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Holubici jako symbol Ducha svatého, hvěz-
du mudrců z východu jako symbol cesty ke 
Kristu a barvu rudou jako oheň lásky. To vše 
najdeme ve znaku nového biskupa plzeňské 
diecéze Mons. Tomáše Holuba. Za své heslo 
si zvolil verš z Janova Evangelia "Kdo miluje, 
poznává Boha"(4,7). 
 Biskup Tomáš vysvětluje: „Hvězda má 
odkazovat ke třem králům. Je to hvěz-
da mágů, kteří jsou na cestě ke Kristu, 
symbolizuje cestu nás všech. Cestu, 
která mnohdy vede různými oklika-
mi, mnohdy na ní můžeme zabloudit, 
ale na níž se s Kristem nakonec setká-
me. Motiv cesty jako výzvy, jako pu-
tování k Ježíši je pro mě velké životní 
téma, velmi důležité. Biblický příklad 
mudrců, kterým hvězda ukazovala 
cestu k narozenému židovskému krá-
li je pro nás velkým povzbuzením.“ 
Holubice, ačkoliv si ji mnozí mohou 
vykládat jako odkaz k příjmení nové-
ho biskupa, je především symbolem 
Ducha svatého a odkazem k osobní 
spiritualitě držitele znaku.
Ke svému biskupskému heslu Kdo mi-
luje, poznává Boha Mons. Holub pro-
zradil, že jej inspirovalo rozjímání Mi-

losrdenství, jemuž je věnován letošní 
rok:  „Tato pasáž z Janova evangelia 
mě vzala u srdce, opravdu silně mě 
oslovila. Je to asi Boží řízení, že souvisí 
s heslem mého předchůdce a učitele, 
v jehož stopách chci jít, biskupa Fran-
tiška Radkovského Uvěřili jsme lásce.“    

Autorem znaku je českobudějovický děkan 
Dr. Zdeněk Mareš ThD, který podává následu-
jící odborný výklad:
Znak 2. sídelního biskupa plzeňského, 
Mons. Tomáše Holuba, je kombinací 
osobního znaku se znakem diecéze, 
takže štít je čtvrcený a v prvním a čtvr-
tém poli je znak plzeňské diecéze, ve 
druhém a třetím poli je osobní znak 
biskupův.
Plzeňská diecéze byla založena v roce 
1993 papežem sv. Janem Pavlem II. 
Toho roku se slavilo i 600. jubilejní vý-
ročí smrti sv. Jana Nepomuckého a 
při určování hranic nové diecéze byla 
většina území vyčleněna z pražské ar-
cidiecéze a českobudějovické diecéze, 
menší část pak z diecéze litoměřické. 
Tato skutečnost byla reflektována při 
tvorbě znaku, takže v černém poli je 

Kdo miluje, 
poznává 
Boha
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do dvou rozpůlené zlaté břevno připo-
mínající severní část území (připadající 
kdysi do pražské arcidiecéze), pod ním 
pak v kruhu pět zlatých hvězd sv. Jana 
Nepomuckého, připomínající jižní část 
území (kdysi připadající do českobudě-
jovické diecéze).
Osobní znak biskupa: V červeném poli 
stříbrná holubice a nad ní zlatá osmi-
cípá hvězda. Holubice v křesťanské 
ikonografii již tradičně vyjadřuje sym-
bol Ducha svatého, stejně tak jako i 
červená barva oheň lásky. Nejde jen 
na odkaz ke jménu držitele znaku, ale 
i na jeho osobní spiritualitu a původ 
(neboť pochází z královehradecké die-
céze, kde je katedrála zasvěcena Duchu 
svatému). Velké téma v životě biskupa 
Holuba je „cesta“, chápaná prvořadě 
jako výzva. Biblický příklad mudrců od 
východu, kteří uviděli hvězdu a vydali 
se na cestu, aby vzdali hold a poklonili 
se narozenému židovskému králi, je pří-
kladem    a povzbuzením (Mt 2, 1-12). 
Podobně by se měl vydávat na cestu 
každý křesťan, ale v případě držitele 
znaku a v okamžiku jeho jmenování 
k biskupské službě, dostává tento pří-
klad zcela nový rozměr a stává se pro 
něj výzvou a současně i programem 
celého episkopátu; tedy kráčet cestou 
ve světle Ducha svatého a přitom mít 
stále na zřeteli hvězdu, která nemusí 

obsahovat pouze mariánský aspekt, ja-
kožto „Hvězda jitřní“. Osm cípů hvězdy 
totiž odkazuje i na „Osmero blahosla-
venství“ (Mt 5, 3-10), která sama o sobě 
jsou programem a cestou evangelia, 
k níž Ježíš zve.
Znak je provázen tzv. procesionálním 
křížem a je převýšen biskupským klo-
boukem zelené barvy, na jehož šňůrách 
po každé straně je šest střapců stejné 
barvy. Znak je doplněn heslem: „Kdo 
miluje, poznává Boha“ (1 Jan 4, 7). 
Láska je autentickou známkou spojení 
mezi člověkem a Bohem. V pojetí apoš-
tola Jana se láska představuje ve dvou 
rozměrech, které se mezi sebou mají 
prolínat. První rozměr je „vertikální“ a 
je základní: „Láska je z Boha“, ano „lás-
ka je Bůh“. Je to on, kdo první miloval, 
a jeho láska je viditelná, zkušenostní, 
hmatatelná, v Ježíšově osobě. Druhý 
rozměr lásky je „horizontální“ a rodí se 
z předešlého. Kdo je milován Bohem, 
sám zase miluje bližního svého. Tak to 
zaznívá v závěti, kterou Ježíš zanechal 
v poslední večer svého pozemského 
života: „To je mé přikázání: Milujte se 
navzájem, jak jsem já miloval vás“ (Jan 
15, 12). To je mystika, která se od naše-
ho společenství s Bohem rozšiřuje, sbli-
žuje nás s ostatními a spojuje v jednu 
velkou rodinu církve.  
                   Připravila Alena Ouředníková
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Vzducholoď přilétla blíž ke klientům
"Protože značná část klientů, převáž-
ně z řad Romů,  pochází právě odtud, 
rozhodli jsme se vyjít jim naproti, být 
pro ně časově i místně dostupnější," 
vysvětluje Jakub Havlíček, vedoucí 
nízkoprahového klubu Vzducholoď, 
proč se toto zařízení od února pře-
stěhovalo ze Salesiánského střediska 
mládeže v Plzni - Lobzích do měst-
ské části Petrohrad, kde žije mnoho 
sociálně slabých rodin a problema-
tického obyvatelstva.
Posilovna, fotbálek, kulečník, nealko 
bar, tak vypadá příjemné, neformál-
ní, bezpečné a zábavné prostředí v 
suterénních prostorách ve Sladkov-
ského ulici č. 68, kam denně zavítá 
dvacet až třicet mladých lidí od 15 
do 23 let. Takové je věkové vymeze-
ní návštěvníků nízkoprahového klu-
bu, který při Salesiánském středisku 
funguje už deset let. "Kromě volno-
časových aktivit nabízíme také indi-
viduální práci s klienty," zdůrazňuje 

Jakub Havlíček. "Máme tu kontaktní 
místnost, tzv. kecárnu, kde je každý 
den k dispozici jeden z pracovníků. 
Spektrum našich služeb je od oka-
mžité krizové intervence přes návaz-
né služby, kde spolupracujeme např. 
s diecézní charitou, až po dlouhodo-
bou práci s klienty v oblasti vztahů, 
sebepojetí," dodává.
Návštěvníky klubu Vzducholoď, kte-
rý je otevřený ve všední dny od 16 
do 20 hodin, lze rozdělit do tří sku-
pin: nově příchozí, rozkoukávající se 
a stálí. "U nově příchozích se vždycky 
snažíme zjistit, co potřebují, jak jim 
můžeme pomoci. Zároveň jim vy-
světlíme pravidla a limity pobytu v 
klubu," popisuje sociální pracovnice 
Renata Demetrová. Pro stálé klienty 
jsou připraveny speciální akce jako 
výlety, sporotvní utkání a soutěže.
Čas od času dojde i ke konfliktům či 
problematickému chování, agresi. 
"Snažíme se najít kořen problému, 
řešit vše v klidu, když to jde. Policii 

Co se stalo, co se chystá
jsme zatím ještě nikdy nevolali," říká 
Jakub Havlíček. 
Od dubna by se Vzducholoď měla 
vznášet i v terénu. Její pracovníci 
mají v plánu jednak oslovovat poten-
cionální klienty a zvát je k návštěvě 
nízkoprahového klubu, jednak by 
měli pomáhat přímo na místě, kde je 
potřeba,

Církevní základní škola otevře 1. a 6. třídu
Šestnáct dětí už má jistotu, že 1. září 
usednou do lavic první třídy Církevní 
základní školy, která bude nově ote-
vřena v Plzni. Tito budoucí prvňáčci 
prošli úspěšně zápisem. Šanci mají i 
ti, kteří by chtěli nastoupit do 6. třídy 
téže školy.
První základní škola v diecézi, jejímž 
zřizovatelem je Biskupství plzeňské, 
získala do nájmu od města původní 
budovu přemístěného sportovního 
gymnázia v Plzni na Slovanech. "Jsou 
to skutečně velkorysé a moderní pro-
story včetně zázemí pro pohybové a 

další aktivity," pochvaluje si biskup 
František Radkovský, jemuž se zříze-
ním církevní základky splnil sen do-
plnit chybějící spojovací článek mezi 
církevní mateřskou školkou a dvěma 
církevními středními školami v di-
ecézi. "Šestá třída je určena dětem, 
kterým rodiče chtějí dopřát vzdělání 
v křesťanském duchu, ale z různých 
důvodů je nechtějí hlásit k osmile-
tému studiu na Cíkevním gymnáziu. 
Nebo se na gymnázium hlásí a k nám 
si dají přihlášku jako alternativu pro 
případ nepřijetí," vysvětluje Kateřina 
Chejlavová, zástupkyně ředitele Cír-
kevní ZŠ. "V první třídě zbývají ještě 
čtyři místa jako šance pro ty, kdo se 
rozhodli později. "Celkově hodno-
tíme zájem jako velmi slušný vzhle-
dem k tomu, že stojíme na úplném 
začátku," dodává Kateřina Chejlavo-
vá. Zápis do 6. třídy proběhne v květ-
nu, budoucí prvňáčci se mohou těšit 
na seznamovací dopoledne v červnu. 
Více na www.cisplzen.cz.
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Biskupové František i Tomáš poděkovali 
tříkrálovým koledníkům
„Čest být tříkrálovým koledníkem ne-
trvá pouze po dobu Tříkrálové sbírky, 
nekončí v půlce ledna. Proto chceme 
kontakt s tříkrálovými koledníky udr-
žovat prostřednictvím různých akcí po 
celý rok,“ vysvětlila Alžběta Kalábová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky pro pl-
zeňskou diecézi na setkání koledníků 
1. března.
Bohatý program, který pro kolední-
ky, jejich rodiče a příznivce Tříkrálové 
sbírky připravila 1. března v kulturním 
zařízení Šeříkovka Diecézní charita Pl-
zeň a Městská charita Plzeň, provázelo 
několik překvapení. 
Tím prvním byla účast obou plzeň-
ských biskupů - emeritního biskupa 
Františka Radkovského a nově jmeno-
vaného Tomáše Holuba. Mons. Tomáš 
Holub při té příležitosti zdůraznil, že 
děkovat za službu dobré věci nemusí 
jen biskup, díky od každého, kdo má 
otevřené srdce, jsou stejně hodnotné 
a potřebné. Dětský pěvecký soubor 
Jiřičky mu poté spontánně na pozdrav 
zazpíval píseň Holubí dům.   
Dalším překvapením odpoledne byl 
slacklinový workshop akrobatů z praž-
ského dua SlackShow. Mezi nosnými 
sloupy sálu napnuli chodící provazy  

a předvedli několik statických triků. 
Za jejich doprovodu pak mohli od-
vážlivci z řad koledníků lajnu také 
přejít - viz foto na str. 6.
Všichni zúčastnění koledníci obdrže-
li jako poděkování volné vstupenky 
do areálu Techmania Science centre 
v Plzni, které tato instituce věnovala.  
„Letošní Tříkrálová sbírka ukázala, 
jak se na sebe koledníci a dárci těší. 
Vzájemná důvěra společně s vysvět-
lováním a přátelským přístupem 
překonaly i nezasloužený tlak, který 
byl na Charitu vyvíjen kvůli uprchlí-
kům. Je zřetelné, že  lidé Tříkrálové 
sbírce věří rok od roku víc a víc,“ kon-
statoval s nadšením ředitel Lodr.

Učení sv. Františka Saleského 
z pohledu dnešní doby  
Nejen formační, ale zejména du-
chovní charakter mělo Setkání ve 
světle školy sv. Františka Saleského, 
vedené biskupským vikářem pro 
evangelizaci P. Alvarem Grammati-
cou ThD v sobotu 12. března ve ško-
licím středisku  Koinonie Jan Křtitel 
v Plzni - Liticích (foto nahoře). 
Jednalo se o třetí ze čtyř navazují-
cích setkání a bylo určeno jak pas-
toračním asistentům a absolventům 
diecézních exercicií jako pokračo-

vání v jejich duchovním růstu, tak i 
zájemcům z řad veřejnosti. "Dopo-
ledne vždy přednáší P. Alvaro Gram-
matica podle Úvodu do zbožného 
života sv. Františka Saleského. Protože 
vše podává velmi srozumitelně, aktu-
alizované pro člověka dnešní doby, je 
o účast stále větší zájem," vyzdvihuje 
Pavlína Anderlová, která má organi-
zaci akce na starosti. "Někteří kněží  
s sebou přivezli i celé skupinky svých 
farníků, což není zcela obvyklé, ale je 
to moc dobře," dodává.
Odpoledne pak probíhaly tři typy for-
mačních workshopů. Jednak příprava 
pro akolyty a lektory, tentokrát za-
měřená na bohoslužbu slova. Druhý 
workshop měl na programu pastoraci 
mládeže, třetí  liturgii hodin. 
Termín příštího duchovně formačního 
setkání je 21. května, hlásit se lze na 
e-mailu evangelizace@bip.cz.

UNIT 2016 - setkání mladých křesťanů napříč 
denominacemi
Jubilejní 10. ročník ekumenické 
konference pro mladé křesťany 
UNIT 2016 proběhl o víkendu 11. až 
13. března v prostorách plzeňského 
sboru Maranatha Evangelické církve 
metodistické. Letos pod mottem "Na 
cestě k vítězství".

Celovíkendový program, jehož se 
zúčastnila zhruba stovka mladých lidí  
z celé republiky, začal v pátek odpo-
ledne. Na téma Boží milost hovořil 
jáhen Elva Frouz, vystoupila taneční 
skupina Paprsek, čas byl věnován i 
vzájemnému poznávání. 
V sobotu se prolínaly promluvy  
s chválami a modlitbami, které hu-
debně doprovázela skupina Elaion  
z Prachatic. Odpoledne bylo věnová-
no bloku workshopů a seminářů, na-
mátkou jmenujme  témata jako Chvála  
a uctívání, Islám, obojí pod vedením 
Markéty Satkové, Překážky na cestě 
k vítězství v podání výkonného ředi-
tele Centra pro efektivitu ve vedení 
Franka Zauflika, Hřích a pokušení či 
Jak vyjít ze šedé zóny z pohledu pas-
tora sborů Cesta života Petra Petráška  
a další. Zlatým hřebem dne byl Večer 
chval, doprovázený plzeňskou Chvá-
lící skupinou Církve bratrské. UNIT 
zakončila v neděli ekumenická bo-
hoslužba vedená Aloisem Boháčkem  
z Bratrské jednoty baptistů v Aši. 

Biskup Radkovský dostal křídla, 
biskup Holub klec
Netradičními dárky obdarovali mladí 
lidé z diecéze své dva biskupy na závěr 
19. Setkání mládeže, které proběhlo  
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v sobotu 19. března. Emeritní biskup 
František Radkovský obdržel křídla, 
aby se, konečně zbaven biskupských 
povinností, mohl svobodně rozletět, 
neboť je znám jako člověk širokého 
spektra zájmů, přátel a charismatu. 
Nově jmenovaný plzeňský biskup To-
máš Holub naopak dostal klec - aby 
neuletěl, protože i on je vyhlášen svou 
neutuchající energií, o níž vypovídá i 
rozsah jeho působnosti od armádní-
ho kaplana působícího v extrémních 
vojenských podmínkách až po ge-
nerálního sekretáře České biskupské 
konference.
Setkání mládeže předcházela už tra-
dičně páteční křížová cesta centrem 
Plzně(foto na titul. str.), jejíž zastavení 
letos vycházela z Lukášova evangelia 
a ústředním tématem bylo Milosr-
denství, stejně jako v sobotním pro-
gramu, v němž mimo jiné vystoupila 
zakladatelka hospicového hnutí v 
ČR MUDr. Marie Svatošová. Více na 
str.26.

Mše svatá se svěcením olejů
proběhla na Zelený čtvrtek 24. března 
v katedrále sv. Bartoloměje za účasti 
většiny kněží z celé diecéze. Hlavním 
celebrantem byl  biskup František 
Radkovský.  Alena Ouředníková

CHRáM SV. MIKUlášE V CHEBU oTEVřE oPRA-
VENoU KRyPTU A Věž  
V neděli 3. dubna bude po téměř 
dva roky trvajících přípravných a re-
konstrukčních pracích zpřístupněna 
krypta a věž v chrámu sv. Mikuláše a 
Alžběty v Chebu. 
Otevření zahájí slavnostní mše sv. 
v 10.00 hodin s účinkováním chrámo-
vého sboru. 9

 V 11.00 hodin následuje po poděko-
vání všem, kteří k úspěšnému završe-
ní projektu přispěli, otevření krypty a 
věže, doprovázené symbolickým vy-
puštěním poštovních holubů, a mož-
nost prohlídky s průvodcem. Poté jsou 
všichni příchozí zváni naproti do farní-
ho sálu k malému občerstvení. 
 
DUBNoVá PoUť Do SKoKů
proběhne 3. dubna. Neděli Božího Mi-
losrdenství oslavíme v poutním koste-

le Navštívení Panny Marie ve Skokách 
u Žlutic jako obvykle s P. Vladimírem 
Slámečkou. Začátek poutní mše sv.  
v kostele Navštívení Panny Marie je ve 
14.00 hodin, poté nabídneme malé 
občerstvení. 
Cesta do Skoků je po zimě nesjízdná, 
doporučujeme zaparkovat auta už  
v Polomu či na náhorní plošině nad 
Polomem a zbytek cesty (2 km) absol-
vovat pěšky. 

HoSPIC - MíSTo RADoSTI
S problémy ale i radostmi hospicové 
péče seznámí návštěvníky PhDr. Ro-
bert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana 
N. Neumanna, 4. dubna v 19.00 hodin  
v klubovně HIFI klubu v Klatovech, 
Vrchlického sady. Pořádá česká křes-
ťanská akademie.

BIBlICKá SETKáVáNí NA BISKUPSTVí
Pastorační centrum zve všechny zá-
jemce na pravidelné biblické hodiny s 
Josefem Kaše, které se konají vždy prv-
ní a třetí pondělí v měsíci od 19.00 ho-
din v učebně biskupství plzeňského. V 
dubnu se sejdeme 4. 4. a 18. 4.  Setkání 
jsou otevřena všem zájemcům o čtení 
a sdílení se nad texty z Písma, nechybí 
ani svědectví života, modlitba a příle-
žitostné slavení radostných událostí 
ve společenství. V současné době se 
zamýšlíme nad liturgickými texty ná-
sledující neděle. Za organizační tým 
Majka Lachmanová, Josef Kaše a Anna 
Šlajsová (info na 731 619 698). 

PoKUS MIlošE šKoRPIlA o čESKý REKoRD - 
SESTUP (SEBěH) NA DNo MARIáSNKéHo 
PříKoPU
Známý ultramaratonec, proagátor a 
trenér běhu a zakladatel běžecké ško-
ly Miloš Škorpil se ve svých 61 letech 
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chce pokusit symbolicky zdolat "dno 
světa", tedy hloubku Mariánského pří-
kopu 10 994 metrů, a to na schodech 
kostela sv. Mikuláše v Chebu. Aby úkol 
splnil, bude muset zdolat 54 984 
schodů, což znamená po věži sestou-
pit (ale i vystoupit) 413 krát plus ještě 
55 schodů.
Sestup (seběh) na dno Mariánského 
příkopu se uskuteční 9. dubna od 
10.00 hodin do neděle 10. dubna do 
12.00 hodin.
V případě, že pokus bude úspěšný, jej 
Pelhřimovská Agentura Dobrý den 
zdarma zaeviduje do České knihy re-
kordů a archivu Muzea rekordů a kuri-
ozit.Hledáme jednotlivce či firmy, kteří 
by tento pokus podpořili libovolnou 
částkou, přičemž by každá 1 Kč sym-
bolizovala 1 zdolaný schod. Výtěžek 
celé akce bude věnován Hospici Sv. 
Jiří, který poskytuje služby nevyléčitel-
ně nemocným lidem a jejich rodinám.
Miloš Škorpil nabízí koupi jednoho 
ze svých 413 sestupů z věže kostela  
sv. Mikuláše a Alžběty za symbolických 
150 Kč! Chcete-li tento pokus podpořit 
a zároveň přispět na provozování slu-
žeb mobilního hospice na Chebsku, 
zašlete libovolnou částku na transpa-
rentní účet č. 2000653844/2010 s vari-
abilním symbolem 10 994 či vzkazem 
pro příjemce "Na dno světa". Na přání 
Vám vystavíme potvrzení o daru, dár-
covskou smlouvu či sepíšeme smlou-
vu o reklamě.

MEDITAčNí ZAHRADA V PlZNI DoUDlEVCíCH 
zahajuje sezónu
Návštěvnická sezóna bude zahájena 
13. dubna a potrvá do 16. října. Oteví-
rací doba od středy do neděle 10.00 - 
17.00 hodin. Mše svaté 14. a 28. dubna 
od 16.00 hodin.

Ke kpoupi DVD „Plody zla a odpuštění“ 
- svědectví plk.L.Hrušky i cizojazyčně
Kontakt: 603 809 798, zahrada@bip.cz

Boží JMéNo JE MIloSRDENSTVí 
PřEDNášKA
Pastorační centrum zve na přednášku 
pro veřejnost, která se koná ve středu 
13. dubna od 19.30 hodin v učebně 
Biskupství plzeňského, nám. Repub-
liky 35, Plzeň. Na téma „Boží jméno je 
Milosrdenství“ přednáší P. Romuald 
Rob OP.

DEN oTEVřENýCH DVEří V HoSPICI SVATéHo 
lAZARA V PlZNI 
V úterý 19. dubna vás srdečně zveme 
na Den otevřených dveří v Hospici 
svatého Lazara, který slaví osmnácté 
narozeniny. Provedeme vás po hospi-
ci, zodpovíme vaše otázky týkající se 
zdravotní, sociální i spirituální péče o 
naše pacienty a jejich rodiny. Ukáže-
me vám Kapli sv. Lazara, krátké filmy 
na téma hospicové péče, fotografie 
z hospiců v zahraničí i  dokumentární 
film, který o našem hospici natočila 
režisérka Ljuba Václavová. V přízemí 
hospice vás bude čekat trocha hudby 
i malé občerstvení.Těšíme se na vás 
mezi 10. a 17. hodinou, Sladkovského 
ulice 66a (vchod z vnitrobloku), Plzeň 
– Slovany; www.hsl.cz. 

BUDE ZAHáJEN DAlší RočNíK PlZEňSKéHo 
VARHANNíHo FESTIVAlU
V dubnu proběhne první koncert v 
podání Plzeňanům velmi dobře zná-
mého varhaníka Vladimíra Roubala. 
Koncerty jsou vždy od 19.00 hodin v 
katedrále sv. Bartoloměje v následují-
cíh termínech:
25. 4.  Vladimír Roubal 
Zazní skladby autorů: Johann Sebasti-

Brány milosrdenství v plzeňské diecézi
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an Bach, Felix Menddelssohn-Barthol-
dy, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, 
vlastní improvizace 
9. 5.  Jan Doležel
Zazní skladby autorů: Heinrich Kamin-
ski, Vítězslav Novák, Johann Ulrich Ste-
igleder, Arnolt Schlick, Leoš Janáček, 
Ferenc Liszt
23. 5. Petr Rajnoha 
Zazní skladby autorů: Jan Křtitel Ku-
chař, Johann Sebastian Bach, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy
6. 6. Václav Peter 
Zazní skladby autorů: Dietrich Bux-
tehude, Johann Sebastian Bach, Jan 
Křtitel Kuchař, Louis Lewandowski, 
Otomar Kvěch, César Franck 
Součástí festivalu bude tradičně vý-
stava o varhanách.

BISKUPSKé SVěCENí
přijme 2. sídelní biskup plzeňský 
Mons. Tomáš Holub v sobotu 30. dub-
na v 10.30 hodin v katedrále sv. Barto-
loměje z rukou arcibiskupa Dominika 
Duky, spolusvětiteli budou  emeritní 
biskup František Radkovský a řezen-
ský biskup Rudolf Voderholzer.

KURZy PéčE A ZáVěR žIVoTA
Diakonie ČCE zve na kurzy s tématikou 
Péče a závěr života, které pořádá v Me-

zigeneračním a dobrovolnickém cen-
tru TOTEM na Kaznějovské 1517/51  
v Plzni. 
Pátek 13. 5.  ve 14-18 hodin POMÁHA-
JÍCÍ PROFESE U LŮŽKA UMÍRAJÍCÍHO
Sobota 14. 5. 
8-12 hodin DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NE-
MOCNÉHO – TEORETICKÁ ČÁST
12-15 hodin DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ 
NEMOCNÉHO – PRAKTICKÁ ČÁST
15-17 hodin ÚKOLY ŽIVOTNÍHO POD-
VEČERA 
První kurz je určen především pro-
fesním skupinám, další dva laickým 
pečujícím a poslední seniorům. Kurzy 
jsou financovány z Programu imple-
mentace švýcarsko-české spolupráce, 
pro účastníky jsou zdarma.
Kapacita je omezená. Podrobnosti  
a registrace na webu www.pecujdo-
ma.cz, e-mailu dagmar.dvorakova@di-
akonie.cz nebo telefonu 603 167 540.

KNIHoVNA NA BISKUPSTVí
Knihy z oblasti křesťanské literatury, 
teologie, církevních dějin, duchovní-
ho života je možno si půjčit v knihov-
ně pastoračního oddělení Biskupství 
plzeňského (3. patro) v pondělí – pá-
tek od 8.30 do 15 hodin. Bližší infor-
mace na slajsova@bip.cz nebo mob.: 
731 619 698 (A. Šlajsová).

Kniha Živé píšťaly litických varhan  
autora Jiřího Reindla právě vyšla a je 
k dostání v Koinonii Jan Křtitel 
v Plzni - Liticích za 150 Kč. 
Výnos z prodeje je určen na opravu 
litického kostela sv. Petra a Pavla.

Živé píšt'aly 
litick ch varhan

^ ^
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Potravinové balíčky pro chudé
Operační program potravinové a 
materiální pomoci rozjelo Minister-
stvo práce a sociálních věcí koncem 
minulého roku. Projekt je zaměřen 
především na sociálně slabé rodiny s 
dětmi, osoby bez domova a na osoby 
či rodiny žijící v nevyhovujícím byd-
lení (azylové domy, ubytovny) nebo 
v sociálně vyloučených lokalitách. 
Diecézní charita Plzeň se do projektu 
zapojila a v současné době distribu-
uje potřebným občanům potravino-
vé balíčky. „Podle statistik jsme po-
mohli v lednu celkem 180 občanům“, 
uvedla koordinátorka projektu Marie 
Sýkorová. „Byli mezi nimi všechny 
cílové skupiny včetně neúplných ro-
din s malými dětmi. Podpořili jsme 
například 52 matek a 58 dětí ve věku 
do patnácti let. Potravinové balíčky 
pomáhají i bezdomovcům, zdravot-
ně postiženým nebo seniorům nad  

65 let věku“. V balíčcích jsou pře-
devším trvanlivé potraviny určené 
k dlouhodobějšímu používání – čoč-
ka, rýže, těstoviny, sušené mléko, ma-
sové konzervy apod. Charitní sklad 
potravin bude doplňován v letošním 
roce každé čtvrtletí. Operační pro-
gram potravinové a materiální po-
moci potrvá až do roku 2020.  

Příběh otce s malými dětmi
Jedním z klientů Terénní krizové služ-
by provozované Diecézní charitou 
Plzeň je osmapadesátiletý Stanislav. 
Bydlí v malém bytě v krizovém soci-
álním zařízení, které zřizuje a spravu-
je Městská charita Plzeň. „Stanislav 
se stará o dvacetiměsíční chlapec-
ká dvojčata, která mu byla svěřena 
soudním rozhodnutím do péče“, 
uvedla psycholožka služby Daniela 
Babincová. „Matka dětí, jeho družka, 
je totiž závislá na alkoholu a zane-

dbává péči. Protialkoholní léčení ale 
už několikrát odmítla. Dvojčata jsou 
citově velmi vázaná na otce a matku 
odmítají“. Stanislav pobírá částečný 
invalidní důchod ve výši kolem 4 000 
korun a rodičovský příspěvek nece-
lých 10 000 korun. Do doby než byl 
příspěvek přepsán na něj, ho zneuží-
vala družka na koupi alkoholu. Kvůli 
tomu vznikla další krizová situace. 
„Stanislav dluží nájemné za posled-
ní dva měsíce“, pokračuje Daniela 
Babincová. „A nájemní smlouva mu 
končí ke konci března. I když dluh 
postupně splácí, provozovatel smlou-
vu odmítá prodloužit kvůli tomu, že 
družka v domě ruší noční klid a vy-
volává konflikty. Navíc mu byl kvůli 
dluhu na nájemném pozastaven soci-
ální příspěvek na bydlení. Pozitivní je, 
že Stanislav se snaží svoji krizi vyřešit 
aktivně“. Podle Daniely Babincové je 
hnacím motorem pro Stanislava pře-
devším osud jeho dětí, které by mu 
sociálka odebrala v případě, že by se 
ocitl na ulici. Terénní krizová služba 
se snaží Stanislavovi pomoci. Jedná 
s provozovatelem domu o možnosti 
prodloužit nájemní smlouvu za pod-
mínky, že vymění zámky u bytu a za-
mezí družce přístup. „Chci především, 
aby synové měli důstojnější prostředí 
a nebyla ohrožená jejich výchova“, 
řekl nám Stanislav pod podmínkou 
zachování anonymity. „Chtěl bych 
bydlet i dál v našem bytu.  Kousek od-
tud je mateřská školka, kam by mohly 
děti později chodit.  Do té doby by 
mi pomohlo s dětmi Dětské centrum 
Cvrček“. Stanislav nemá podle svých 
slov problém najít si práci. Už teď má 
nabídky na základě zkušeností a kon-
taktů s různými firmami z minulosti. 
Charitní pracovníci z Terénní krizové 

služby momentálně pomáhají Stani-
slavovi kromě doprovodu na úřady i 
materiálně. Mimo jiné taky díky Ope-
račnímu programu potravinové a ma-
teriální pomoci. 

Benefice pro děti v Jižní Americe
Chudoba a rodiny v tísni mají úplně 
jiný rozměr v České republice opro-
ti mnoha oblastem Jižní Ameriky. Pro-
to se Diecézní charita Plzeň ve svých 
službách zaměřuje i na humanitární 
pomoc v Bolívii, Paraguay, Peru a 
Ekvádoru. V těchto zemích může chu-
dým rodinám pomoci i studium dětí 
na základních a středních školách. 
Školní docházka totiž není všude sa-
mozřejmostí a právě chudoba je toho 
hlavní příčinou. V mnoha oblastech 
Jižní Ameriky je obvyklé, že děti musí 
pomáhat svou prací rodině k holé 
existenci. Často na úkor školní do-
cházky. Veřejnosti v Plzni připomněl 
tento fakt benefiční ples na podpo-
ru humanitárních projektů v Jižní 
Americe, který Charita uspořádala ve 
spojení s Centrem španělské kultury 
a vzdělávání v sále známého Saloo-
nu na Roudné. „Výtěžkem z plesu po-
můžeme projektu Adopce na dálku“, 
řekl vedoucí humanitárních projektů 
Pablo Chacon Gil. „Smyslem Adopce 
na dálku je podpořit finančními dary 
studium vybraného dítě. Vzdělání 
potomka může v budoucnosti zlepšit 
sociální zázemí celé rodiny“. Díky vý-
těžku z benefičního plesu bude moci 
navštěvovat školu několik dalších 
chudých dětí. Adoptovat jedno z dětí 
se rozhodl i vicemistr Evropy v salse 
Eduard Zubák, který společně se svou 
ženou předvedl exhibiční vystoupení. 
Roční příspěvek „adoptivního rodiče“ 
činí 7 000 korun. Miroslav Anton

Z charitního života
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V naší prodejně můžete dostat jak 
horké novinky z Karmelitánského 
nakladatelství, tak zajímavé tituly a 
novinky z jiných nakladatelství. Na-
jdete zde vhodné tipy pro biblisty, 
pro teology, rodiny, pro nemocné, 
pro děti, pro ženy i muže, mladé i 
věkovité, tituly jen tak pro sváteční 
chvíle ... 
Kromě knih se Vaše oči můžou potě-
šit vystavenými ikonami, kříži a po-
žehnáními, která můžete vidět nad 
vchodovými dveřmi domů. V našem 
obchodě nechybí ani kvalitní mešní 
vína, hostie, kadidla, svíce všech ve-
likostí a druhů. Obrázky svatých, přá-

ní, pohledy k nejrůznějším příležitos-
tem, růžence, přívěsky, sošky a jiné 
devocionále dolaďují kolorit prostor 
Karmelitánského knihkupectví. Mno-
hé z toho jsou věci, které běžně jinde 
nekoupíte. Ať už jsou to třeba výrobky 
trapistů, za všechny jmenujme jejich 
známé hořčice a džemy, nebo výtvar-
ná díla regionálních autorů. 
Když vstoupíte dovnitř, pohladí vás 
vlídný klid, který dýchá z krásné li-
teratury a přívětivého prostředí. 
Všechny příchozí vítáme, těší nás zá-
jem o knihy a spokojenost návštěv-
níků, kteří často odcházejí s knihou, 
nebo dárkem pro někoho blízkého. 

Vy ale nejenomže vítáte návštěvníky v knihku-
pectví ve Františkánské, vy občas vyrážíte za 
lidmi i do terénu.
Ano, naše přání je jít za lidmi, přinést 
knihy a další sortiment i k těm, kteří 
z různých důvodů nemají možnost 
nakupovat v naší prodejně. Takže vy-
rážíme na nejrůznější akce po diecézi. 
Můžete si nás i objednat, když nám 
dáte vědět, kde se koná např. pouť, 
kde byste si náš stánek přáli mít. Na 
tomto místě ve Zpravodaji budeme 
čtenáře informovat, na jakých akcích 
nás najdou. V nejbližší době to bude 
například ve středu 13. dubna při 
přednášce P. Romualda Roba na bis-
kupství a také v sobotu 30. dubna, 
kdy proběhne slavnostní biskupské 
svěcení Mons. Tomáše Holuba, bude-
me s knihami před katedrálou. 

Doneslo se nám, že v souvislosti s novým pl-
zeňským biskupem nabízíte jednu specialitu?
Karmelitánské nakladatelství ve spolu-
práci s TV Noe připravuje u příležitosti 
biskupského svěcení Mons. Tomáše 
Holuba dárkové CD MP3 jeho nejza-
jímavějších promluv. Bude na něm 
výběr tří kvalitních duchovních před-
nášek z minulých let a rovněž uvítací 
slovo ze dne 12. února letošního roku, 
které pronesl v Plzeňské katedrále, 
kdy byl představen diecézi a zastupi-
telům města Plzeň. CD MP3 můžete 
zakoupit v den svěcení biskupa na 
stánku Karmelitánského knihkupectví 
v blízkosti katedrály a také v Karmeli-
tánském knihkupectví U františkánů. 
 Za informace děkuje 
 Alena Ouředníková

Karmelitánské knihkupectví v Plzni čili knihkupectví U františkánů  je tak trochu 
ukryté v prostorách středověkého domečku vedle kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie ve Františkánské ulici, ale pokud jej jednou objevíte, nebudete litovat. I kdy-
byste si nic nekoupili, ta atmosféra, ta procházka mezi regály plnými zajímavých 
knih a dalších věcí plus milý personál stojí za to. Ale myslím, že nakonec stejně 
neodejte s prázdnou. Alespoň mě vždycky něco zlákalo, ať už to byla třeba dětská 
kniha (s dětskou biblí ve tvaru kufříčku jsem měla úspěch v široké rodině), mo-
mentální beletristický trhák, teologická či životopisná literatura. A co dalšího? To 
prozradila Marie Lachmanová, nová vedoucí prodejny:
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Duchovní služby pro pacienty a rodiny
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Hospici svatého lazara 
v plzeňském

Hospicová péče zdaleka neznamená jen zabezpečit pacienty po fyzické a zdra-
votní stránce. Neméně důležitá je i péče duchovní. Vminulém čísle jsme o tom ho-
vořili s vedoucí sociálního úseku Hospice sv. Lazara v Plzni Andělou Bednářovou, 
tentokrát se s námi o své zkušenosti a zážitky podělil P. Jiří Barhoň, kněz a nemocniční 
kaplan, který do tohoto hospice dochází už víc než deset let. 

V Hospici sv. lazara sloužíte jako nemocnič-
ní kaplan a zároveň duchovní. Jaký je mezi 
těmito funkcemi rozdíl?
Nemocniční kaplan i jiný kněz, který 
jako duchovní do hospice za nemoc-
nými přichází, jim především slouží. 
To je nejdůležitější. Rozdíl v tom 
tedy není.
o jakou podporu mají pacienti v hospici a 
jejich blízcí nejvíce zájem? A čím jste jim, 

podle Vašich zkušeností, nejvíce užitečný? 
Prvotní zájem a finální užitek mohou být 
na míle vzdálené…
Pacienti v hospici jsou lidi. Každý je 
jiný, což je dobře, každý má svoje 
radosti, naděje i trampoty. Společné 
mají to, že jsou těmi pacienty, tedy 
nemocnými, to je pravda. Když se 
svěří a slyším jejich životní příběhy, 
často jsem překvapený a žasnu, co 

všechno prožili. Užitečný jim můžu 
být i tím, že tyto jejich příběhy vy-
slechnu. Více jim pomůžu, když po-
cítí, že jejich radosti a bolesti pro-
žívám s nimi, že v tom nejsou sami. 
Ani to však není to hlavní. To hlavní 
a to nejdůležitější, čím jim můžu 
pomoci, je, když pocítí, že je s nimi 
Bůh. O to se snažím. Ten přece může 
všechno, já jenom málo.
Jste k dispozici i personálu hospice? Pečují-
cí si někdy neumějí moc říci o pomoc…
Když přijdu do hospice, první koho 
potkám, je paní v recepci. U ní každý 
můj den v hospici začíná i končí, me-
zitím se setkávám i s lékaři, sestrami, 
uklízečkami a samozřejmě s nemoc-
nými, kterých je pochopitelně nejvíc. 
Pro ně jsou tam všichni ostatní, i já. 
Ať už je to kdokoli, s kým se setkám, 
vždycky platí to, co říká Chiara Lubi-
chová: Každý člověk byl stvořen jako 
dar pro mě a já jako dar pro něho.
Jak „pracujete" s těmi, kteří aktivní vztah 
k Bohu nemají nebo ho opatrně hledají? 
Nerada používám slovou "nevěřící". Někdo  
hledá opravdu až v posledních dnech či týd-
nech života. Někdy vztah najde nemocný, 
ale rodina ne, či naopak… Jak složité je 
být kaplanem v této situaci?
Ti, kteří vztah k Bohu nemají, zdráhá-
te se použít slovo „nevěřící“ a máte 
pravdu, jsou lidi jako všichni ostatní. 
I takového pacienta, který to o sobě 
tvrdí, potěší, když ho pozdravím a 
zajímám se o něj. Řeknu mu, že se 
modlím za všechny, za věřící i nevě-
řící, někdy mu řeknu: Pokud se pře-
ce jen modlíte, třeba vlastními slovy, 
modlete se i za mě, já to taky potře-
buju. To platí i pro jeho příbuzné, 
když tam jsou. Někdy se ale také sta-
ne, že pacient řekne, že si v žádném 

případě návštěvu kněze nepřeje, tak 
mi nezbývá, než to respektovat. Za 
toho se pak modlím v kapli, přičemž 
říkám: Bože, pošli mu někoho jiné-
ho, lepšího než jsem já.
Je něco, co Vás po letech práce s nemocnými 
a umírajícími ještě překvapí, zasáhne, po-
sune o kus dál?
Překvapují mě, zasahují i posunu-
jí dál jejich příběhy, jak už jsem se 
zmínil. To, co prožili dosud, to co 
prožívají nyní i to, co budou prožívat 
jednou na věčnosti. Ale na tom není 
nic zvláštního, to přece musí zajímat 
každého člověka, který se zajímá o ně. 
 Nějaký příběh?
Znovu tedy opakuji, že jsem překva-
pený, když se pacienti svěří s tím, 
co všechno prožili, co prožívají nyní 
a co očekávají. Tady ale musím říct, 
že právě v hospici jsou někteří, kte-
ří vám to říct nemůžou, protože i 
mluvení je pro ně velmi namáhavé 
a prakticky nemožné. Pak ty příbě-
hy čtete z jejich několika málo gest, 
která ještě udělat mohou, a z pohle-
du jejich očí, přičemž si říkáte: Co 
všechno se skrývá za oponou, kte-
rou ještě nelze roztáhnout, ale jed-
nou to určitě půjde, až budeme tam, 
kde bude všechno jasné? 
Tyto příběhy patří mezi nejkrásněj-
ší. Což je zároveň výzva, aby lidé 
do hospice i jinam za nemocnými 
přicházeli a navštěvovali je. Aby o 
tuto krásu a poznání svůj život ne-
ochuzovali. 
To, co nám řeknou nebo dají poznat 
nemocní, to se jinde nedozvíme, i 
kdybychom měli tituly kolem jména 
ze všech stran. 
 Ptala se Jarmila Neumannová, 
 Hospic svatého Lazara Plzeň
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Nejstarším kostelem sv. Jakuba na 
Karlovarsku je hřbitovní kostel v os-
trově. Původně byl farním kostelem 
vesnice Ostrov, která předcházela 
založení města. Postaven byl kolem 
roku 1225 v pozdním románském 
slohu. Patřil ke skupině kostelů s věží 
nad čtverhranným presbytářem, skle- 
nutým již raně gotickou klenbou. Kdy 
byla věž zbořena, není zřejmé. Na 
tento presbytář navazuje protáhlá ob-
délníková loď s vestavěným kůrem, 
který přebíhá i na boční stěny. Vstup je 
ústupkovým portálem v severní boč-
ní stěně lodi. Vnitřní vybavení se sice 
dochovalo, ale ve značně poničeném 
stavu. Od roku 2006 do roku 2013 zde 
probíhalo restaurování zejména fresek, 
které pokrývaly všechny zdi kostela 
včetně klenby presbytáře. Pod vrstvou 

barokních maleb se nachází vrstva 
gotických, ale neúplně zachovaných 
maleb. Ty byly zdokumentovány, ob-
noveny byly lépe zachované barokní. 
Varhany byly v roce 1990 převezeny do 
kostela v Milíně na Příbramsku, kde byl 
opravován kostel poškozený poslední-
mi boji 2. světové války. 

Starobylostí se může chlubit také 
kostel sv. Jakuba u Bochova, dnes zcela 
opuštěný mezi poli v malém háječku. 
Z výšky na něj shlížejí zříceniny hradu 
Hartenštejna. Byl postaven koncem 
13. století, ještě před založením města 
Bochova, jako farní kostel dávno zanik-
lé vesnice Krašnov. Po výstavbě kostela 
sv. Michaela v Bochově se stal k němu 
filiálním. Prvně je písemně zmiňo-
ván k roku 1356, barokně přestavěn 

byl v letech 1768 až 1774. Po odsunu 
obyvatel v roce 1946 sloužil krátce pra-
voslavným věřícím, ale brzy nato byl 
zcela opuštěn, postupně se dostal do 
dezolátního stavu a vnitřní vybavení 
bylo rozkradeno a zničeno. Kostel je 
malá jednolodní svatyně s polygonál-
ně uzavřeným presbytářem a cibu-
lovou věžičkou nad ním, vnitřek má 
barokní vzhled. Kroky k jeho záchraně 
jsou pomalé a nesmělé a týkají se pře-
devším opravy střech. Probíhaly mezi 
rokem 2008 až 2010, kdy kostel vlast-
nil soukromý majitel, který z něj chtěl 
udělat rekreační chatu, dnes je majite-
lem spolek Jakub z Bochova. 

Třetí kostel v karlovarském vikariátu, 
zasvěcený sv. Jakubovi, se nachází 
v obci Močidlec na Žluticku. Stojí upro-
střed dlouhé svažité návsi a byl zřejmě 
postaven na počátku 14. století, první 
farář byl zde ustanoven v roce 1338. 
Z roku 1422 se zachovala zpráva o smr-
ti faráře, který ale nebyl jediný v okolí, 

zemřeli i faráři v Novosedlích, ve Štědré 
i Lukové, což naznačuje, že byli zavraž-
děni husity při jejich nájezdu na Žlutice. 
Před třicetiletou válkou zde působili lu-
teránští kněží. V roce 1775 kostel vyho-
řel a v následujících letech byl zbořen a 
znovu vystavěn. Svědčí o tom gotické 
pískovcové kvádry, druhotně použité 
ve smíšeném zdivu barokní novostav-
by. Kostel byl postaven jako jednolod-
ní s plochým stropem v lodi a zakle-
nutým presbytářem. Bohaté barokní 
vybavení se zachovalo dodnes, zřejmě 
bylo součástí staršího kostela, ale bylo 
poškozeno opakovanými krádežemi 
soch a obrazů. Hlavní oltář z druhé 
poloviny 17. století nese obraz stětí  
sv. Jakuba. Postranní oltáře z konce 17. 
století zhotovil zřejmě Johann Platzer 
z Plzně, dědeček známého Ignáce Plat-
zera, jenž vyzdobil kostel sv. Mikuláše 
v Praze na Malé Straně. Památkou na 
gotickou etapu je křtitelnice ve tvaru 
obráceného zvonu. Kostel prochází 
pomalou obnovou.  Jan Soukup

Kostely sv. Jakuba 
 Vikariát Karlovy Vary
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Kde právě pomáháme
Papežská misijní díla v ČR pravidelně 
podporují projekty pro světové misie, 
bohoslovce a děti. V letošním roce míří 
pomoc do 13 zemí světa - Keňa, Zambie, 
Uganda, Nigérie, Egypt, Sýrie, Pákistán, 
Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Papua-
Nová Guinea, Jamajka a Guyana.
PAPEžSKé MISIJNí Dílo šířENí VíRy (šV)
je oficiální organizací katolické církve, 
která pomáhá každé misijní diecézi 
světa na cestě k samostatnosti. Zajiš-
ťuje systematickou a kvalitní pomoc 
nejchudším lidem ve skoro jedenácti 
stech misijních diecézích. Finanční pro-
středky na projekty ŠV pocházejí pře-
vážně ze sbírek Misijní neděle. Kromě 
této sbírky přispívají dárci na tento účel 
i kdykoliv během roku. Počet projektů: 
Afrika 19, Asie 21. V Ugandě podporu-
jeme např. stavbu kaple v technické 
škole v Kichwamba, stavbu farního kos-
tela v Kasule, rekonstrukci fary… 
PAPEžSKé MISIJNí Dílo APošTolA PETRA (SPA)
zaměřuje svou pomoc na přípravu a 
formaci seminaristů, řeholních noviců a 
novicek v misijních diecézíc. Služba SPA 
je nezbytná, bez ní by nebyli kněží a ře-
holní dorost v misiích. Pomoc není jen 
ekonomická, ale spočívá také v mod-
litbě a v životě  víry. U všech projektů 
se jedná o podporu studia bohoslovců 
– v Keni 101 studentů, v Ugandě 172, 
v Zambii 143.

PAPEžSKé MISIJNí Dílo DěTí (PMDD)
V rámci katolické církve je PMDD orga-
nizací, která na celosvětové úrovni for-
muje děti k zájmu o misie, a to modlit-
bou, vzdělávacími aktivitami, finančně. 
Děti se tak stávají misionáři druhých, v 
souladu s heslem „Děti pomáhají dě-
tem“. V roce 2015 jsme podpořili po-
moc pro chudé a trpící děti: Papua-No-
vá Guinea 5 000 dětí, Afrika cca 24 000 
dětí, Latinská Amerika 17 000 dětí, Asie 
cca 27 000 dětí.
Pomoc se zaměřuje na pomoc sirot-
kům a dětem nakaženým HIV/AIDS, 
pomoc při zajištění lékařské pomoci, 
jídla, oblečení, školních potřeb, pod-
pora domova pro tělesně postižené 
děti, provoz rehabilitačního centra pro 
záchranu a péči o sexuálně zneužívané 
děti, pomoc při péči o děti emigrantů 
uprchlých kvůli terorismu nebo kvůli 
práci, preventivní programy proti dro-
gové závislosti a dětské práci, podpora 
křesťanské formace a morální výchovy 
ve slumech, pomoc potřebným dětem 
z ulice…
Za veškerou podporu ze srdce děkuje-
me!
Miriam Svobodová, zástupce PMD, 
m.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc duben: Aby afričtí 
křesťané uprostřed politicko-nábožen-
ských střetů vydávali svědectví lásky a 
víry v Ježíše Krista.

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 – jako obvykle adorace 
s možností duchovního rozhovoru 
nebo zpovědi (v kostele ve Františ-
kánské)
19:00  hlavní studentská mše sv. v kos- 
tele Nanebevzetí P. Marie ve Františ-
kánské ul. v Plzni, po ní od cca 20:15 
program na faře (biblická témata, 
přednášky, kultura, filmy, volný pro-
gram), ve 21:30 společná modlitba 
nešpor

Sobota: 20:00 anglická mše sv. v kos-
tele Nanebevzetí P. Marie ve Františ-
kánské ul. v Plzni

HoRácké středy – od 20:15 ve farním sále 
Františkánská 11

6. dubna: „Homosexualita v církvi“ – 
beseda s Jaroslavem Lormanem, mo-
rálním teologem a trvalým jáhnem. 
V r. 2015 otevřeně vystoupil se svou 
homosexuální orientací.

13. dubna: Modlitba chval – večer vě-
novaný společné modlitbě včetně 
hudby a ztišení nad biblickým tex-
tem

20. dubna: „Opři žebřík o nebe“ – vý-
razný dokument o P. Mariánu Kuffovi, 
který se na faře pod Tatrami stará o 
bezdomovce, bývalé vězně i další lidi 
na periferii. 

27. dubna: Večerní hra ve staré Plzni

Velikonoční duchovní obnova 
15. až 17. dubna 2016 na Lomci u 
Vodňan, doprovází P. Pavel Petrašov-
ský.
Podrobnosti a přihlášky 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

Večer chval s DCM (19.4. 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 opět uskuteč-
ní třetí úterý v dubnu – tedy 19. 4  
v 19.30 ve farním sále františkánské-
ho kláštera v Plzni. Pozvání platí pro 
všechny – chvalme Pána!

Kurz pro hlavní vedoucí táborů (6. – 8. 5.)
Asociace křesťanských spolků mlá-
deže, z. s. (AKSM) spolu se Sekcí pro 
mládež ČBK organizuje akreditova-
ný kurz pro hlavní vedoucí táborů 
či jiných prázdninových pobytů pro 
děti. Kurz se koná 6. – 8. května 2016 
ve Středisku volného času v Nové 

Cerekvi u Pelhřimova; začátek je 
v pátek v 18.30hodin, ukončení 
v neděli v 17.00 hodin. Cena: 500 
Kč - zahrnuje ubytování, stravování 
a účastnický příspěvek. Kurz je doto-
ván MŠMT.
Náplní kurzu jsou právní předpisy 
pro práci s dětmi, včetně hygienic-
kých, základy první pomoci, bez-
pečnostní pravidla činností s dětmi 
a mládeží, táborové hospodaření, 
organizační příprava tábora a další. 
Kurs je zakončen testem; účastníci 
dostanou osvědčení s platností na 
dobu neurčitou. 
Přihlášku - jméno, adresa trvalého 
bydliště, datum naroz., email, tel. a 
organizace, pod kterou se pořádá 
tábor (farnost, spolek…) - zašlete 
do 15. dubna na email svetnickova@
cirkev.cz, nebo na adresu: Sekce pro 
mládež ČBK, ing. Marie Světničková, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice. 
Přihlášeným budou zaslány podrob-
né informace a studijní materiály. 

X. celodiecézní fotbalový turnaj na malém 
hřišti - BiskupCUP - o pohár biskupa Rad-
kovského (28. 5.)
Všichni hráči i fanoušci se opět mo-
hou těšit na velký fotbalový turnaj. 
Stejně jako v minulých letech se 
bude hrát na hřišti a v tělocvičně ZŠ 
v Komenského ulici v Domažlicích – 
tentokrát poslední májovou sobotu 
od 10.00 hodin.

Zájemci o hru nechť se přihlásí do 20. 
května. Maximální počet družstev: 
16, počet hráčů v teamu: 4+1, Při-
hlášky: Petr Jankovec, Jiráskova 596, 
344 01 Domažlice, tel.: 602 472 334, 
PetrJankovec@seznam.cz

Kajaky v Polsku (7. - 16. 7.)
I v letošním roce se vodácká výprava 
DCM vydá za dobrodružstvím do za-
hraničí. Krom plavby po řece navští-
víme také spoustu jiných zajímavých 
míst, a tak zbude dostatek času i na 
duchovní záležitosti. Jedná se o akci 
pro všechny, protože kajaky v Pol-
sku nemají sportovní charakter jako 
v Čechách, ale jsou to podobné lodě 
jako u nás s jediným rozdílem – pád-
luje se na obě strany. Jméno řeky je 
ještě zatím tajné, přihlášky už se ale 
přijímají (počet míst je omezený). 
Předpokládaná cena 2000,- Kč.

Setkání se Svatým otcem v Krakově – jen za 
3800 Kč! (20. – 31. 7.)
Je nejvyšší čas se přihlásit na oslavy 
31. světového dne mládeže – se-
tkání mládeže s papežem, které se 
uskuteční v červenci v Polsku. Prv-
ní týden strávíme v diecézi Gliwice 
(součástí bude například pouť do 
Čenstochové), druhý si pak naplno 
užijeme atmosféry v Krakově – se-
tkání se Svatým otcem, koncerty, 
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 předprogramem byla díky spon-
zorům pro naši diecézi snížena na 
pouhých 3800,- Kč! A v rámci ČR je 
poskytována další podpora počet-

nějším rodinám, informaci o slevách 
pro účastníky z plzeňské diecéze na-
jdete na našich stránkách: www.pl-
zen.signaly.cz. Závěrem upozorňuje-
me na soutěže se signály.cz o cestu 
zdarma: www.signaly.cz/soutez 

ÚleT (7. – 13. 8.)
Prázdninové setkání pro -náctileté (14-
18 let) opět proběhne 7. – 13. srpna v 
Nečtinech.  Čeká Tě společně strávený 
čas, trocha napětí, krátký výlet, letní 
kino, koupání, povídání, volejbal, dílny, 
koncert, oheň, gangy, spousta her a le-
grace a úžasná parta podobně potrefe-
ných… Těší se na Tebe: Anička, Vlastík, 
Jindřich a další.
Přihlášky a informace: fencl@bip.cz, 
731 619 704.

ENTERcamp 2016
Kdo se nedostal na JUMP nebo je pří-
liš starý na ÚLeT, může 15. – 21. srpna 
vyrazit na ktišskou faru na akci zvanou 
ENTERcamp. Mladým ve věku 16-23 let 
se nabízí jedinečná možnost občerstvit 
a obnovit svou víru, posílit svůj duchov-
ní život, upevnit svou odhodlanost jít 
dál za Kristem nebo pokročit v hledání 
osobního povolání. Toto setkání chce 
být „vstupem“ do nové fáze života, 
popostrčit k dalším krůčkům. Nebu-
de chybět ani prostor pro to pořádně 
si zablbnout a vybláznit se, něco zají-
mavého se naučit, vyzkoušet, či vlast-

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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noručně vytvořit. Více informací nalez-
nete na www.entercamp.cz. Na této 
adrese je také možné se zaregistrovat. 

Workship 2016
Od 21. do 27.8. se na Manětínsku a 
Plasku už počtvrté uskuteční dobro-
volnická brigáda Workship. Skupinka 
mladých lidí kolem oblátů v Plasích 
(OMIGang) zve mladé, aby strávili tý-
den svých prázdnin nebo dovolené 
pomocí potřebným. Každý večer se 
pak společenství mladých spolu s or-
ganizátory a místními obyvateli setká-
vá a účastní připraveného kulturního 
programu. Nejde jen o práci a o po-
moc, ale především o setkání a sdílení. 
Pokud chcete letos přijet do Manětína 
mezi nás i vy, sledujte http://workship.
farnostplasy.cz .

Co se všechno chystá…
Studentský Velehrad (21. – 24. 4.) – 
www.studentskyvelehrad.cz
Diecézní setkání ministrantů v Kralovi-
cích (10. – 11. 6.)
Festival UNITED ve Vsetíně (18. - 20. 8.) 
– www.festivalunited.cz
Tábor ministrantů v Horní Blatné (20. – 
27. 8.)
Diecézní pouť do Teplé s programem 
pro mládež (2. - 3. 9.)
 Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr & Petra

oHléDNUTí
Mládež se setkala s oběma biskupy
V sobotu 19. března jsme se sešli v Plz-
ni, abychom oslavili Světový den mlá-
deže. Tentokrát nejen s jedním, ale 
přímo se dvěma našimi biskupy – tedy 
biskupem Františkem a budoucím bis-
kupem Tomášem. Den začal chválami, 
po kterých měla velmi zajímavou před-
nášku o eutanazii paní doktorka Marie 

Svatošová, zakladatelka hospicového 
hnutí v ČR. Tématem celé přednášky 
a nádherným svědectvím na konci 
zdůraznila, jak důležité je, abychom 
byli milosrdnými, a jak krásné je, třeba 
„jen“ zprostředkovaně, poznávat, jak 
milosrdný je k nám Bůh, když mu to 
dovolíme.
Herci z Hradce Králové přijeli, aby nám 
zahráli divadelní hru Oskar a růžová 
paní, sepsanou podle stejnojmenné 
knihy. Velice citlivě vyprávěný příběh 
malého chlapce nemocného leukemií 
a jeho ošetřovatelky, která ho jemně 
přivádí k Bohu, mne zaujal svým hu-
morným pojetím a zároveň hloubkou 
v rozhovorech o životě a smrti, které 
spolu obě postavy vedou.
Stejně jako v loňském roce jsme si také 
mohli vybrat z nabídky mnoha zají-
mavých workshopů, kdy každý z nich 
různým způsobem mluvil o milosrden-
ství. Odpoledne se většina rozloučila 
společnou mší svatou s ratolestmi. Na 
konci mše každý dostal požehnání od 
jednoho ze tří misionářů milosrden-
ství, kteří byli celý den s námi. Po setká-
ní se konala noční pouť do Plas, které 
se účastnilo několik zájemců.
Jsem ráda, že na setkání dorazilo mno-
ho nových tváří. Mám radost z toho, že 
se tak můžeme všichni scházet nejen s 
mladými z naší diecéze, vzájemně se 
poznávat, bavit se a hledat spolu Boha.
 Štěpánka
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Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících stře-
dečních setkání od 18.00 hodin v sále 
farnosti, Františkánská 11 v Plzni. 
Témata v dubnu:
13. 4. Jak chápe katolická církev manžel-
ství
20. 4. Manželství z pohledu bible
27. 4. Hodíme se k sobě? Co si přinášíme, 
co očekáváme

Víkend pro ženy 8.-10. dubna v Těnovicích
Chceme nabídnout manželkám chlapů, 
kteří jezdí na chlapské víkendy, a všem 
ženám víkend podobný duchu těch 
chlapských. Tématem setkání bude „Být 
ženou, jsouc dcerou“ (Boží dcera, dcera 
své matky, ženství, krása, radost, sebe-
přijetí), provázet Vás budou psycho-
terapeutka Manka Kutilová a Jindřich 
Fencl. Čeká Vás společně strávený čas, 
promluvy, prostor na modlitbu i sdílení, 
čas na sebe, pobyt v krásné přírodě, ri-
tuál, nedělní bohoslužba, příležitost ke 
sv. smíření … Cena 500 Kč.

Víkend pro chlapy 6.-8. května 
Chlapi na cestě zvou tentokrát na netra-
diční chlapskou víkendovou pěší pouť 
v rámci Roku milosrdenství. Čekají Vás 
promluvy, sdílení, společné stolování, 
modlitba, bohoslužba, čas pro sebe i 
přátele, to vše v rámci cesty, která bude 
nasměrována k setkání s naším Pánem 
a jeho milosrdenstvím (a symbolickým 
projitím svatou bránou). Jako vždy se 
můžete těšit na společenství těch, 
kteří kráčejí po cestě, hledají a sdílejí 

svůj život s druhými. Cena 500 Kč. 

Iniciace
13. ročník mužského rituálu přecho-
du do zralé dospělosti inspirovaný  
P. Richardem Rohrem, OFM. Vede P. Petr 
Glogar, OCD a P. Václav Vacek, koná se 
14.-18. září na Vysočině. Více informací  
a přihlášky na www.familia.cz

Duchovně relaxační pobyt rodin
Dům sv. Josefa, Grúň, Beskydy 14.-20. 
srpna. V programu bude pamatováno 
duchovní i odpočinkový program jak 
pro děti, tak pro rodiče. Na programu 
budou turistika, zábava, přednášky, 
rozhovory ve skupině i v manželské 
dvojici, sdílení zkušeností i společ-
ný čas pro celou rodinu. Hlídání dětí  
v době samostaného programu rodičů 
zajištěno. Programem provází P. Petr 
Hruška z Chebu. Pořádá Diecézní cent-
rum pro rodinu při biskupství českobu-
dějovickém, Více na http://dcr.bcb.cz/

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v ob- 
lasti rozvoje osobnosti, těžkých život-
ních situací, mezilidských vztahů, man-
želské poradenství a párovou terapii 
(více na www.poradnaukaplicky.cz). 
Poradnu vede psychoterapeutka Marie 
Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí 
v měsíci v budově biskupství, nám. Re-
publiky 35, Plzeň. Objednávky: 
mankak@tiscali.cz, 606 710 631. 
 Jindřich Fencl, rodiny@bip.cz, 
 tel. 731619704
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Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
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AKTUálNě Z MC – o ZRoZENí
V březnu začalo jaro také  u  nás, v Mateřském centru!
U nás na vesnici tedy začalo jaro mnohem dříve. Poznáme to podle našeho ko-
coura, který vyměnil teplo radiátoru a misku  mléka za toulky přírodou a boje se 
sousedními  kocoury. Prý jen proto, aby se mohlo zrodit něco dalšího, nového… 
No, už jsme ho měsíc neviděli. Snad v boji o přežití obstojí a jednou se vrátí ke své 
misce a radiátoru.
Ale zpět k jaru v MC.  Stále zpíváme, malujeme, tvoříme, besedujeme, vaříme, 
háčkujeme, píšeme Ikony… Také jsme prožili společně Velikonoce, jak jinak, než 
mateřsky… Maminky u nás v Panenkách začínají na jaře více odhalovat svá tě-
hotenská bříška a vystavovat je slunci. Také u nás maminky svá „zimní“ narozená 
miminka více odhalují a vystavují světu, nádhera! Nevím, jestli za touhou dávat na 
jaře více na odiv světu  mateřství může příroda, nebo Velikonoce, nebo jaro, nebo 
od všeho kousek...
Ale jedno vím jistě. Náš zatoulaný kocour, Velikonoce, jaro, miminka a mateřská 
bříška mají společnou touhu po znovuzrození a zrození něčeho nového v nás a 
kolem nás, které je na jaře prostě vidět a cítit všude kolem.
Dnes se z MC rozloučím mateřskými slovy písně s přáním , ať se nám  touha po 
znovuzrození naplňuje s pýchou a radostí! Tak tedy… 
Pýchou matky oči klopí, muži nikdy nepochopí… Ten, vyšší stupeň harmonie, když 
cizí srdce v tobě bije… Jsi tajuplnou pokladnicí, pak jednou roztrhne se nebe…
Čekáš, čekáš, čeká až se…

Pondělní programy
4.4. od 9.00 hodin SPolEčNě VAříME se šárkou a Mášou – chutně, lehce a zdravě . 
11.4. od 9.00 hodin SlADěNá RoDINA s MARTINEM FoJTíčKEM. Povídáme na téma návrat do 
zaměstnání po mateřské dovolené, jak vše skloubit a nezhroutit se.
18.4. od 9.00 hodin EMBoSSING s Ivankou. Vyrábíme společně přáníčka technikou Embos-
sing
.Úterní programy
5.4. od 9.30 hodin oRIENTálNí TANEC s lektorkou yAMIlAH.  Tanec nejen pro začátečníky.
12.4. od 9.15 hodin ZáKlADy angličtiny s Gábinou . 
26.4. od 9.00 hodin Já A DíTě  s lektorem p. GAIEREM. Velmi oblíbený a navštěvovaný pro-
gram na vaše přání.
Středeční programy
6.4. od 9.00 hodin HáčKoVáNí s Mirkou. Společně háčkujeme, nejen řetízek.
13.4 od 9.30 hodin ZPíVáNKy – MÚZyHRáTKy s Mirkou. Součástí programu je výuka na flét-
nu.
20.4. od 9.00 hodin FlAMENCo s Janou.  Flamenco pro začátečníky a pokročilé.
čtvrteční programy
7.4. od  9.00 hodin BEZPEčNá RoDINA – KlíčEK. Přenáška a beseda se zakladateli a provo-
zovateli dětského hospicu v ČR.  
28.4. od 9.00 hodin RADoST BýT čloVěKEM – BIBlE s Josefem Kaše na téma životních hodnot a 
jejich předávání v rodině. Program je nabitý zkušenostmi a laskavostí. 
Páteční programy 
15.4. od 9.30 hodin oDPočINKoVé HoDINKy s Katkou Misíkovou. 
8.4. a 22.4 od 9.00 hodin  PSANí IKoNy s Marcelou. Společně zažíváme modlitbu Ikonopisců 
skrze psaní vlastní IKONY, můžete se přidat v průběhu kurzu. 
29.4. od 9.00 hodin RADoST BýT RoDIčEM s porodní asistentkou lucií Kašovou. Vše, co Vás zajímá 
na téma žena a mateřství, kojení, porod, šestinedělí…

AKCE PRo RoDINy – čAS PRo RoDINU
13.4. od 16.00 hodin Malujeme dřevěné dekorace a dřevěné hodiny.

REKolEKCE PRo žENy Ježíš - tvář Božího milosrdenství v Horní Blatné ve dnech 15 - 17.4.
Rekolekci povedou P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, 
které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. Prostor pro  modlitbu, promlu-
vy, mše sv., adorace, přímluvné modlitby apod. V případě zájmu napište na adresu plzenke.panen-
ky@volny.cz nebo volejte na telefon  777 025 312. obdržíte e- mail s podrobnými informacemi o 
akci. Těšíme se na Vás.  

Aktuální program MC na měsíc duben najdete na webových stránkách.: www.plzen-
skepanenky.cz nebo na Facebooku – Plzeňské panenky. Rodinné centrum  najdete na 
adrese  Sady 5. května 8, Plzeň  Marcela Cvachová
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Jak mnozí z vás víte, 27. listopa-
du 2015 zemřel náš skvělý ředitel 
střediska, komunity, kněz, salesián 
P. Antonín Nevola – řečený TONÍK. 
Všechny nás to zasáhlo a stále se, 
přes vědomí neuchopitelnosti Bo-
žích záměrů, vkrádá otázka PROC?
Nastalou situaci bylo potřeba rychle 
řešit. Salesiánskou provincií Praha 
byl do této zodpovědné funkce, po-
prvé v 25 leté historii střediska jme-
nován laik. Stal se jím Mgr. Martin 
Bohata. V následujících řádcích vám 
nabízíme jeho životopis a také po-
hled salesiánů na spolupráci s laiky 
na díle Dona Boska a můj skromný 
komentář.

Martinův životopis
Narodil se v roce 1986 v Podblanic-
kém kraji, v malém městě Vlašim, 
kde stále žije celé jeho rodina. Oba 
rodiče jsou původní profesí pedago-
gové.
Do Plzně přišel v roce 2005 studovat 
na Západočeské univerzitě filosofic-
ké obory. Po skončení studií se mu 
v roce 2011 otevřela možnost na-

stoupit na středisko jako pedagog 
volného času. Po dvou letech se stal 
vedoucím klubu Balón. 
V současné složité situaci byl Salesi-
ánskou provincií pověřen vedením 
střediska do konce školního roku 
2016.

Co ke spolupráci s laiky na salesiánském 
díle říká 24. generální kapitula salesiánů 
v kapitole „Salesiáni a laici“:
Str. 26 - Zapojování laiků do salesi-
ánského ducha je postupná cesta ke 
společenství. Takto rostou „povolá-
ní“ u mnoha laiků: jako výzva proží-
vat hodnoty laického života v křes-
ťanském a salesiánském povolání, 
nabídnout čas, energii a odbornost 
pro poslání.
Str. 29,30 - Provincie uskutečňují své 
poslání činností a díly, která jsou 
zpravidla animována místní salesi-
ánskou komunitou. Přesto se však 
v těchto letech některé provincie 
po pečlivém zhodnocení rozhodly, 
že v rámci projektu a zodpovědnos-
ti provincie svěří některé činnosti 
nebo díla do správy laiků. 

Můj pohled a zkušenost
Již delší čas se prosazuje v církvi  
a církevních účelových zařízeních 
praxe, že některé služby a funkce 
jsou svěřovány nejen kněžím nebo 
řeholníkům, ale laikům. 
Jsem přesvědčen, že důvodem není 
jen nedostatek kněží a řeholníků, 
ale také možnost zkvalitnění služby 
církve a jejích zařízení.
Zasvěcené osoby by se měly přede-
vším věnovat těm službám, ve kte-
rých jsou nezastupitelní (zejména 
poskytování svátostí a předsedání 
slavení eucharistie). 
Vybraní vhodní laici mohou pře-
vzetím některých služeb kněžím  
a řeholníkům ulevit, ale také přinést 
zkušenosti, odborné znalosti a pohle-
dy ze světa laiků. Karel Ženíšek

V sobotu 5.3. se v Brně konal akredito-
vaný seminář "NAPROHELP, úspěšná 
cesta k dítěti" .
NAPROHELP je metoda, která pomáhá 
řešit nechtěnou neplodnost bez po-
škozování zdraví, v souladu s morálním 
učením katolické církve, a při tom ve-
lice úspěšně. Postupně byla vypraco-
vaná MUDr. Lázničkovou na základě 
zahraničních zkušeností i vlastních zku-
šeností jak z poradenské praxe, tak pře-
devším z ambulantní gynekologické 
praxe. Při využití NAPROHELP dochází 
k úspěšným otěhotněním i tam, kde 
se dříve nepodařilo otěhotnět cestou 
přes umělé oplodnění. Při respektová-
ní námi doporučených rad a postupů 
takto otěhotní a porodí 80% žen. 
Je potěšující, že metoda si získává stále 
větší pozornost i mezi dalšími gyne-

kology. A to jak v České republice, tak 
i na Slovensku.  To potvrzuje i skuteč-
nost, že přednášející byli nejen z České 
republiky, ale i lékařky ze Slovenska. A 
jako účastníci přijeli lidé, které proble-
matika opravdu zajímala, z různých 
částí republiky - od Karlových Varů , z 
jižních Čech, od Olomouce i z Frýdku- 
Místku
Tímto seminářem se rozšířily řady 
těch, kdo chtějí pomáhat a mají nejen 
empatii, poradenské dovednosti, ale 
především měli možnost získat zna-
losti nezmanipulované tlakem farma-
ceutických firem či nějakými osobními 
zájmy. 
Další seminář se v CENAP plánuje opět 
na podzim- více na stránkách www.
cenap.cz
 MUDR. Ludmila Lázničková 31

Salesiánské středisko mládeže v Plzni - lobzích má nového ředitele

ohlédnutí za seminářem k léčbě neplodnosti  
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Rooseveltova 13, Plzeň
GPS: 49.7490758N, 13.3788311E
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

 2.4. 10:00 Praha, katedrála sv. Víta, mše sv. pro Hnutí pro život
   13:00 Praha - Klárov, Pochod pro život na Václavské nám.
 3.4. 10:00 Cheb, kostel sv. Mikuláše, mše sv. na otevření kostela po opravě
 4.4. 10:00 klášter Teplá, opatský kostel, poutní mše sv. s otevřením brány milosrdenství
 6.4.    8:45 Klatovy, gymnázium, přednáška Historie církve v západních Čechách, 
    Jak jsem se stal z matematika biskupem

 9.4. 16:00 Mariánská Týnice, žehnání sousoší Zvěstování
11.4.  Teplá, Den smíření pro kněze v rámci Roku milosrdenství
12.4. 17:00 Plzeň, Západočeské muzeum, přednáška Úloha Karla IV. v křesťanství
13.4. 17:00 Plzeň, restaurace Alfa, Ledovecká výroční akademie
14.4. 10:45 Biskupství plzeňské, tisková konference o Festivalu duchovní kultury
   17:30 Praha, Arcibiskupský kněžský seminář, mše sv. pro bohoslovce
16.4. 10:00 Klatovy, poděkování tříkrálovým koledníkům
18. - 20.4. Hejnice, 105. plenární zasedání ČBK
22.4. 18:00 Zahájení festivalu Barokní jezuitské Klatovy
24.4. 10:00 Klatovy, jezuitský kostel, mše sv. v rámci Barokních jezuitských Klatov
25.4. 19:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, zahájení Plzeňského varhanního festivalu  
30.4. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba
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od 1. dubna najdete náš obchod na NoVé ADRESE: Rooseveltova 13, Plzeň


