., Ve 
20.00 studentský volejbal v tělocvičně 
Církevního gymnázia, Mikulášské ná-
městí
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: (platí od 15.10.) 
20:00 – 21:30 mše sv. a adorace 
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 

AKTUÁLNĚ:
Srdečně zveme všechny studenty, pe-
dagogy i všechny ostatní na slavnostní 
mši sv. k zahájení akademického roku, 
kterou bude slavit Mons. František Rad-
kovský ve středu 7. října v 19.00 hodin. 

HORÁcké středy   - vždy od 20.15 hodin ve 
farním sále Františkánská 11

7. října: zveme všechny na neformální 
popovídání s malým pohoštěním

14. října: „klání cechů“ – společenská, 
lehce vědomostní soutěž; volba no-
vých cechmistrů

21.a 28. října: viz naše internetové strán-
ky – hora.signaly.cz – zde také vždy na-
leznete případné změny v programu 
našich pravidelných akcí.

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO

pohádkaprodětiPodzimní

 římskokatolická farnost Plzeň-Litice

Akci pořádá

  
   přijďte v sobotu 

10. 10. 2015 
do farního areálu 

v Liticích:
od 15.30 hodin 

vás v lesní říši čekají 
zábavné úkoly

a v 16.00 hodin začne 
pohádka 

„O zázrAčném strOmu“

milé 
 děti,
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7. Výklad J 6,41-51 
Ve třetím úseku nepochopení poslu-
chačů roste a vede je k reptání. Pod-
nětem k němu je předchozí  Ježíšovo 
vyjádření, že je „chlebem, který se-
stoupil z nebe“ (v. 41), které je z jejich 
pohledu neslučitelné s tím, že znají 
jeho matku a domnělého otce (v. 42). 
Ježíšova rozsáhlá odpověď nejprve 
případně mírní emoce (v. 43 – napo-
menutí, aby uvnitř nereptali), pak spe-
cificky zdůrazňuje dar poznání Boha 
ve víře (v. 44), který jednak rozvádí 
odkazem na proroky (Iz 54,13 – v. 45) 
a jednak na svůj božský původ, jenž 
mu dává „vidět Boha“ (v. 46). Právě 
víra v Ježíše otevírá přístup k již uve-
denému věčnému životu (v. 47) skrze 
Něho – „chléb života“ (v. 48). Ve srov-
nání s manou, která  přinesla „jen“ za-
chování časného života – „otcové na 
poušti zemřeli“ (v. 49) – je to chléb pro 
život navěky (v. 50). Tímto chlebem 
je Ježíšovo „tělo dané za život světa“ 
(v. 51). Ježíšova odpověď zdůrazňuje 
jak nutnou pozornost a klid při snaze 
o pochopení Jeho slov, reptání jako 
vnitřní sebe-uzavření dialog znemož-
ňuje, tak i jedinečný původ nabíze-
ného daru. Tento dar vykazuje jak 
„nebeské“ efekty, tedy život navěky, 
tak i především smysl Ježíšovy oběti,  

vydává svůj život proto, aby lidé měli 
život, a to s platností pro celý svět, pro 
generace minulé, přítomné i budoucí. 

8. Výklad J 6,52-59
Ve čtvrtém úseku je opět námitka 
„Židů“ pramenící z rostoucího nepo-
chopení Ježíšových slov a  Jeho po-
měrně obsáhlá odpověď. Námitka (v. 
52) je vyjádřena sporem nad otázkou 
„jak nám ten člověk může dát k jídlu 
svoje tělo?“ Ježíš v reakci zdůrazňuje 
jednak nutnost požívání tohoto pokr-
mu pro nejužší společenství s přijíma-
jícím vyjádřené případně „zůstává ve 
mně a já v něm“ (v. 56), jednak původ 
tohoto božského života od nebeské-
ho Otce (v. 57); pak v tomto kontextu 
nachází podstatný rozdíl mezi tímto 
chlebem a manou z hlediska věčnosti. 
Zde je i již zmíněný odkaz na synago-
gu v Kafarnau (v. 58n). Reálné spojení 
se skutečným Kristem umožňuje rov-
něž reálný věčný život s Bohem. Nelze 
přijmout redukci tohoto výjimečného 
daru jen na nějaký nezávazný symbol 
či připomínku, jde o skutečné přebý-
vání živého Boha – Krista mezi jeho 
učedníky i v nich. Tento závěr podpo-
ruje i následující Ježíšovo nekompro-
misní jednání ve zbytku této kapitoly.  

9. Výklad J 6,60-65
Pátý úsek dialogu představuje pro Je-
žíšovy učedníky židovského původu 
skandál pramenící z prohlubujícího se 
nepochopení Jeho slov a Mistrovu od-
pověď. Poukaz na Ježíšovu „hroznou 
řeč“ vychází z příliš fyzické představy 
těla jako pokrmu; ten v nich může vy-
volat dojem návodu ke kanibalismu. 
Ještě v následujících staletích bylo 
jednou z námitek proti křesťanskému 
kultu podobné nedorozumění, tedy 
pomluva, že při eucharistii pojídají 
malé děti, a to pro zmínku o skuteč-
ném těle a skutečné krvi. Ježíšova 
odpověď obsahuje nejprve údiv nad 
tímto nedorozuměním (v. 61), vůči 
kterému klade jednak potřebu těla, 
jež by vystoupilo zpět do nebe (v. 62), 
jednak podstatný duchovní charakter 
svých slov (v. 63). Nedorozumění je tak 
důsledkem nevěry Ježíšových poslu-
chačů, protože ta znemožňuje nejen 
pochopení slov, ale i vstup do života 
s Bohem (v. 64a). Evangelista vkládá 
glosu o Ježíšově poznání duchovního 
stavu učedníků, včetně záměru  zra-
dy jednoho z nich (v. 64b). Sám Ježíš 
připojuje závěr, že poznání víry je dar 
od Otce (v. 65). Nepochopení plného 
významu Ježíšových slov učedníky je 
přirozené, závažnější je jejich neocho-
ta poučit se a přijmout to, co přesahu-
je jejich dosavadní představy. 

10. Výklad J 6,66-71
V posledním úseku už učedníci od-
cházejí a zůstává jen Dvanáct. Poměr-
ně kategoricky znějí slova, že učedníci 
již s Ježíšem nechodili (v. 66). Rozchod 
s „nesnesitelným“ Učitelem se může 
promítnout i do vztahu s apoštoly, 
a proto se jich na to Ježíš ptá (v. 67). 

Slova se ujímá Šimon Petr, který za 
sbor apoštolů v krizové chvíli odpoví-
dá s důrazem na Pánovu jedinečnost, 
která se ukazuje ve „slovech věčného 
života“ (v. 68). Bytostné zakotvení je 
plodné jen v pravém Bohu a Ježíšova 
slova jsou zde zároveň i výrazem skut-
ků, jež postačují ke spáse lidí. V dalším 
verši apoštol rozvíjí svoji výpověď 
o Ježíšově identitě „Svatého Božího“, 
kde se ke skutečnosti spásy přidává 
také fakt osobního Božího  přebývání 
jako člověka mezi lidmi. Ježíš replikuje 
už jen v duchu původní otázky  pou-
kazem na to, že i mezi dvanácti je je-
den, v němž je ďábel (v. 70). Evangelis-
ta to podruhé (srov. v. 64) glosuje jako 
odkaz na Jidáše Iškariotského. 
Závěr textu je přesvědčivější, než se 
zdá: mezi Dvanácti je jediný stižený 
nedůvěrou vůči Ježíšovým slovům 
způsobenou pozemským uvažová-
ním, které způsobilo odchod tolika 
jiných učedníků. Skutečnost přebý-
vání Krista mezi lidmi má tak zásadní 
důležitost, že Ježíš nemůže učinit vůči 
svým učedníkům vstřícnější gesto. Tr-
pělivé a postupné poučování o chle-
bu života sice jak u Ježíšových tak 
u našich současníků naráží na zásadní 
nepochopení, ale pro věřící v Krista 
přináší  cenné poznání velikosti daru, 
jímž je Kristus sám. 
 P. Reginald Pavel Větrovec OPRAEM

JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA 
biblická úvaha nad J 6,22-71 k roku eucharistie  3. část
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6.10.   9:30  Biskupství plzeňské, kněžský den

7.10.  19:00  Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. na zahájení akad. roku

10. -11.10.  Vatikán, návštěva u emeritního papeže Benedikta XVI.

 13.10.   17:00  Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého, vernisáž výstavy fotografií Člověk a víra

15. -17.10.  Brno, Národní eucharistický kongres

 18.10.   10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. o misijní neděli

 19.10. -21.10. Kyjov, Plenární zasedání ČBK

 22.10.   18:00  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, koncert pro sociální služby

 23.10.   18.00  Plzeň, gymnázium Mikulášské nám., slavnostní zahájení EUREGIO 2015/16

 24.10.    Pouť mládeže do Regensburgu, půldenní účast

 25.10.   11:00  Plasy, mše sv. s biřmováním 

 28.10.   18:00  Pražský hrad, slavnostní večer ke státnímu svátku 
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