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"Nadpřirozeno ??? To by mohla být 
nebezpečná životní zkušenost." (bez-
domovec středního věku)
 
"Nadpřirozeno je, když chci od sebe 
něco víc. Mimořádné schopnosti. " 
(dvě studentky, 14 let)
 
"Nadpřirozeno a Přirozeno NEjsou 
dvě různé věci, ale jedna a tatáž: 
totiž moje přirozenost se vším tím, 
jaký jsem, kým jsem, čím jsem... a to 
všechno pak Bůh (Boží láska a milost) 
povznese k sobě a udělá z toho něco 
úžasného, "nadpřirozeného", pros-
tě jako když se ušmudlaná Popelka 
promění princovou láskou v krásnou 
princeznu.
Nejprve musíme porozumět sami 
sobě a smyslu svojí existence, aby-
chom mohli  pochopit nadpřirozeno. 
A to není něco nad přirozeností. To je 
něco nad naší existencí." (teolog, 40 let) 

"Dítěti bych odpověděl asi takto. Je 
Země a je Nebe. Naše tělo patří zemi 
a naše mysl a duše se obrací k nebi." 
(teolog, 50 let)
 
"Je to něco, co nemohu uchopit svý-
mi smysly." (úřednice, 36 let)
 
A co řeklo šestileté dítě? 
"Nadpřirozeno je....,  když  já, bráška, 
máma a táta jsme spolu. A co je přiro-
zeno ? To jsem já."
 
Na počátku tohoto článku bylo slovo, 
a to slovo  je nadpřirozeno. Je to slo-
vo, které nás povznáší nad každoden-
ní všedností.  Nedávno jsme stanuli 
na prahu nového církevního a poslé-
ze i občanského roku,  v čase přípravy 

na skutky budoucí. Pokusme se ote-
vřít rozum a srdce a učinit pohádky 
skutečností.

Kdysi dávno jeden čínský císař vyslo-
vil slavnostní přísahu: „Podrobím si 
všechny své nepřátele a zničím je.“ Po 
nějaké době ho překvapení poddaní 
uviděli, jak se prochází po zahradách 
se svými úhlavními nepřáteli a klidně 
si s nimi povídá a směje se. „Copak 
jsi nepřísahal, že zničíš všechny své 
nepřátele?“ ptal se udiveně jeden z 
dvořanů. „Vždyť jsem je také zničil,“ 
odpověděl císař. „Všechny jsem učinil 
svými přáteli.“ Marie Silovská

Milé čtenářky, milí čtenáři! 
Dovolte mi, abych Vás jménem všech, 
kdo se podílejí na vytváření našeho 
diecézního Zpravodaje, pozdravila u 
prvního čísla ročníku 2016. 
Když jsme před rokem převlékali 
Zpravodaj do nového kabátu, měli 
jsme trochu obavy. Přijme ho čtenář-
ská obec? Bude vyhovující? Dnes, po 

A to slovo bylo NAD PŘIROZENO.
Ano, slova  jsou důležitým nástrojem 
k dorozumívání, o tom není pochyby.
Diecézní  Zpravodaj, jejž právě pročí-
táte,  je jedním z důkazů potřebnosti 
slov pro sdělování a sdílení se.
SLOVA, jež  běžně používáme, větši-
nou chápeme velmi podobně.  Ob-
čas  se významy slov liší a diskutérům  
se pak může stát, že jeden mluví „o 
voze a druhý o koze“ a dojde k mýlce, 
nedorozumění  nebo nepochopení 
sdělovaného.
Umět se vyjádřit jasně a srozumitelně 
je veliké umění a někdy najít vhodná 
slova je téměř nemožné. Některá slo-
va jsou natolik zajímavá, že si vás do-
voluji pozvat k malému zastavení nad 
výjimečností jednoho z nich.
Jste na vánoční besídce, mluvíte a po-
sloucháte a pak vás vezme malé, asi 
šestileté dítě za ruku a zeptá se: "Co je 
to NADPŘIROZENO ?“
Všichni tomu slovu rozumíme a občas 
se s ním setkáváme, a přesto je jeho 

význam náročný na vysvětlení. 
Wikipedie říká: Nadpřirozeno či nad-
přirozenost ( Lykantropie)  je u lidí 
chápána jako něco neobvyklého, 
pro člověka většinou neznámého 
nebo nepochopitelného, něco co se 
nalézá mimo veškerou známou přiro-
zenost. Je to fikce -  důsledek  neúpl-
ných znalostí dané  reality.
Jak odpovídali dotázaní?

"Nadpřirozeno je to, o čem vím, že je, 
ale nevidím to." (prodavačka, 45 let)
 
"Co nejsme schopni uchopit rozu-
mem, vkládáme do svých přání." (pro-
fesor fyziky, 70 let)
 
"Nadpřirozeno, to je něco jako po-
hádka, která se může změnit ve sku-
tečnost." (řemeslník, 50 let)
 
"Co je to nadpřirozenost ? To je něco 
mezi nebem a zemí. Schopnost vní-
mat, co není vidět."  (recepční, 39 let)

Na počátku
    bylo 
SLOVO
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dvanácti měsících, si můžeme díky 
velkému množství Vašich pochval-
ných ohlasů s ulehčením na tyto 
otázky odpovědět - ano. A moc nás 
to těší. Děkujeme! 
Děkujeme i za Vaše připomínky, pro-
tože ty nám umožňují Zpravodaj vy-
lepšovat, přibližovat Vašim předsta-
vám a potřebám. Ptáte se například, 
proč se dění v některých farnostech 
na našich stránkách objevuje často, 
kdežto události na jiných místech 
diecéze nikoliv. Vysvětlení je jedno-
duché - prostě se o nich ke škodě 
nás všech nedozvíme, či se dozvíme 
pozdě. Věřte, že často podnikám prů-
zkumné výpravy na webové stránky 
farností, řeholních komunit a dalších 
organizací, pátrám, kde se dá, leč 
přesto mnohé zůstane utajeno. Mo-
hu-li tedy pro Zpravodaj plzeňské 
diecéze vyslovit novoroční přání, zní: 

prosíme, informujte nás více a častěji 
o všem, co se u Vás chystá i co se udá-
lo, co byste chtěli sdílet s ostatními 
čtenáři. Vždyť Zpravodaj má být pro 
Vás a o Vás.
Nový rok, do něhož jsme vstoupili, je 
mimořádný. Svatý rok milosrdenství 
s sebou nese veliké poselství i poslá-
ní. Výstižně a podrobně to objasnil 
biskup František v prosincovém čís-
le. Kromě poznávání a přijímání veli-
kého milosrdenství Božího tento rok 
obrací pozornost také k naší vlastní 
chopnosti milosrdentsví v praktic-
kém každodenním životě. Ke schop-
nosti vzít koště a vymést z vlastních 
srdcí pavučiny a nečistoty, vpustit 
tam světlo a čerstvý vzduch. Čerstvý 
vzduch milosrdenství, lásky, dobra, 
velkorysosti, odpuštění... Nazývat to 
můžeme různě, hlavně ať se nám to 
daří. Alena Ouředníková

Škola vnitřní modlitby začíná v Plzni v lednu 
pod vedením Marie Brigity Ventové. Jak vlast-
ně tato myšlenka vznikla?
Už dvacet let jsem členkou Sekulární-
ho řádu tereziánského Karmelu nebo-
li Řádu bosých karmelitánů, dříve se 
říkalo třetího řádu. Mám dvě dcery a 
dvě dospělá vnoučata. Od roku 2009 
jsem zasvěcená vdova. Řadu let vedu 
dvě modlitební společenství. V r. 2011 
jsem byla vybídnuta P. Vojtěchem Ko-
hutem OCD, abych po něm převzala 
vedení Kurzu vnitřní modlitby pod-
le svaté Terezie. První kurz proběhl v 
klášteře bosých karmelitánů ve Sla-
ném pro členy sekulárního řádu, další 
v Dýšině, pak opět ve Slaném, násled-
ně v Praze na Spořilově a v současné 
době opět v Dýšině. Kurz (a v našem 
případě Škola vnitřní modlitby) má  tři 
cykly.

Co je to vlastně Škola vnitřní modlitby, co by 
zájemci měli čekat?
Škola vnitřní modlitby je příležitost, 
jak si více uvědomit Boží lásku k nám, 
ke každému člověku jako nabídku 
Božího přátelství navázaného a roz-
víjeného skrze vnitřní modlitbu podle 
zkušenosti a rad svaté Terezie z Avily 
na podkladu bohatých textů, vypra-
covaných P. Vojtěchem Kohutem.
 
Co by podle vás mohlo být největším příno-
sem pro účastníky?
 Největším přínosem může být podle 
mého pro účastníky právě poznání a 
prožívání způsobu vnitřní modlitby 
podle svaté Terezie. Její definice zní 
takto: "Vnitřní modlitba není, podle 

mého názoru, leč styk přátelství, kdy 
se často přebývá o samotě s tím, od 
něhož víme, že nás miluje." A tato de-
finice je během setkávání postupně 
probírána, vysvětlována a osvětlová-
na pomocí evangelia i úryvků z děl 
svaté Terezia a svatého Jana od Kříže. 

Jak budou konkrétní setkání probíhat? 
Setkání se budou konat každé druhé 
a čtvrté pondělí v měsíci. Celkem jich 
je dvanáct. Navazují na sebe, takže je 
vhodné počítat se všemi. Obsahem 
každého setkání je krátká příprava, 
uvedení do modlitby s konkrétními 
radami, následuje půlhodinová tichá 
modlitba v kapli a pak reflexe, to je 
teoretická část, kde po praktické části 
modlitby následuje vysvětlení cíle se-
tkání, zkušenosti svaté Terezie, tak, jak 
ona prožila, co nám chce předat a jak 
to můžeme my uvést do svého života. 
Časově to vše vychází na necelé dvě 
hodiny.
 
Jak byste povzbudila k účasti ty, kteří váhají? 
Jak  jsem se zmínila, vedla jsem už ně-
kolik kurzů a setkávání Školy vnitřní 
modlitby. Mohu po pravdě říci, že po-
kud vím, zúčastnění vnímali duchovní 
užitek a těšívali se na každé další se-
tkání. Takže máte-li touhu, nebojte se  
přihlásit. P. Krzysztof Dędek

Škola vnitřní modlitby začíná 11. ledna od 
18.00 a bude pokračovat každé druhé a čtvrté 
pondělí v měsíci (celkem se jedná o 12 setká-
ní). Setkání se budou konat v prostorách DCM 
v Plzni, Františkánská 11. Hlásit se můžete na 
adrese: m.ventova@volny.cz 5

Škola
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Brány milosrdenství se otevřely 
v Plzni a v Ostrově
Na 3. neděli adventní 13. prosince bis-
kup František Radkovský otevřel Bránu 
milosrdenství v katedrále sv. Bartolo-
měje a zahájil v plzeňské diecézi Svatý 
rok milosrdenství, vyhlášený papežem 
Františkem. Stalo se tak při mši sv. v 
10.30 hodin. 
Je záležitostí v dějinách církve zcela mi-
mořádnou, aby se otvírala Svatá brána 
jinde než na papežských bazilikách v 
Římě.
Liturgie začala na plzeňském biskup-
ství, odkud vyšel průvod ke katedrální 
Bráně milosrdenství. Následovala litur-
gie otevření brány a zúčastnění byli vy-
zváni k průchodu Svatou branou. V ka-
tedrále následně proběhla mše svatá.
Zhruba tisícovka věřících svou účastí  
potvrdila důležitost Svatého roku mi-
losrdenství.
Téhož dne otevřel Bránu milosrdenství 
v kostele sv. Michaela Archanděla a 
Panny Marie Věrné v Ostrově nad Ohří 
generální vikář plzeňské diecéze Mons. 

Josef Žák spolu s místním duchovním 
správcem P. Markem Hricem.

Další brány milosrdenství se otevřou:
1. ledna  při mši svaté v 17.00 v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Marián-
ských Lázních
5. března  při mši svaté v rámci vikari-
átního dne v kostele Narození Panny 
Marie v Klatovech
4. dubna  při titulární slavnosti opat-
ského kostela Zvěstování Páně v kláš-
teře Teplá
13. listopadu  v Lokti n Ohří u příleži-
tosti výročí spojeného se sv. Anežkou 
Českou.

Co se stalo,
 co se chystá

Mladí dobrovolníci pomáhají 
osamělým nejen o adventu
"Připravíme větší množství svačin, 
naplníme baťohy a s kytarami vyrá-
žíme do plzeňských ulic hledat po-
třebné a osamělé lidi, kterým pak 
jídlo rozdáváme, snažíme se najít pro 
ně řešení budoucnosti nebo si s nimi 
alespoň popovídat," líčí adventní, ale 
nejen adventní akce mladých lidí ze 
společenství Od srdce k srdci Lucie 
Vavrušková. 
Toto společenství pod záštitou Die-
cézního centra mládeže mimo jiné 
organizuje v polovině každého mě-
síce mši sv. pro lidi bez domova a za 
ty, kteří na ulici zemřeli, s následným 
rozdáváním polévky v plzeňském 
kostele U Ježíška. Členové společen-
ství Od srdce k srdci navštěvují také 
osamělé klienty domovů pro senio-
ry a pacienty nemocnic. "Kolegyně 
třeba chodí pravidelně číst nevido-
mé paní. O Dušičkách rozsvěcujeme 
svíčky na opuštěných hrobech a teď 
máme za sebou velkou mikulášskou 
akci v nemocnici ve spolupráci se 
studenty střední zdravotnické školy 
a medicíny," vyjmenovává Lucie Va-
vrušková.

Česko - polská mše v katedrále   
Česko - polskou mši sv. celebroval 
v neděli 29. listopadu v katedrá-
le sv. Bartoloměje biskup František 
Radkovský  s biskupským vikářem 

P. Krzysztofem Dedekem a dalšími 
kněžími polského původu působí-
cími v plzeňské diecézi. Mše sv. byla 
součástí Týdne česko - polské kultury 
probíhajícího v Plzni jako symbolické 
předání titulu Evropské hlavní město 
kultury pro rok 2016 městu  Krakov.
Polská komunita věřících žijících  
v Plzni se setkává na pravidelných 
bohoslužbách každou neděli v 15.00 
hodin v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Františkánské ulici.

Na 2. neděli adventní navštívil domažlický kos-
tel Mikuláš s andělskou družinou

První svíce na adventním věnci v klatovském 
arciděkanském kostele

Adventní divadlo v Loučimi  
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Divadelní ztvárnění vánočního příběhu 
s názvem Cesta do Betléma aneb Co 
se dělo o vánocích shlédli diváci v sále 
restaurace v Loučimi v podání souboru 
"Já to jsem" z Hluboké nad Vltavou.

Krásy západočeského baroka v Masných 
krámech  
Západočeská galerie v Plzni ve vý-
stavní síni Masné krámy představuje 
v rámci projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 barokní 
umění Plzeňska a západních Čech. 
Výstava nazvaná Vznešenost a zbož-
nost svým významem široce přesa-
huje hranice regionu a všímá si i těs-
ného propojení baroka v západních 
Čechách a v Bavorsku. 
Řada obrazů či plastik je tu zpřístup-
něna vůbec poprvé anebo po velmi 
dlouhé době. Objevná je také idea 
výstavy, dělící exponáty podle ob-
jednavatelských okruhů. Církevních 
i světských. A tak je nově podtržen 
význam mecenášských osobnos-
tí, jakými byli např. opat plaského 
kláštera Evžen Tyttl nebo kladrubský 
opat Maurus Fintzguth, hrabě Jan 
Josef mladší z Vrtby nebo manětín-
ská hraběcí rodina Lažanských. 
Návštěvník výstavy má vzácnou 
příležitost prohlédnout si z bezpro-
střední blízkosti např. Brandlův ob-

raz Křest Kristův z kostela sv. Jana 
Křtitele v Manětíně nebo Braunovu 
dřevořezbu Ukřižovaného a jeho 
Zvěstování Panně Marii, obojí pů-
vodem z kláštera v Plasích. Doslova 
objevem je Liškův obraz Svatý Vác-
lav ve slávě nebeské, pocházející 
rovněž z Plas a po léta považova-
ný za ztracený. Z ukázek barokních 
uměleckých řemesel vyniká třeba 
oltářní tabernákl opata Tyttla, zho-
tovený ze želvoviny podle návrhu 
architekta Jana Blažeje Santiniho- 
Aichla, jehož klášterní stavby tu jsou 
doloženy řadou návrhů. Zajímavým 
exponátem jsou také Pašijové hodi-
ny, práce hornoslavkovského malíře 
Eliáše Dollhopfa, na jejichž ciferní-
ku jsou zobrazeny výjevy z Kristo-
va umučení, Bolestná Panna Maria, 
Poslední soud a čtyři evangelisté. 
Ze světských námětů upoutá po-
zornost např. Reinerova Podobizna 
chlapce, snad Jana Josefa mladšího 
z Vrtby, anebo soubor Wideman-
nových alabastrových plastik z lob-
kowiczovských sbírek. Výstava, nad 
níž převzal záštitu mj. i plzeňský bis-
kup Mons. František Radkovský, po-
trvá ve výstavní síni Masné krámy až 
do 20. března. Při své návštěvě v Plz-
ni si ji prohlédl také kardinál Gian- 
franco Ravasi.

Zemřel P. Antonín Nevola SDB
V pátek 27. listopadu 2015 zemřel ředitel Salesiánského střediska mládeže 
v Plzni - Lobzích, ředitel plzeňské komunity salesiánů, kněz a skvělý člověk 
P. Antonín Nevola. 
Dle lékařů byl příčinou jeho smrti zápal plic, který se přes veškerou snahu 
nepodařilo vyléčit. 
V Plzni jsme se s ním rozloučili v pondělí 7. prosince při mši svaté, které 
předsedal biskup František Radkovský. Kromě cca 40 kněží byli účastni také 
biskup Karel Herbst, opat Zdeněk Filip Lobkowicz a salesiánský provinciál 
P. Petr Vaculík. Protože se všichni účastnící pohřbu nevešli do kostela, byl 
obřad díky televizi NOE přenášen do třech místností v budově střediska. 

Díky patří všem, kteří pomohli s přípravou bohoslužby, úklidem kostela, fi-
nančním darem, připravením následujícího pohoštění ve středisku, lékař-
skou a pořadatelskou službou a modlitbami.

Salesiánské středisko vydalo dvě části knihy vzpomínek P. Antonína Nevoly. Je 
možno si je stáhnout z webu 
www.sdbplzen.cz 
nebo objednat na recepci střediska.
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Klatovské katakomby si připomněly čtvrté 
výročí znovuotevření. Klatovský vikář P. 
Jaroslav Hůlle při té příležitosti 26. lis-
topadu požehnal sborník Víra, věda a 
literatura v 17. a 18. století. Představen 
byl i filmový dokument „Barokní jezu-
itské Klatovy 2015.“ Od roku 2006 péči 
o tuto významnou památku zajišťuje 
spolek Klatovské katakomby, v němž 
úspěšně spojily své síly město Klato-
vy a místní římskokatolická farnost. 
Obnovené prostory klatovských ka-
takomb byly otevřeny 26. listopadu 
2011. Došlo k sjednocení krypt pod je-
zuitským kostelem Neposkvrněného 
početí Panny Marie a sv. Ignáce, nově 
zde byla vytvořena expozice předsta-
vující barokní jezuitské Klatovy.„Jsme 
velmi rádi, že dokážeme na společ-
ném projektu výborně spolupracovat, 
dobrá spolupráce je v zájmu města i 
církve,“ zdůraznil v rámci slavnostního 
podvečera v klatovských katakom-
bách místostarosta Václav Chroust.  
Připravila Alena Ouředníková,  spolu-
pracovali J. Grajcár, J. Someš a K. Žení-
šek, foto Jiří Strašek/Člověk a víra

RYBOVA ČESKÁ  MŠE VÁNOČNÍ zazní v podá-
ní pěveckého sboru REZONANCE v so-
botu 2. ledna v 17.00 hodin v kostele 
v Potvorově pod vedením prof. Jitky 
Chaloupkové.

ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY a požeh-
nání koledníkům biskupem Františ-
kem Radkovským proběhne 4. ledna  
v 10.00 hodin v Karlových Varech,  
v Plzni v 16.00 hodin v mázhauzu rad-
nice a poté v 16.45 hodin v katedrále 
sv. Bartoloměje s dramatizací vánoč-
ního příběhu a živým Betlémem. 

DUCHOVNĚ FORMAČNÍ SETKÁNÍ 
ve světle školy svatého Františka Sa-
leského se koná v sobotu 16. ledna. 
Formační program duchovního cha-
rakteru je svou povahou a rozvrže-
ním určen pastoračním asistentům 
a služebníkům i všem věřícím, zvláš-
tě účastníkům diecézních exercicií 
jako příležitost k dalšímu setkávání.   
Dopolední společný program vede 
biskupský vikář pro evangelizaci  
P. Alvaro Grammatica Th.D., odpo-
lední část je dělena do několika 
workshopů dle vlastního výběru 
pod vedením dalších lektorů. 
Celý program probíhá ve školicím 
středisku Koinonie Jan Křtitel v Plz-
ni-Liticích, začíná v 9.00 hodin a 
končí mší svatou v 15.00 hodin. 
Potvrdit účast můžete do 13. ledna 
na adrese 
evangelizace@bip.cz 
nebo na tel. 731 619 660. 
Termíny dalších setkání: 12. března a 
21. května.

MŠI SV. ZA UPRCHLÍKY A LIDI V NOUZI bude 
sloužit biskup Frnatišek Radkovský 
17. ledna v 10.30 hodin v katedrále 
sv. Bartoloměje v Plzni.

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ k 73. výročí ži-
dovských transportů do Terezína se 
uskuteční 17. ledna ve 14.00 hodin 
ve Velké synagoze v Plzni, jako kaž-
doročně za účasti biskupa Františka 
Radkovského.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v rámci Týd-
ne modliteb proběhne 21. ledna  
v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí 
Panny Marien s biskupem Františ-
kem Radkovským.

KONCERT K 20. VÝROČÍ KAPELY QUO VADIS pro-
běhne 23. ledna od 17.30 hodin v kos-
tele sv. Martina a sv. Prokopa v Plzni - 
Lobzích. Kapela zároveň představí své 
nové CD.

SALESIÁNSKÉ DNY
Salesiánský ples 16. ledna  od 20.00 ho-
din v Pekle  
Volejbalový turnaj 23. ledna od 9.00 
hodin ve 4. ZŠ v Plzni
Karneval pro děti  24. ledna v Salesián-
ském středisku mládeže v Plzni - Lobzích 
Slavnost Dona Boska v neděli 31. led-
na  v kostele sv. Martina a Prokopa od 
10.00 hodin
Informace o jednotlivých akcích na 
www.sdbplzen.cz 
a v recepci střediska.

PLES PRO ŽIVOT TAKOVÝ JAKÝ JE - 11. farní 
ples ŘKF Cheb pořádaný ve spolupráci  
s Hospicem Sv. Jiří v jeho prospěch se 
koná v sobotu 30. ledna od 19.30 ho-
din v KC Svoboda v Chebu. Cena vstu-
penek je 200,- Kč, hraje  kapela Starovar 
Band.

BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ
Pastorační centrum zve všechny zá-
jemce na pravidelné biblické hodiny 
s Josefem Kaše, které v novém roce 
začnou třetí pondělí 18. ledna  v 19.00 
hodin v učebnách biskupství. Pravidel-
ná setkání každé první a třetí pondělí v 
měsíci jsou otevřena všem zájemcům 
o čtení a sdílení se nad texty z Písma, 
nechybí ani svědectví života, modlitba 
a příležitostné slavení radostných udá-
lostí ve společenství. Scházíme se na 
Biskupství plzeňském, abychom se po-
vzbuzovali na cestě víry i vzájemným 
svědectvím. Těšíme se na Vás v hezkém 

společenství. Za organizační tým Maj-
ka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info 
na 728 930 030.

NOC KOSTELŮ 2016 – schůzka organizátorů 
20. ledna 2016 v Plzni
Ve středu 20. ledna v 17.00 hodin se 
koná schůzka organizátorů Noci kos-
telů 2016 v učebnách Biskupství plzeň-
ského. Zejména zveme zájemce a orga-
nizátory, kteří se do Noci kostelů budou 
zapojovat poprvé a potřebují informa-
ce o podrobnostech k přihlašování 
a termínech objednávání materiálů. 
Zveme také organizátory předchozích 
ročníků Noci kostelů. Ze schůzky bude 
podrobný zápis s potřebnými informa-
cemi pro všechny zájemce. Letošní Noc 
kostelů se bude konat v pátek 10. červ-
na 2016. Informace na t.č.728 930 030 
nebo na adrese: lachmanova@bip.cz. 

 KRISTŮV KŘÍŽ A CO V NĚM ČTEME? - přednáška  
Pastorační centrum ve spolupráci s 
MC Plzeňské panenky zve na Pope-
leční středu 10. února ve 20.00 hodin 
na přednášku pro veřejnost, která se 
koná v učebnách Biskupství plzeň-
ského, nám. Republiky 35, Plzeň. Na 
téma KRISTŮV KŘÍŽ A CO V NĚM ČTE-
ME? přednáší Kateřina Lachmanová. 
Vstupné obvyklé: jednotlivé 30,-Kč, pár 
50,-Kč. Těšíme se na Vás. Informace na 
728 930 030.

KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
Pastorační oddělení nabízí půjčování 
knih z vlastní knihovny. Ta se nachází ve 
3. patře budovy plzeňského biskupství, 
nám. Republiky 35, Plzeň. Otevřeno od 
pondělí do pátku 9.00 – 15.00 hodin, 
jindy po domluvě. Kontakt: 731619698 
nebo slajsova@bip.cz. 11
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Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka, která je v diecézích 
a arcidiecézích České republiky již tra-
diční událostí, letos v naší diecézi pro-
chází osvěžením. Netradičně proběhlo 
její diecézní zahájení v Kladrubech za 
účasti biskupa Františka Radkovského 
a řezenského biskupa Rudolfa Voder-
holzera. Společnou akci pro obě die-
céze navrhl biskup Voderholzer, mimo 
jiné i proto, že jeho kořeny sahají právě 
do Kladrub. Ti, kdo se tohoto zahájení 
zúčastnit nemohli, však nemusí věšet 
hlavu. Plzeňské zahájení proběhne 
v pondělí 4. ledna, a to jak je zvykem 
v mázhausu plzeňské radnice. Slav-
nostní atmosféru  doplní  schola od 
kostela Panny Marie Nanebevzaté. I 
letos malé krále a královny  povezou  
přes náměstí pivovarští koně do kated-
rály, kde začne v 16.45 hodin  drama-

tické ztvárnění   Tříkrálového příběhu 
v podání  osvědčeného souboru ze 
Starého Plzence. Odtud budou koled-
níci s požehnáním otce biskupa vysláni 
do ulic. 
Prosíme všechny dárce, aby si pečli-
vě kontrolovali, zda-li mají koledníci 
zapečetěnou kasičku a evidovanou 
průkazku, která je shodná s jejich ob-
čanským průkazem. Aby nedocházelo 
k podvodnému jednání. V případě, že 
na podvodníky narazíte, je třeba ne-
prodleně kontaktovat policii.
Co dalšího kromě tradičních koledu-
jících skupinek letos Tříkrálová sbírka 
nabídne?
Těšit se můžete na mobilní Tříkrálovou 
skupinku, která za vámi po Plzni a blíz-
kém okolí může přijet v případě, že se 
k Vám koledníci nedostaví. Zveme vás 
6. ledna na benefiční komponovaný 

večer s mluveným slovem a bluesový-
mi melodiemi do kavárny Jabloň v Plz-
ni. Zatančit si můžete o týden později 
na koncertě kapely Los Gadžos, také 
v kavárně Jabloň. Po celou dobu sbír-
ky můžete přijít a přispět do Tříkrálové 
kasičky v čajovně a kavárně Seraf, kde 
bude probíhat výstava mladé plzeňské 
malířky Anny Boženy Kuchtové. Celá 
sbírka bude ukončena benefičním 
koncertem kapely MeloDive v Anděl 
music baru 14. ledna.
Ve spolupráci s PMDP vypraví organizá-
toři i historickou „Tříkrálovou tramvaj“. 
Tramvaj bude jezdit na linkách č. 2 a 
4. po obvyklé trase z konečných stanic 
Světovar - Skvrňany a Bory - Košutka. 
Podrobný jízdní řád najdou zájemci na 
webu a facebooku Diecézní charity.
Doprovodný program k Tříkrálové sbír-
ce bude probíhat i mimo Plzeň. Bene-
fiční koncerty čekají v Klatovech, Nýr-
sku nebo třeba v Tachově či Aši.
Nenechte si Tříkrálovou sbírku pro-
klouznout mezi prsty. Byla by to velká 
škoda nejen pro Vaše srdce, ale pře-
devším pro ty, kteří na Vašich darech 
závisejí. 

Doprovodný program Tříkrálové sbírky v Plzni
3. ledna v 15.00 hodin v kostele sv. 
Jana Nepomuckého schola vedená A. 
Švehlou.
5. ledna v 19.00 hodin v  čajovně Se-
raf v Rooseveltově ul. vernisáž výstavy 
Anny Boženy Kuchtové.
6. ledna na svátek Tří králů: 
v 15.00 hodin v atriu OD CENTRUM  
v Doubravce pěvecký sbor Rolničky
v 18.00 hodin v kostele sv. Martina a 
Prokopa mše sv. pro koledníky s po-

žehnáním , v 19.00 hodin v kulturní 
kavárně Jabloň scénické čtení Čapko-
vých povídek prolínané bluesovými 
klavírními melodiemi. Účinkují: Irena 
Pulicarová, Petr Ž. Novotný, Jakub 
Šmíd a Samuel Čížkovský.
ve 20.00 hodin v kavárně Kačaba stu-
dentská kapela Krpál
10.00-18.00 hodin  jízda historické 
Tříkrálové tramvaje
9. ledna v 16.30 hodin v kostele Panny 
Marie Růžencové koncertně Rybova 
mše vánoční
11. ledna v 18.00 hodin v kostele sv.
Martina a Prokopa koncert ZUŠ Plzeň-
Lobzy
13. ledna v 19.00 hodin balkánské ryt-
my v kulturní kavárně Jabloň v podání 
Los Gádžos
14. ledna v 19.00 hodin zakončí Tříkrá-
lovou sbírku v hudebním klubu Anděl 
kapela Melo Dive.
Nenechte si ujít ani letošní průvod 
K JEŽÍŠKOVI, který vyrazí 3. ledna ve 
14.00 hodin od katedrály sv. Bartolo-
měje a bude zakončen v kostelíku U 
Ježíška živým Betlémem.
Podrobnosti a další aktivity v rámci 
Tříkrálové sbírky se dozvíte průběžně 
z ohlášek, tisku i plakátů a můžete je 
sledovat i na facebooku. 

Koordinátorkou Tříkrálové sbírky 
v Plzni byla  dlouhá léta Anna Srbo-
vá, nyní ji vystřídala Petra Marková 
(tel. 739 275 055, e- mail petra.mar-
kova@dchp.charita.cz). Paní Anně 
Srbové za její obrovsky obětavou 
práci děkujeme! A vám všem spolu 
s koledníky vinšujeme „štěstí, zdraví, 
dlouhá léta“….

Z charitního života
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Anděl 2015  
Ředitel Městské charity Plzeň Pavel 
Janouškovec získal Zlatého Anděla - 
nejvyšší ocenění, které uděluje Od-
bor sociálních služeb města Plzně 
v oblasti sociálních služeb. 
Mezi dvěma sty oceněnými, kte-
ří převzali diplomy za svou práci v 
sociálních službách, byli i další pra-
covníci charitních služeb: 
Lada Vlčková za službu v Intervenč-
ním centru a Terénní krizové služ-
bě a nasazení při koordinaci kraj-
ské potravinové pomoci, Miroslav 
Adamovský za pomoc klientům se 
získáváním pracovních návyků a 
zacvičování v jejich v pracovních 
dovednostech, Tatiana Mandíková 
za pomoc cizincům v roli sociální 
pracovnice a Julie Beroušková, kte-
rá pečuje s úctou a láskou o klienty 
v domově pro seniory.  

Humanitární pomoc uprchlíkům
Diecézní charita Plzeň pokračuje  
v materiální pomoci uprchlíkům, kte-
ří jsou soustředěni ve Slovinsku. 
Materiální pomoc je shromažďována 
v humanitárním skladu v Plzni a dis-
tribuována prostřednictvím Diecézní 
charity Brno do záchytných zařízení 
ve Slovinsku i dalších zařízení na Bal-
káně. Sběrné místo pro dary je v are-
álu charity v Cukrovarské 16. 
Mezi potřebné věci patří hlavně teplé 
oblečení a boty všech velikostí včet-
ně dětských a trvanlivé potraviny. 
 M. Anton, A. Kalábová, P. Marková
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Co pro mě znamená žít zasvěceným životem?
Pro mnoho lidí je zasvěcený život chá-
pán jako zřeknutí se mnohých velmi 
dobrých věcí. Nejen rodiny, manžel-
ství, dětí. Jak často jsem slýchal otázky 
jako: Smí řeholník pít pivo? Smí chodit 
do kina, do hospody, do společnosti? 
A mnoho podobných. A když jsem 
odpověděl kladně, následovalo pře-
kvapení: jak to, vždyť se zasvětil vý-
hradně Bohu! Odpovědi na otázky, co 
všechno člověk zasvěcený musí, byly 
obdobně překvapením. Jako kdyby 
zasvěcení se odehrávalo v oblasti  ko-
nání a nekonání a nikoliv v srdci, v po-
hledu na věci, na život, v motivaci. 
Je pravda, že když jsem se rozhodoval, 
zda požádám o složení slibů, uvědo-
moval jsem si, že se budu muset ně-
čeho důležitého vzdát. Ale podstatné 
bylo a je, proč, pro Koho se člověk ně-
čeho vzdává a nějaké povinnosti na 
sebe bere. Vlastně se zdá, že si člověk 
trochu život zjednoduší – má pak jen 
jednoho Pána. Jenomže v praxi se to 
zase komplikuje, neboť ten Pán má 
poměrně dost „zástupců“: převora, 
provinciála, biskupa, spolubratry, vě-
řící, nevěřící, hledající, potřebné, od-
porující…  A skrze všechny tyto „zpro-
středkovatele“ vznáší „požadavky“. A 
někdy také přímo, bez prostředníků. 

Jak se v tom vyznat, co upřednostnit? 
Všimněte se, že jsem se v tom dostal 
zase do oblasti konání či nekonání. 
Ale trochu z jiné strany. Už ne smíš - 
nesmíš, ale co dříve, co později, na 
co se už asi nikdy nedostane a jak jim 
to vysvětlit? V zápase s takovými po-
tížemi jsem dospěl k závěru, že mým 
jediným skutečným, někdy za těmi 
lidmi se schovávajícím partnerem je 
Bůh. Již nepřichází obtížný člověk se 
svými požadavky, ale Bohem posla-
ný člověk s dotazem: Máš mě rád? 
Chceš plnit, cos slíbil? Již nepřichází 
kárající představený, úkolující „šéf“, ale 
tázající se Bůh, zda mi jde opravdu o 
Něho, nebo o lidi, jejich uznání, jejich 
spokojenost. A zde mohu dosvědčit, 
že takových Božích aktivit je opravdu 
velmi mnoho a ne vždy obstojím. Pře-
sto se mi zdá, že takovýto postoj je žití 
zasvěceného života. Včetně modlitby, 
studia, kázání, liturgie. To vše může 
být konáno pro mne, pro lidi, pro ten-
to svět. Samozřejmě, že také, ale hlav-
ním, původním motivem musí být On. 
A věru, On se umí zeptat, bylo-li tomu 
tak, či nikoliv. 

Jak jsem se na tuto cestu dostal?
Vzpomíná-li člověk, kdy a jak k roz-
hodnutí pro zasvěcený život došlo, 

myslím, že se málokdo rozpomene. 
Bylo to určitě dlouho, postupně a 
s přispěním mnoha lidí - příkladů, 
lidí - rádců, ale i knih, Pánem mistrně 
připravených situací a jemných, ne-
nápadných vnuknutí. Až uzrál čas a já 
jsem věděl. A během této „přípravné“ 
etapy jsem pronikal do utajovaných, 
skrytých struktur, řádových kontaktů 
a získal postupně důvěru těch, kteří 
rozhodovali a nakonec mi dovili sliby 
složit a přijali je.

Jak žije a uskutečňuje naše komunita své 
specifické charisma?
Dnes je ovšem jiná doba, než za 
bolševika. Můžeme mnohem více, 
otevřeně a bez omezování, hlídání 
a utajování. Ale potřeby církve, lid-
ských duší, na které odpovídal svatý 
Dominik se svými bratry, se nezmě-
nily. I dnes platí „lidé Tě nemilují, pro-
tože Tě neznají“. I dnes je kázání moc 
důležitou formou odpovědi na tyto 
potřeby. Má však velmi mnoho velmi 
různých podob a způsobů realizace. 
Dost často se užitečnost a úspěšnost 
působení měří počtem účastníků, 
počtem oslovovaných (i když ne nut-
ně oslovených). Má to jednu výhodu: 
dá se to spočítat. Patnáct tisíc je jis-
tě více, než pět set, a to je více než 
padesát, dvacet, dva. Jenomže nám 
často naši moudří bratři říkali, že 
„jedna duše je dostatečně velké die-
céze“ (už nevím přesně, koho to cito-
vali). Ale zase když kázání slyší kostel 
zaplněný nějakou stovkou věřících, 
když je diskusi či přednášce přítom-
no několik desítek posluchačů, je se 
stejnou námahou dosažení více, než 
když je jich jen několik. Toto bych 
zde však raději nerozebíral. Důvod, 
proč  jsem s tím začal je jiný. Zase se 

vrátím k úvodní myšlence, že v po-
sledku jde o věrnost Pánu Bohu. Že 
to On posílá lidi (někdy málo, někdy 
více, někdy jen jednoho), ke kterým 
má být promluveno, kteří mají slyšet 
„kázání“. Teď jsem to dal do uvozo-
vek, aby bylo patrno, že nemusí jít 
o „moudré“ mluvení, o precizně při-
pravenou řeč, o působivé svědectví.  
A tak se mi zdá, že když naše komu-
nita prostřednictvím svých členů 
někdy káže v kostele, někdy káže na 
poutích, někdy poskytuje exercicie, 
rekolekce, častou však „pouze“  připra-
vuje snoubence na manželství, hleda-
jící na křest, křesťansky dospívající na 
biřmování, studenty na kladení otá-
zek a domáhání se odpovědí, dopro-
vázení Orlů na jejich shromážděních, 
oslavách nebo výletech, naplňuje tím 
naše poslání, uskutečňuje naše speci-
fické charisma. Ovšem, jen přichází-li 
daná příležitost od Pána, i když vždy 
skrze lidi, a je-li naše reakce, naše služ-
ba motivována touhou sloužit a po-
moci Ho lépe znát a tedy více milovat. 
Často jde opravdu o jednotlivce nebo 
malé skupinky. Ale i zde bych se od-
volal na myšlenku, že mým jediným, 
podstatným partnerem je Bůh. A tak 
počet je Jeho problém a On jistě ví, 
co dělá. Musím se však přiznat, že si 
navíc myslím, že osobní, téměř důvěr-
né setkání, které je možné jen v ma-
lém počtu lidí, může účinek „kázání“ 
velmi prohloubit a někdy na dlouho 
až napořád uložit do duše člověka. 
Sám mám s tím osobní zkušenost a 
jsem dodnes vděčný, velmi vděčný, 
nemnohým „kazatelům“ a „kazatel-
kám“, které jsem měl to štěstí potkat 
a nechat se jimi oslovit. Byl bych moc 
rád, kdyby se nám dařilo i takto naše 
charisma naplňovat. 

P. Ondřej Vojtěch Soudský OP
Během uplynulého a právě končícího Roku zasvěceného života na tomto místě 
odpovídaly na naše otázky osobnosti z plzeňské diecéze, které zasvěceným živo-
tem žijí. Tentokrát se tohoto úkolu zhostil plzeňský dominikán P. Ondřej Vojtěch 
Soudský OP, biskupský vikář pro školství a vzdělávání.
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svaté
 Blahoslavená Laura Vicuň
Je uctívaná jako vzor dívek u salesiánské mládeže a její jmé-
no, které pochází z latinského „laurus“, znamená „vavřín“.
Pocházela ze Santiaga de Chile a narodila se 5. dubna 1891 
v rodině šlechtice a vojenského důstojníka José Dominga 
Vicuňa. Právě v té době probíhala občanská válka, a proto-
že byl otec nepohodlný, musel s rodinou uprchnout. Úto-
čiště rodina našla poblíž hraníc s Argentinou v Temuce, kde 
se v roce 1893 narodila Lauřina sestra Julie Amanda. Otec 
onemocněl zápalem plic, kterému podlehl Vše zůstalo na 
matce Mercedes, která se svými dcerami absolvovala ne-
bezpečnou a dlouhou cestu přes Andy, nakonec se usadily 
v Las Lajas. 
Matka chtěla své dcery zabezpečit, stala se milenkou bo-
hatého statkáře Manuela Mora a dcery přihlásila do ústavu 
pro dívky, který v Juníně otevřely sestry salesiánky. Laura 
se zde cítila šťastná a sama se chtěla stát salesiánkou. Byla 

však příliš mladá, jen desetiletá, tak-
že biskup doporučil, aby s rozhod-
nutím počkala. 
V jejím životě bylo také velké trápení 
- život její matky. Laura se dostávala 
do věku, kdy se z dívky stává žena, a 
Mora se začínal zajímat o ni a dělal 
jí milostné návrhy, které Laura rázně 
odmítala. Jednou se svému zpověd-
níkovi vyznala: „Chci zachránit svoji 
matku. Chci obětovat svůj život za 
její spásu.“ V jedenácti letech váž-
ně onemocněla a po dvou letech 
22. ledna 1904 zemřela. Před smrtí 
se svěřila matce se svým úmyslem 
obětovat svůj život za její obrácení. 
Matku to velice dojalo a nemocné 
dceři slíbila nápravu. Moru po smrti 
své dcery v noci tajně v převlečení 
opustila. Manuel Mora zemřel násil-
nou smrtí dva roky po Lauře.
3. září 1988 Lauru Vicuň papež Jan 
Pavel II. prohlásil za blahoslavenou 
a o jejím životě vypráví knížka Marie 
Lucie Beccalossi, nazvaná: Děvčátko 
z And.
 

Blahoslavená Albertina Berkenbrock
16. prosince 2006 ji papež Benedikt 
XVI. prohlásil za ctihodnou a o rok 
později 20. října 2007 mladičkou 

mučednici čistoty Antonii Berken-
brock blahořečil. 
Antonia pocházela z brazilského São 
Luís, kde se 11. dubna 1919 narodila 
v rodině farmáře a 25. května přijala 
svátost křtu. Otec Johann Hermann 
pocházel z Německa, ze Schöppin-
genu, ale jeho rodiče se  rozhodli 
opustit Německo a usadili se v Bra-
zílii. Zde se Johann Harmann oženil 
s Elisabeth Schmoller a páru se na-
rodilo devět děti, mezi nimiž byla 
Albertina, která vyrůstala ve velice 
zbožné rodině a sama si k víře vy-
pěstovala silný vztah. 16. srpna 1928 
přistoupila k prvnímu svatému přijí-
mání a tento den pokládala na nej-
krásnější den svého života, její vztah 
k víře se ještě více prohloubil. Ve ve-
liké úctě měla Pannu Marii a svatého 
Aloise Gonzaga, který je patronem 
São Luís a model čistoty.
Bylo jí pouhých dvanáct let, když 
byla sexuálně napadena jedním z ot-
cových zaměstnanců jménem Mane-
co Palhoça. Jenže Albertina se nedala 
a bránila se násilníkovi. Když útočník 
poznal, že neuspěje a že ho nejspíše 
poznala, vytáhl nůž a dívenku ze stra-
chu před odhalením ubodal k smrti. 
Svůj zločin se pak pokusil skrýt tím, 
že obvinil jiného muže, a utekl. Nako-
nec byl zatčen, přiznal se ke svému 
zločinu a byl odsouzen na doživotí. 
Krátce po Albertinině smrti lidé za-
čali mluvit o přijatých milostech pro-
střednictvím její přímluvy. Díky tomu 
bylo její tělo později přemístěno 
z hřbitova v São Luís do kostela.
 Veronika Pechová 

 známéMéně

Vyobrazení zleva:  
bl.  Laura Vicuň

bl.  Albertina Berkenbrock 19
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V loňském roce jsem se snažil čtenáře 
tohoto Zpravodaje seznámit s bohat-
stvím svatoanenských kostelů a kaplí 
v naší diecézi. 
Den před svátkem sv. Anny slavíme  
25. července památku sv. Jakuba, 
světce, který křesťanství velmi ovlivnil 
a který patří mezi oblíbené. Myslím, 
že každý křesťan se také setkal a nějak 
vnímal existenci Svatojakubské cesty, 
poutní cesty k jeho hrobu. A mě na-
padla otázka, jak je to s touto cestou, 
jak probíhají její trasy a jaké jsou kos-
tely, zasvěcené tomuto světci v naší 
diecézi. Tak jsem zvolil téma této rub-
riky na letošní rok.    

Postava apoštola a mučedníka sv. Ja-
kuba, zvaného Větší či Starší, je jed-
nou z klíčových osobností počátku 
křesťanství. Spolu se svým bratrem 
Janem a apoštolem Petrem patřil 
k nejdůvěrnějším společníkům Ježíše 
Krista a k jeho nejhorlivějším učed-
níkům. Jako první z apoštolů se stal 
mučedníkem, když byl v roce 44 sťat 
v Jeruzalémě na příkaz Heroda Agrip-
py. Jeho ostatky potom cestovaly přes 
horu Sinaj do Španělska. Kolem jejich 
putování, uložení, ztracení a opětné-
ho nalezení v roce 814 existují barvité 
legendy, právě tak i o jeho působení 
ve Španělsku, které je ale nepravdě-

podobné. Sv. Jakub Větší se usídlil 
v myslích lidí jako patron poutníků, 
farmaceutů, drogistů, ale i klobouční-
ků, umírajících a také jako přímluvce 
za dobré počasí. 

Život a duchovní odkaz sv. Jakuba 
inspiroval i vzrušoval křesťanský svět 
od středověku do současné doby. 
Poutě k jeho hrobu v Santiagu de 
Compostella ovlivnily náboženství 
i kulturu Evropy a staly se fenomé-
nem, který dokázal pohnout davy lidí 
na cestu za ním a které v posledních 
desetiletích značně ožívají, i když se 
stále jedná o cestu téměř na evrop-
ský konec světa. Vždyť světcův hrob 
je z Plzně vzdálen vzdušnou čarou 
1840 km a po silnicích a cestách měří 
nejkratší trasa kolem 2400 km, ale 
většina tras je mnohem delší. Velmi 
mnoho Čechů v historii mělo a do-
dnes má zkušenosti z této poutě a 
šlo po některé z tras, jež se v Santiagu 
de Compostella slévají u jeho hrobu. 
Mohutná síť cest má své trasy také u 
nás a dnes je znovu ustanoveno ně-
kolik jejich variant.

Naše cesty nejsou úplným začát-
kem, navazují na svatojakubské cesty 
v Polsku, kde je poměrně bohatá síť 
cest, jež má má dnes tři začátky, dva 
na svých východních hranicích a jed-
nu v Lubinu, také na východě Polska. 
Do naší republiky vstupují v Těšíně a 
západněji přes německou Žitavu do 
Hrádku nad Nisou a dále do Prahy. Na 
tuto západní cestu navazují dvě trasy, 
které vedou naší diecézí. Obě vychá-
zejí z Prahy, severní je vedena přes 

Karlštejn, Beroun a do naší diecéze 
vstupuje u Skryjí. Ta pokračuje na Kra-
lovice, Plasy, Horní Břízu a Ledce, míjí 
Plzeň v Chotíkově a směřuje k Újezdu 
nade Mží až do Stříbra a Kladrub, od-
kud přes Hostouň a hraniční přechod 
v Železné pokračuje do Norimberku. 

Jižní trasa je vedena opět z Prahy, ale 
na Příbram a Rožmitál, variantně přes 
Kasejovice nebo Spálené Pořičí do 
Nepomuka. Do naší diecéze znovu 
vstoupí u Neuraz, odkud pokračuje 
na Plánici, dále do Klatov a přes Kdy-
ni Všerubským průsmykem přejde do 
Německa směrem na Řezno. Na obou 
trasách se nacházejí kostely sv. Jaku-
ba, na severní cestě v Žebnici, v Led-
cích, v Kladrubech a v Hostouni. Jižní 
trasa zastihne kostel sv. Jakuba v Kla-
tovech. Informace o Svatojakubské 
cestě se dají nalézt na internetu, na-
příklad jednoho ze spolků, starajícího 
se o cesty Ultreiy – viz www.ultreia.cz 

První doložená pouť do Compostelly 
je zaznamenaná k roku 951, kterou 
vykonal biskup z Le Puy ve Francii. 
Toto místo bylo ve středověku jed-
ním z poutních východisek, odkud 
se vydávaly organizované výpravy 
poutníků k hrobu sv. Jakuba. Tyto 
cesty byly nejen náboženským či 
očistným aktem, ale také měly vliv na 
formování křesťanského západního 
myšlení. Svým způsobem pomáhaly 
sjednocovat lidi různých národností a 
skupin, urovnávat mezi nimi rozdíly a 
přispívat tak ke sjednocování božího 
lidu na cestě za Kristem.    
 Jan Soukup

Kostely a kaple sv. Jakuba 
 Svatojakubské cesty v Čechách 

Broumov

Socha sv. Jakuba Většího v katedrále v Santiago de Compostela
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Milí přátelé misií, přinášíme několik zpráv 
z misií.
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 
Svatý rok Milosrdenství zahájil ofi-
ciálně papež František 8. prosince 
otevřením Svaté brány v bazilice sva-
tého Petra ve Vatikánu, která zůsta-
ne otevřena do slavnosti Krista Krále  
20. listopadu příštího roku. Ještě 
předtím otevřel Svatou bránu s před-
stihem v Africe –  30. listopadu na pe-
riférii světa, ve válkou zkoušené Stře-
doafrické republice, v hlavním městě 
Bangui, v katedrále Neposkvrněného 
Početí. Poprvé v historii byl Svatý rok 
milosrdenství zahájen mimo Vatikán. 
František pronesl homilii tlumočenou 
do jazyka sango a častokrát byl přeru-
šován potleskem:
„Uprostřed neslýchaného rozvratu 
chce Ježíš prokázat svoji velikou moc, 
svoji velikou slávu (srov. Lk 21,27) a 
moc lásky, která neustupuje před ni-
čím, ani před chvějícím se nebem, 
před hořící zemí a rozbouřeným mo-
řem. Bůh je mocnější a silnější než 
všechno. Toto přesvědčení dává věří-
címu klid, odvahu a sílu vytrvat v dob-
rém i v těch nejhorších protivenstvích. 
I když běsní síly zla, křesťané mají na 
tuto výzvu odpovědět zdvihnutím 
hlavy a připraveností čelit bitvě, v níž 
bude mít Bůh poslední slovo. A tímto 
slovem bude láska a pokoj!

SYMPOZIUM O PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ V 
IRÁKU A SÝRII „Genocida křesťanů“, tak 
bylo nazváno sympózium organizova-
né 19. října  v budově italského parla-
mentu. Věnováno bylo situaci křesťanů 
v Sýrii a Iráku. Podle dostupných statis-
tik bylo 450 tisíc syrských křesťanů při-
nuceno opustit domovy kvůli občanské 
válce a násilí ze strany tzv. Islámského 
státu. Také v Iráku vyhnalo násilí 120 
tisíc křesťanů z Mosulu a z planiny Ni-
nive do iráckého Kurdistánu. Na setká-
ní vystoupil také melchitský patriarcha 
Řehoř III. Laham. Připomněl, že Sýrii 
už opustila polovina lékařů a více než 
1400 kostelů bylo zničeno. Navzdory 
pronásledování ze strany džihádistů 
se křesťané v Iráku snaží pokračovat v 
normálním životě. Mimořádného dne 
mládeže v Kirkúku se zúčastnilo 400 
mladých lidí různých křesťanských vy-
znání. Během dne naplněného mod-
litbou, společnou zábavou a svědec-
tvími mladí křesťané rozmlouvali také 
o nesnadných životních podmínkách. 
Skupina mladých z Kirkúku by se ráda 
vypravila také na Světové dny mládeže 
do Krakova.
Miriam Svobodová, zástupce PMD, 
m.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc leden:  Aby se pro-
střednictvím dialogu a bratrské lásky 
s přispěním Ducha Svatého překonala 
rozdělení mezi křesťany.

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

PRAVIDELNÉ AKCE 

Neděle: 20:00 mše sv. s účastí studen-
tů v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie ve Františkánské ulici
Úterý: 20:00 studentský volejbal v tě-
locvičně Církevního gymnázia, Miku-
lášské náměstí
Středa: 17:00 příprava ke svátostem v 
učebně na faře (vchod vedle kostela), 
kterou vedou studentští kněží P. Voj-
těch Soudský a P. Pavel Petrašovský
18:00 - 18:50  adorace s možností du-
chovního rozhovoru nebo zpovědi (v 
kostele / kapli ve Františkánské)
19:00  hlavní studentská mše sv. 
v kostele Nanebevzetí P. Marie ve 
Františkánské ul. v Plzni, po ní od cca 
20:15 program na faře (biblická té-
mata, přednášky, kultura, filmy, volný 
program), ve 21:30 společná modlit-
ba nešpor
Sobota20:00 anglická mše sv. v kostele 
Nanebevzetí P. Marie ve Františkán-
ské ul. v Plzni

HORÁcké středy – od 20,15 ve farním sále 
Františkánská 11
6. ledna: Koncert kapely Krpál (hrající  

na středeční studentské mši. sv.) od 
20:00 v kavárně Kačaba, Prokopova 
397/17

13. ledna: Modlitba Taizé, jak ji znáte – 
krásné zpěvy pro modlitbu, jednodu-
ché a zároveň hluboké

20. ledna: „Píseň moře“ – promítání 
ve farním sále. Současný animovaný 
film na motivy keltských bájí, nomi-
novaný na Oscara.

27. ledna: „Muž a žena a jejich rozdíl-
nosti“ – beseda s manželi Janou a 
Jindřichem Fenclovými, zkušenosti 
osobní i z Centra pro rodinu plzeňské 
diecéze

AKTUÁLNĚ
Hory s Horou  4. až 6. března 2016 – 
Dobrá Voda u Hartmanic. Srdečně 
zveme studenty na výlet na běžkách 
nebo pěšky (dle sněhových podmí-
nek), na společný čas, vaření, modlit-
bu a slavení mše sv.  Vlídné ubytování 
v domě sv. Vintíře. Podrobnosti a při-
hlášky na marieklimecka@seznam.cz

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB H
R AO
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Od srdce k srdci (návštěvy potřebných)
Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? 
Jsme otevřené společenství mladých, 
kteří touží být blízko všem potřebným 
(nemocným, starým, opuštěným, tr-
pícím, lidem v nouzi), ať už konkrétní 
pomocí, návštěvou nebo modlitbou či 
obětí. Věnujeme svůj čas někomu dru-
hému, kdo to potřebuje. Scházíme se 
dvakrát do měsíce v Plzni ke společné 
modlitbě, k povzbuzení ve službě a 
dělení se o vše, co jsme v uplynulém 
čase prožili. Budeme rádi, když se při-
dáš.
Aktuální informace ráda sdělím na tel.: 
734 241 053 Lucka

Škola vnitřní modlitby (od 11. 1. na DCM)
Modlitba je královská cesta k Bohu. 
Účastníci kurzu vnitřní modlitby jsou 
postupně vedeni po této cestě, od 
modlitby ústní, až po její další stup-
ně, nakolik je toho člověk schopen. 
Jde o kurz praktický a návody v něm 
uvedené je možné rozvíjet v denním 
životě každého, kdo chce modlitbu 
praktikovat. První část bude věnová-
na tomu, jak se na modlitbu připra-
vovat, jak vybrat vhodné místo, jak 
disponovat tělo k modlitbě. Cestu k 
modlitbě otevírá meditace, tedy sou-
středění pozornosti na přítomnost 
Boží v nás. Tento kurz si klade za cíl 
povzbudit účastníky, aby se nebáli 
před Boha předstoupit, vždyť jde o 
setkání dvou přátel – podle slov sv. 

Terezie. Obsahem rozhovoru s Je-
žíšem pak může být náš život nebo 
život Kristův. Nejde ani tak o slova, 
jako o lásku, která mezi Ježíšem a 
námi proudí. Důraz je kladen na svo-
bodu, vytrvalost a pevnost. Zmiňo-
vány jsou i ty překážky v modlitbě, 
které trápí každého z nás – roztrži-
tost, vyprahlost.  Modlitba vyžaduje 
svůj čas, protože vztah se rozvíjí pře-
devším v čase. Pokud se chce někdo 
vážně modlitbou, zejména tou vnitř-
ní, prakticky zabývat, nepotřebuje 
nic dalšího, kurz a materiály na něm 
získané, ho bez nadsázky povedou 
celým jeho životem.
Kurz začíná 11. ledna od 18.00 a bude 
pokračovat každé druhé a čtvrté 
pondělí v měsíci (celkem se jedná o 
12 setkání) v prostorách DCM v Plzni 
(Františkánská 11). Setkání povede 
paní Marie Ventová. Hlásit se můžete 
mailem na adrese: 
m.ventova@volny.cz

Večer chval s DCM (19. 1. v 19.30 hodin)
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 opět uskuteč-
ní třetí úterý v lednu – tedy 19. 1. v 
19.30 ve farním sále františkánské-
ho kláštera v Plzni. Pozvání platí pro 
všechny – chvalme Pána!

Pouť mládeže do Taizé (31. 1. – 8. 2.)
Společně s komunitou bratří se bu-
deme scházet třikrát denně ke spo-
lečným modlitbám v Chrámu smí-
ření, během dne nás čekají biblické 
hodiny, diskuse ve skupinách (i me-
zinárodních), pracovní skupiny, zpěv, 
možnost být v tichu, semináře… Při 
tom všem můžeme poznávat lidi z 
celého světa.
Francouzská vesnička Taizé, která se 
nachází na jihu Burgundska, je do-
movem mezinárodní ekumenické 
komunity, kterou založil v roce 1940 
bratr Roger. Bratři se zavazují na celý 
život, že budou spolu sdílet materi-
ální i duchovní společenství, život v 
celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří 
komunitu více než sto bratří – katolí-
ků i různých protestantských vyzná-
ní – z více než pětadvaceti různých 
národů. Srdcem každého dne v Taizé 
jsou tři společné modlitby. Bratři se 
živí pouze svou prací. Nepřijímají pro 
sebe žádné dary nebo dotace. Ně-
kteří z bratří žijí v malých skupinkách 
– fraternitách – mezi nejchudšími lid-
mi. Pouť je určena pouze pro zájem-
ce od 17 let, počet starších 29-ti let 
je omezen na 7 (při plném obsazení 
autobusu). Hlásit se můžete nejpoz-
ději do 19. 1. 2015, (Pozor, kapacita 
je omezena!). Cena: 2500,- Kč za do-
pravu  (+ poplatek v Taizé – dle věku). 
Přihlášky a více informací: http://
dcm.doo.cz/akce/pout-do-taize

Postní duchovní obnova pro mládež s P. Vlas-
timilem Kadlecem, OMI (12. 2. - 14. 2.)
Jak prožít postní dobu? To je otázka, 
kterou si často klademe. Můžeš do ní 
vstoupit účastí na duchovní obno-
vě pro mládež, která se bude konat 
u nás v Plzni na DCM a povede ji P. 

Vlastimil Kadlec, OMI. Přihlásit se je 
možné do 4. února. Přijměte pozvání 
ke ztišení...

UNIT 2016 (11. - 13. 3.)
UNIT je víkend plný workshopů, semi-
nářů, chval apod. určený pro mladé 
křesťany z různých křesťanských círk-
ví a ze všech koutů nejen Plzeňského 
kraje. Cílem je povzbudit mladé křes-
ťany v jejich víře a umožnit rozličná 
setkání s novými lidmi a samozřejmě 
také  se samotným Bohem. Setkání 
se uskuteční v Plzni o víkendu 11. – 
13. března. Bližší informace a regis-
trační formulář naleznete na webové 
stránce: www.unitos.cz

Světový den mládeže v plzeňské diecézi – 
Setkání mládeže s biskupem Františkem 
před Květnou nedělí (18. - 19. 3.)
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7) 
Už začaly přípravy dalšího setkání 
s biskupem (Světový den mládeže 
v Plzeňské diecézi) a program bude 
opět bohatý a pestrý. V pátek se 
již tradičně uskuteční Křížová ces-
ta centrem Plzně (začátek v 18.00 
v katedrále sv. Bartoloměje). Pokud 
by chtělo vaše společenství ztvárnit 
některé zastavení, dejte nám vědět 
které. Také se ozvěte, pokud máte zá-
jem o nocleh z pátku na sobotu (ve 
spacáku). V sobotu bude program 
pokračovat od 9.00 – opět v aule 
gymnázia na Mikulášském námětí 23 
v Plzni (jen pět minut od nádraží). Na 
programu bude společná modlitba, 
dále duchovní slovo, krátké filmy a 
tematické workshopy... Také se může-
te těšit na příležitost k setkání s věřící-
mi vrstevníky z celé diecéze, krásnou 
liturgii s průvodem s ratolestmi spolu 

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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se slovem otce biskupa v kostele sv. 
Mikuláše. Na závěr mše svaté otec bis-
kup každému osobně požehná a pře-
dá dárek – památku ze setkání. Stejně 
jako v minulých letech uvítáme vaši 
podporu při organizaci celého setkání 
– pokud nám můžete pomoci (třeba 
při liturgii, zařizování prostor, předá-
vání informací nebo zajišťování stra-
vování), budeme moc rádi – ozvěte 
se! Také prosíme o modlitbu za toto 
setkání i jeho přípravu.

Setkání se Svatým otcem 
v Krakově (20. –31. 7. ) 
V září bylo spuštěno přihlašování na 
oslavy 31. světového dne mládeže – 
setkání mládeže s papežem, které se 
uskuteční příští rok v červenci. První 
týden strávíme v diecézi Gliwice (sou-
částí bude například pouť do Čensto-
chové), druhý si pak naplno užijeme 
atmosféry v Krakově – setkání se Sva-
tým otcem, koncerty…, ale hlavně pro-

gram a katecheze v českém národním 
centru. Zajištění české výpravy má na 
starosti Sekce pro mládež ČBK, což, jak 
už víte, je zárukou kvality. Předpoklá-
daná celková cena i s předprogramem 
činí jen 5800,- Kč. V rámci ČR bude po-
skytována podpora početnějším rodi-
nám, informaci o slevách pro účastníky 
z Plzeňské diecéze najdete na našich 
stránkách: www.plzen.signaly.cz. Zá-
věrem upozorňujeme, že od října 2015 

probíhají na www.signaly.cz/soutez 
soutěže o cestu zdarma! A šance na vý-
hru je v naší diecézi poměrně vysoká :-) 

Nabídka – témata pro společenství mladých
Nabízíme dvě nové publikace – každá 
obsahuje jedenáct témat pro spole-
čenství mládeže: „Na cestě k člověku“ 
(křesťanská antropologie) za 10,- Kč a 
druhý díl „Dar společenství církve“ (cír-
kev a společenství) za 20, Kč. V případě 
zájmu nás kontaktujte.

Co se všechno chystá…
Přihlašování na JUMP 2016 (17. – 24. 2. 
2016
X. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích 
(4. 6.)
Diecézní setkání ministrantů v Kralovi-
cích (10. – 11. 6.)
Kajaky v zahraničí (1. – 11. 7.)
ÚLET 2016 (7. – 13. 8.)
Tábor ministrantů (20. – 27. 8.)
Workship 2016 (21. – 27. 8.)
 Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr

OHLÉDNUTÍ
Volejbalový BiskupCUP – Já nevím…
Sobotního turnaje jsme se zúčastnili 
spíše jako společenské události – po-
tkat se se skvělými lidmi, dobře se 
najíst, napít a zpříjemnit si sobotu se 
super týmem. Myšlenky na výhru v nás 
zažehla dvě celkem hladká vítězství ve 
skupině, ale čekal nás soupeř pro nás 
nejtěžší – RMPC. Já jako kapitánka „Já 
nevím“, ale přitom hráčka RMPC jsem 
čelila nejen fyzické, ale i psychické vý-
zvě. Snad ale právě tahle chuť předvést 
prvoligovému týmu co v nás je, nás 
vyburcovala k výkonu, který snad bu-
deme popisovat i vnoučatům. Vítězství 
ve skupině jsme měli v kapse a těšili se, 
že proti RMPC už nemusíme nastoupit 

a nebudeme pokoušet štěstěnu napo-
druhé. RMPC se však nehodlali vzdát 
bez boje – vybojovali postupového 
pavouka a prodrali se do finále. Začí-
nalo jít do tuhého – poslední drobnou 
naději jsme jako protřelé nahrávačky 
spatřily v nedostatku času a možné 
chybě v systému a už jsme běžely za 
pořadateli v naději, že se bude moci 
počítat první vzájemný zápas. Pořada-
telé však byli neústupní a nás ubezpe-
čili, že zápas proti RMPC musíme ode-
hrát. My se však nezalekli, namasírovali 

jsme naší nejlepší smečařku – Pavlínu 
Kučerovou (později vyhlášenou nej-
lepší smečařkou turnaje) – a šli jsme 
na věc. Naše hvězda Pája začala první 
set sérií podání a končila za stavu 7:1 
pro nás. Soupeř už se nechytl a my se 
radovali z vítězství. Na celém turnaji, 
stejně jako každý rok, panovala skvělá 
nálada, všechna družstva byla úžasná a 
my jsme především rádi, že jsme toho 
všeho mohli být součástí. Děkujeme za 
pozvání!
Já nevím (Agáta a spol.)
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www.plzenskepanenky.cz
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Milé Panenky, maminky a všichni příznivci našeho rodinného centra.
Jak možná víte, naše centrum se stalo v loňském roce dospělé neboli plnoleté, tím 
myslím, že se svými přáteli a zakladateli náležitě oslavilo osmnáctiny.
Nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva, každý na čerstvě získanou dospělost 
pohlíží jinak.
Z těch lákavých výhod, které dospělost nabízí a na které se těší můj dospívající syn, 
je bezesporu - získání řidičského průkazu, a tím tedy možnost řízení motorového 
vozidla, a hlavně to, že vám v restauraci legálně natočí pivo.
Myslím, že oběma věcem velmi rozumím, představy puberťáků o nabyté svobodě 
díky osmnáctinám často nemají příchuť povinnosti, zodpovědnosti a už vůbec ne 
odevzdanosti malého dítěte.
Jaké byly Panenky v pubertě nevím, ale dnes stojím na prahu jejich dospělosti a 
vím, že jsou zralé a připravené vydat se na cestu s přáním do nového roku, které 
jsem si vypůjčila od jedné mé velmi svaté ženy.
Tak tedy, milé Panenky, přeji Vám za všechny příznivce do nového roku slova vy-
půjčená ze rtů světice:
„Ať vám milé Panenky Ježíš ukazuje jedinou cestu, která vede k božské výhni. Tou 
cestou je odevzdanost malého dítěte, které beze strachu usíná v náručí svého 
Otce.“
Aktuální program na leden, na který Vás za tým lektorek a pracovnic srdečně zvu, 
najdete na webových stránkách - www.plzenskepanenky.cz
 nebo na facebooku  - Plzeňské Panenky
Rodinné centrum najdete na adrese - Sady 5. května 8, Plzeň-město
Za tým Plzeňských panenek se těším na setkání.  Marcela Cvachová

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících 
úterních setkání začíná 2. února 2016 
od 18.00 hod. v sále farnosti, Františ-
kánská 11 v Plzni. Témata v únoru:
2. února Jak chápe katolická církev 
manželství
9. února Manželství z pohledu bible 
16. února Hodíme se k sobě? Co si do 
manželství přinášíme, co očekáváme
23. února Psychologické rozdíly mezi 
mužem a ženou; potřeby muže a 
ženy, rozdělení rolí 
(Další cyklus bude ve středy od 14. 
dubna)

Další termíny na jaro
- Víkend pro chlapy 6.-8. května
- Víkend pro ženy – duben 

Národní týden manželství

proběhne 8-14. února 2016 s mottem 
„Manželství je víc než kus papíru“. 

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v 
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých ži-
votních 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. Objednáv-
ky: mankak@tiscali.cz, 606 710 631.

Poradna přirozeného plánování rodičovství
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí 
bezplatné konzultace ohledně sym-
ptotermální metody přirozeného 
plánování rodičovství, plánování po-
četí … Domluva na tel. 774 213 186 
(Věrka) nebo 776 200 028 (Hanka).

Nové knihy pro rodiče:
G. Fumagalliová, D. Biollo: Abeceda 
partnerského vztahu
R. Parsons: Prarodičem snadno a 
rychle (a dobře)
P. G. Cabra: Blahoslavení, kdo vycho-
vávají
H. Pinknerová: Středověk mého života 
 

 Jindřich Fencl 
 rodiny@bip.cz, tel 731 619 704
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První půlrok Hroznatovy akademie 
Kulturně vzdělávací centrum, které 
v nově opravené budově svého kláš-
tera zřídili tepelští premonstráti, má 
za sebou první měsíce působnosti. 
V klášteře byl otevřen nový prohlíd-
kový okruh procházející barokní bu-
dovou, který návštěvníky z řad širo-
ké veřejnosti seznamuje se životem 
v barokním klášteře. Zpřístupněny 
byly klášterní štoly a sklepy. To ale 
není podstatou Hroznatovy akade-
mie. Šlo hlavně o to, vrátit do bu-
dovy život. Moderně vybavené sály 
už posloužily studentům z Plzně a 
z Olomouce, Karlovarský kraj zde 
oceňoval nadané žáky, Policie ČR své 
zasloužilé členy. Sešli se zde rovněž 
krajští inženýři a architekti. Prostory 
posloužily i věřícím z naší diecéze na 
tradiční pouti. Úplně první akcí byl 

dvoutýdenní tábor mentálně posti-
žených z Brněnska. Vznikly vzdělá-
vací programy určené školám, které 
dětem zábavnou formou podají in-
formace o nástěnné malbě, klášterní 
architektuře a knihtisku. Uskutečnila 
se první série tvořivých dílen s vá-
noční tématikou, začal fungovat 
pravidelný grafický kroužek pro děti 
z okolí. Do budoucna se připravuje 
i keramická dílna. Tepelští premon-
stráti se tak vracejí k svým pedago-
gickým tradicím a ukazují, že velká 
investice z Integrovaného operač-
ního programu Evropské unie měla 
svůj význam a smysl. Věříme, že se 
postupně naše akademie dostane 
do podvědomí celé České republi-
ky a návštěvy budou mít z pestrého 
zázemí krásné zážitky, které obohatí 
jejich vědomí.

Všem hostům, účastníkům aktivit a 
příznivcům Hroznatovy akademie 
děkujeme za spolupráci a proje-
venou důvěru a všem přejeme do 
nového roku 2016 pevné zdraví, 
osobní i pracovní úspěchy a těšíme 
se na další spolupráci, přátelství a 
inspiraci…
Tým pracovníků Hroznatovy akade-
mie - Kanonie premonstrátů Teplá 

Poradenská místnost a poradenské služby 
pro pozůstalé v Hospici sv. Jiří
V úterý 8. prpsince proběhlo v Hospi-
ci Sv. Jiří v Chebu slavnostní otevření 
nově zrekonstruované poradenské 
místnosti.Hospicová poradna je mís-
to, kam mohou přijít pečující osoby, 
nemocní, pozůstalí a další lidé, kterým 
hospic slouží. Snažili jsme se proto vy-
tvořit prostor, kde se budou cítit dob-
ře a budou moci otevírat pro ně citlivá 
témata a problémy či otázky, které je 
tíží.
Poradenskou místnost využíváme 
od února 2014, ale nebyla zcela vy-
hovující, proto jsme hledali finanční 
prostředky na rekonstrukci. To se díky 
aplikaci ,,Pomáhej pohybem" http://

www.pomahejpohybem.cz/o-pro-
jektu) povedlo. Podpořili nás běžci, 
chodci i cyklisté. Potřebné body, za 
něž nadace ČEZ poskytla hospici fi-
nanční příspěvek ve výši 50 000 Kč, se 
podařilo nasbírat za pouhé čtyři dny. 
Kromě nadace ČEZ bychom také rádi 
poděkovali firmě Novotrade X, která 
zaplatila zbývající výdaje spojené s 
rekonstrukcí.
V rámci slavnostního otevření byly 
představeny poradenské služby, kte-
ré jsou poskytované každé pracovní 
úterý od 14:00 do 18:00 a služba po-
radenství pro pozůstalé, kterou chce-
me v příštím roce více nabízet široké 
veřejnosti.
Poradce pro pozůstalé je kvalifikova-
ný pracovník, který samostatně a sys-
tematicky pod dohledem supervizora 
doprovází klienty prostřednictvím 
terapeutického vztahu vytvořeného 
v průběhu umírání jim blízké osoby, 
při přípravě pohřebních obřadů a při 
jejich práci se smutkem. Poradenské 
hodiny pro pozůstalé  od ledna 2016 
probíhají každé pracovní 
pondělí od 15:00 do 18:00.
  Hospic Sv. Jiří
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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

1.1. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. na zahájení nového roku

3.1.    9:00 Aš, farní kostel, mše sv.

4.1. 10:00 Karlovy Vary, zahájení Tříkrálové sbírky

   16:00 Plzeň, mázhaus radnice a katedrála, zahájení Tříkrálové sbírky

 10.1.   8:00 Praha, salesiánské divadlo, mše sv. pro Ekumenickou lesní školu

 17.1. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. za uprchlíky

   14:00 Velká synagoga, vzpomínka na židovské transporty

 19. - 20.1. Praha, 104. plenární zasedání ČBK

 21.1. 18:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, ekumenická bohoslužba

 24.1.   8:30 Čistá, mše sv. s udílením kandidatury

 25.1.   9:30 Biskupství plzeňské, kněžský den

 27.1.   9:00 Arcibiskupství pražské, konference o evropských fondech

 28.1. 18:00 Tábor - Klokoty, poutní dům Emauzy, přednáška o Turínském plátně

1414
Čtvrtek
LEDEN 2016

 

Přejeme Vám speciální nový rok!


