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Opravenou kapli 
Panny Marie Pomocné u Dobřan 
požehnal generální vikář Mons. Josef Žák. 

Foto Alena Ouředníková
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PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA TOMÁŠE HOLUBA
Sestry a bratři, 
poprvé se cestou pastýřského listu 
na Vás všechny obracím jako Váš bis-
kup. 
A je to pro mne radost! 
Nejprve bych Vám chtěl moc podě-
kovat za Vaši vytrvalou modlitbu za 
nového biskupa. A to jak v těch dlou-
hých měsících nejistého čekání, tak i 
v době od mého jmenování až dopo-
sud. Moc Vám také děkuji za duchov-
ní a u mnohých z Vás i za namáhavou 
fyzickou účast na mém svěcení. Jsem 
přesvědčen, že jestliže ohlasy toho-
to pro nás všechny tak významného 
dne jsou téměř výlučně neseny slovy 
jako radostná, hluboká, duchovní či 
rodinná slavnost, pak to není náho-
da. Naopak, je to vedle usilovné a 
obětavé práce mnohých především 
požehnaný plod modlitební přípra-
vy celé naší diecéze! A to vůbec není 
samozřejmé a já Vám za to z celého 
srdce moc děkuji. 
Slavnostní okamžiky jsou již ale za 
námi a já bych se chtěl společně s 
Vámi podívat dopředu. Chtěl bych se 

s Vámi podělit o dvě základní výcho-
diska, o která - inspirován modlitbou, 
rozhovory s lidmi, kterých si vážím, i 
svými osobními zkušenostmi - chci 
opřít naše společné putování do 
Božího království, a tedy i konkrétní 
uspořádání života naší diecéze. 
Tím prvním naprosto klíčovým vý-
chodiskem je pro mne radostná a živá 
víra, že náš svět je již zachráněn smrtí 
a zmrtvýchvstáním našeho Pána Ježí-
še Krista. A to platí pro cokoliv, co ko-
náme, čím trpíme, či o co se strachu-
jeme. Ať vypadají naše osobní dějiny,  
události naší farnosti nebo diecéze 
sebedramatičtěji, ať jsou naše spole-
čenství sebemenší, my jako křesťané 
jsme uvěřili, že životní příběh každé-
ho, kdo vkládá svoji naději v Hospo-
dina, nemůže dopadnout jinak než 
dobře. Jak to nádherně vyznává pro-
rok Abakuk: 
I kdyby fíkovník nevypučel, 
réva nevydala výnos, 
selhala plodnost olivy, 
pole nevydala pokrm, 
z ohrady zmizel brav, 
ve chlévě dobytek nebyl, 

Slovo 
biskupa
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já budu jásotem oslavovat Hospodina, 
jásat k chvále Boha, který je má spása. 
(Ab 3,17n) 
Tento základní radostný optimismus 
se ale nerodí na povel, nedá se vynu-
tit. Je darem shůry a my jsme pozváni 
o tento dar radosti prosit. A k tomu 
bych Vás chtěl naléhavě pozvat. Jsem 
hluboce přesvědčen, že tato důvěřivá 
radostnost navzdory všem protiven-
stvím či našim selháním je něco na-
prosto zásadního, k čemu jsme naším 
Bohem voláni. Jestliže bychom se ne-
snažili tento dar důvěřivé radostnosti 
stále znovu a znovu oživovat, tak by 
nám něco zcela podstatného chybělo 
a my bychom byli pro celé naše okolí 
nutně velmi nevěrohodní… 
A pak bych si přál, aby druhým zá-
sadním východiskem pro naši společ-
nou cestu i pro naše rozhodování byl 
osvědčený jezuitský princip: „tantum 
quantum“, tedy česky: „natolik, nako-
lik“. Tento princip velmi jasně a sro-
zumitelně říká: my jako církev, a nyní 
především my jako plzeňská diecéze, 
posuzujeme smysluplnost a přiměře-
nost našich kroků podle toho, nakolik 
vedou jednotlivé ženy a muže, staré 
i mladé, bohaté i chudé, zdravé i ne-
mocné, k osobnímu setkání s Kristem 
a k poznání Krista, který nás uvádí do 
vztahu s druhými. A podle toho, nako-
lik vedou k setkání s Kristem, natolik 
jim přikládáme důležitost personální, 
časovou i finanční. Napomáhat osob-
nímu setkání s Kristem jak pokřtěným, 
tak i nepokřtěným vnímám jako jedi-
ný smysl pro existenci církve, a tedy 
také jako svrchované měřítko rozho-
dování o čemkoliv, co budeme konat 
v pastoraci, v ekonomice, v personální 
práci, v charitě, ve školství či v misijní 

práci. Samozřejmě takováto rozhod-
nutí nikdy nemohou být definitivní a 
neměnná. Ve svém biskupském znaku 
jsem si přál mít motiv cesty. Ten v něm 
zastupuje symbolická hvězda Tří králů 
putujících do Betléma. 
Pro naši situaci je tato hvězda jasným 
poukazem na skutečnost, že my způ-
soby a prostředky k naplnění dvou zá-
kladních principů budeme vždy nově 
hledat, tak jako tři mágové každý den 
nově hledali, kudy je vede hvězda na 
cestě k betlémskému dítěti. 
Schopnost přiznat omyl či slepou ces-
tu a ochota k návratu patří ke každé-
mu skutečnému putování. 
A na takové putování Vás všechny zvu. 
Společně s Vámi se obracím na Matku 
Boží Pannu Marii, aby ona byla na naší 
cestě hvězdou jitřní, jež povzbuzuje k 
naději a ukazuje směr, a prosím i pa-
trona naší diecéze blahoslaveného 
Hroznatu, aby nás inspiroval svojí vy-
trvalostí a neohrožeností při hledání 
cesty, na kterou nás náš Pán společně 
volá. A na kterou se já nyní s radostí 
společně s Vámi v důvěře v Boží blíz-
kost vydávám. 
S mládeží se těším na společné puto-
vání na Světové dni mládeže a s Vámi 
se všemi na naši diecézní pouť v Tep-
lé 3. září tohoto roku. Věřím, že tam 
bude prostor lépe se osobně poznat 
a za naši společnou cestu se také spo-
lečně modlit. 
Prosím Vás nadále o modlitbu za mne 
a mé spolupracovníky a žehnám Vám 
i Vašim blízkým ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého. 

  + Tomáš Holub
    biskup plzeňský

V Plzni dne 2.6.2016
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Plzeňská diecéze má nového 
generálního vikáře
S účinností od 15. června 2016 byl 
novým generálním vikářem Diecéze 
plzeňské jmenován P. ThLic. Krzysztof 
Dędek, narozený 22. dubna 1963 v 
polském městě Ruda Ślaska. Dopo-
sud zastával post biskupského viká-
ře pro pastoraci. O svých pocitech, s 
nimiž přebírá tento post, řekl: "Jed-
nak mám trochu obavu, zdali povin-
nosti a úkoly zvládnu, a současně to 
prožívám jako určitou výzvu. Nemám 
až tak veliké obavy o organizační zá-
ležitosti diecéze, jako spíše abych do-
kázal při osobních jednáních propojit 
laskavost a spravedlnost. Bojím se, že 
to vždy nejde, ale chtěl bych to dělat 
co nejlépe a prosit Boha, aby mi v tom 
pomáhal."
P.Krzysztof Dędek byl vysvěcen na 
kněze v polských Katowicích v roce 
1989. Chtěl být misionářem a pů-
vodně měl namířeno do Afriky. Jeho 
biskup mu ale po návštěvě Plzně 

nabídl, zdali by nešel právě tam. I v 
západních Čechcách bylo třeba mi-
sionářů. P. Krzysztof souhlasil. 
"Nejprve jsem byl angažován v pas-
toraci mládeže v plzeňském Diecéz-
ním centru mládeže, později v pas-
toraci diecéze na Pastoračním centru 
biskupství. Roku 2010 jsem se stal 
biskupským vikářem pro pastoraci. 
Současně jsem vypomáhal v různých 
farnostech. Posledních několik let 
jsem byl administrátorem farnosti 
Stod. Nyní je situace nová. Něco mu-
sím úplně ukončit, jako působení ve 
farnosti nebo na DCM, v něčem budu 
přirozeně pokračovat, třeba v pláno-
vání pastorace. Zatím není jmenován 
nový biskupský vikář pro pastoraci. 
Na podzim mám také naplánovanou 
diecézní pouť k římským Branám mi-
losrdenství, kterou povedu, a dělám 
to rád. Při této příležitosti bych rád 
pozval zájemce k účasti na této pouti, 
protože je ještě několik volných míst."
Za svůj nejdůležitější úkol považuje 

Co se stalo, 
co se chystá

P.Krzysztof podporu biskupa Tomáše 
Holuba v jeho stylu pastorace: "Bu-
deme společně přemýšlet a pracovat 
na prioritách pro naši diecézi," zdů-
razňuje. Přebírá tak štafetu od svého 
předchůdce, odstupujícího generál-
ního vikáře Mons.  Josefa Žáka, který 
bude nadále působit jako spirituál v 
kněžském semináři v Praze. 
"Navázat nebude jednoduché," kon-
statuje P. Krzysztof. "P. Josef Žák je je-
dinečnou osobností v naší diecézi. Jed-
nak pochází odsud, od Sokolova, zná 
dokonale celou diecézi, místní poměry 
a příběhy lidí i farností, za léta půso-
bení si získal autoritu jak u laiků, tak i 
u kněží. Pro mne jako Poláka, člověka, 
který přišel zvenku, je velmi těžké na 
to navázat. Možná na druhou stranu 
můj jiný pohled na některé věci může 
přinést i něco nového, co se osvědčí.  
Chtěl bych ale pokračovat v tom, co 
už postavili jak on, tak P. Adrián Ze-
mek i P. Robert Falkenauer, moji před-
chůdci na postu generálního vikáře."  

Dobřany mají rekonstruovanou kapli
Rekonstruovanou kapli Panny Marie 
Pomocné na okraji Dobřan požehnal 
29. května generální vikář plzeňské 
diecéze Mons. Josef Žák (viz také 
foto na titulní straně). Opravu kaple 
financovalo město Dobřany, které si 
dalo za cíl v nejbližší době zařídit re-
konstrukci všech kaplí a kapliček na 
svém území

Biskup Tomáš Holub se setkal 
s Plzeňskou ekumenou 
Biskup Tomáš Holub se sešel 2. červ-
na s představiteli Plzeňské ekume-
ny, která sdružuje zástupce křesťan-
ských církví. „Šlo o naše první setkání 
a já jsem s radostí vnímal otevřenost, 
snahu a ochotu ke společnému koná-
ní. Bylo to skutečně setkání nad Božím 
slovem,“ konstatoval nový plzeňský 
biskup s tím, že rád naváže na dobré 
vztahy mezi církvemi, které vybudo-
val biskup František Radkovský.
Tradičně dobrá spolupráce mezi 
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křesťanskými církvemi, která v Plzni 
existovala už v době totality, byla 
od roku 1993 posilována otevřeným 
přístupem biskupa Františka Rad-
kovského, odpovědného za ekume-
nismus i v rámci České biskupské 
konference. Mezi nejznámější spo-
lečné aktivity Plzeňské ekumeny pa-
tří kromě klasických ekumenických 
bohoslužeb např. vzpomínková 
shromáždění při výročí nacistických 
transportů židů, velkopáteční veřej-
né čtení z Bible a další.  

Ve Švihově se při Noci kostelů odlíval zvon
Před zraky desítek diváků byl v rám-
ci Noci kostelů 10. června odlit na 
nádvoří hradu Švihov zvon pro 
hradní kapli Nanebevzetí Panny 
Marie. Odlévání požehnal místní du-
chovní P. Tomasz Kowalik. „Poslední 
zdejší zvon pocházel z 18. století, není 
známo, kdy a kam se ztratil. Každo-
pádně kaple bez něj byla neúplná a 
jsme rádi, že z hradu se zase po létech 
bude zvonit poledne a klekání,“ po-
chvaloval si švihovský kastelán Lu-
káš Bojčuk. Zvonař Michal Votruba 
z jihočeských Myslíkovic zdůraznil 
jedinečnost chvíle: „Byl odlit zvon 

sice nevelký, ale jeho hlas ke chvále 
Boží bude slyšet daleko a doufejme, že 
dlouhý čas.“ 
Zvon, který bude do hradní věže za-
věšen a požehnán 14. srpna letošní-
ho roku, váží zhruba 30 kg a má prů-
měr 37,5 cm. Nese reliéf Korunovace 
Panny Marie a je na něm napsáno, 
jak vznikl. „Před rokem jsem dostal 
kontakt na zvonaře Michala Votrubu 
s tím, že on dokáže odlívat zvon i na 
místě za účasti diváků. Vznikl nápad 
uspořádat veřejnou sbírku, která byla 
nad očekávání úspěšná. Vybralo se 
kolem sta tisíc, vypomohlo i město, 
takže to pokryje tři čtvrtě nákladů na 
výrobu zvonu včetně pohonu, zbytek 
půjde z rozpočtu hradu,“ upřesnil kas-
telán Bojčuk. 
Maketa zvonu byla během Noci kos-
telů vystavena před oltářem v hrad-
ní kapli, která nabízela prostor k za-
stavení, meditaci, modlitbě. 

Ministranti z diecéze se sešli 
na severním Plzeňsku
Na čtyřicet ministrantů z diecéze se le-
tos o víkendu 10. a 11. června sešlo při 
pravidelném setkání organizovaném 
plzeňskými františkány, zavítal mezi ně 

i biskup Tomáš Holub. Setkání zahájili 
ministranti v pátek na faře v Jesenici 
sportem, posezením u ohně, opéká-
ním, povídáním a posléze noční hrou. 
Druhý den se přemístili do nedalekých 
Kralovic, kde pro ně biskup Tomáš ce-
lebroval mši svatou, poseděl s nimi a 
zavzpomínal na vlastní ministrantská 
léta. „Dostal od chlapců jako dárek kera-
mický kalich se svým biskupským heslem 
a misky na hostie a lavabo, bylo vidět, 
že mu to udělalo radost,“ konstatoval 
hlavní organizátor setkání, plzeňský 
františkán br. Juniper Josef Oravec, 
který zároveň zalitoval, že pozvání na 
ministrantské setkání v některých far-
nostech zapadne. Ačkoliv je určeno i 
dívkám, tentokrát dorazila jen jedna. 
„Nejvíce ministrantů přijelo z Holýšova, 
Plzně a Domažlic,“ vypočítává Juniper. 
Při organizaci a programu setkání by 
uvítal více pomocníků. 

Rekonstrukce kláštera v Teplé se stala Stav-
bou roku Karlovarského kraje 
Projekt Vzorové obnovy národní kul-
turní památky Klášter Teplá získal prv-
ní místo v 16. ročníku soutěže Stavby 
Karlovarského kraje. Odborná porota 
vyznamenala projekt obnovy premon-

strátského kláštera, která probíhala 
v letech 2009 až 2015, v kategorii Stav-
by, další místa obsadily centralizace 
lékařské péče v nemocnici v Karlových 
Varech a oprava silnice R6 z Lubence 
do Bošova. Podporu dostal klášter také 
v hlasování veřejnosti, v němž získal 
druhé místo s 678 hlasy. Celkem se sou-
těže zúčastnilo 42 staveb a projektů. 
Jako další církevní stavba, i když tepr-
ve ve stadiu architektonické studie, 
získal první místo od veřejnosti v ka-
tegorii Projekt návrh kaple Maria 
Sorg na Mariánské nedaleko Jáchy-
mova. Za podpory města by mělo být 
obnoveno poutní místo, kde stával 
klášterní areál a hospic, obojí bylo 
z politických důvodů v roce 1965 zni-
čeno. Kaple by se tak stala memen-
tem hrůzných událostí 50. let a osudů 
jáchymovských politických vězňů.

Děti z Klatov a Neukirchen si rychle porozu-
měly
Písničky a říkadla v obou jazycích, 
setkání u hraček i občerstvení si užily 
děti z klatovské Mateřské školy z uli-
ce Národních mučedníků, když 10. 
června navštívily své vrstevníky v ba-
vorském Neukirchen beim Heiligen 
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Blut v tamější školce. „Malé děti ne-
znají jazykové a naštěstí ani jiné barié-
ry,“ říká Miloslav Sláma, který skupinu 
doprovázel jako tlumočník.
Do Mateřské školy sv. Mkuláše v Ne-
ukirchen se tentokrát už pošesté 
vydalo z Klatov 25 dětí ve věku pět 
až šest let v doprovodu tří učitelek. 
Neukirchenská mateřská škola je na 
rozdíl od klatovské zařízením křes-
ťansky orientovaným, zřizovatelem 
je město ve spolupráci s farností. Na 
zdi visí kříž, předškoláčci před jídlem 
pronášejí děkovnou modlitbu. „Tlu-
močník pan Sláma modlitbu přelo-
žil, vysvětlili jsme jim, že jídlo není 
všude samozřejmostí, je třeba za něj 
děkovat,“ líčí učitelka Jitka Boroňová 
s tím, že i v její třídě je několik dětí 
z křesťanských rodin, kterým modlit-
ba není cizí.  
 „Spolupráce mezi oběma školkami 
vznikla v rámci projektu Křesťanského 
školicího střediska na klatovské faře, 
díky němuž se konají nejrůznější česko 
- německé akce,“ vysvětluje Miloslav 
Sláma, který se jako farní referent pro 
mezinárodní vztahy na organizaci 
většiny z nich podílí. „Zejména s far-
ností a městem Neukirchen je krásná 

spolupráce, jsou velmi přátelští a ote-
vření,“ dodává. 

Evropský festival duchovní hudby byl zakon-
čen v Klatovech
Závěrečný koncert XX.ročníku Evrop-
ského festivalu duchovní hudby za-
zněl v kostele Neposkvrněného poče-
tí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech 
12. června v provedení Plzeňského 
akademického sboru v Plzni (sbormis-
tryně Romana Fejfrlíková a Daniela 
Mandysová), Consortium Musicum 
Plzeň a Kolegia pro duchovní hudbu 
v Klatovech. Tatáž hudba byla hrána 
také na korunovaci posledního české-
ho korunovaného krále Ferdinanda V.

 Biskup Tomáš navštívil Klatovy
V neděli 26. června celebroval biskup 
Tomáš Holub mši sv. v jezuitském kos-
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tele sv. Ignáce v Klatovech, poté se se-
tkal s farníky.

Připravila Alena Ouředníková, foto Pa-
vel Adámek a Jiří Strašek.

MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM 
ZLA V PLZNI - DOUDLEVCÍH
Výstava "Život, dílo a odkaz sv. Maxmiliána 
M. Kolbe"  od 30. června do 28. srpna 
Odkaz a dílo svatého Maxmiliána 
je realizováno prostřednictvím Ry-
tířstva Neposkvrněné Panny Marie 
(M.I.). Jedná se o hnutí, které v roce 
1917 založil sám sv. Maxmilián a v 
České republice začalo fungovat od 
roku 1992. Patronát nad tímto hnu-
tím má Řád minoritů. Pod hlavičkou 
tohoto hnutí jsou pak realizovány 
všechny přednášky a další aktivity."
Mše svaté  - 14. a 28. července, 14. a 25. srp-
na vždy v 16.00 hodin
6. července 10.00 – 18.00 hodin ote-
vřeno
Pouť k sv. Mamiliánu Maria Kolbe 14. srpna
15.30 křížová cesta
16.00 mše svatá
17.00 koncert Slávka KLECANDRA, 
Otevírací doba zahrady
středa – neděle 10.00 – 17.00 hodin
DVD „Plody zla a odpuštění“ - svědectví 
plk.L.Hrušky i cizojazyčně, k zakou-
pení v pokladně
 Kontakt: 603 809 798, 
 zahrada@bip.cz

POUŤ K PANNĚ MARII KLATOVSKÉ
331 let od mariánského zázraku v Kla-
tovech
8. července kaple Zjevení Panny Marie – 
CHALOUPKA
18.00 Poutní mše svatá
hlavní celebrant J.M. Filip Zdeněk 

Lobkowicz OPraem, opat tepelské ka-
nonie
9. července arciděkanský kostel Narození 
Panny Marie
9.30 Adorace před Nejsvětější Svá-
tostí Oltářní
10.30 Mariánská pobožnost
P. Damián Maria Škoda OP
Loretánské litanie
Chrámový sbor pod vedení Ing. Pavla 
Hřebce
11.00 Obraz Panny Marie – 331 let 
od zázraku v Klatovech
Mgr. Lukáš Kopecký
Chvíle pro soukromou modlitbu
polední přestávka
14.00 Modlitba svatého růžence
Modlitbu vede společenství Marián-
ské legie
15.00 Pontifikální mše svatá
Celebrují kardinál Miloslav Vlk a 
Mons. František Radkovský, emeritní 
biskup plzeňský
Průvod městem s obrazem Panny 
Marie Klatovské
18.30 Koncert klatovské skupiny Ze-
bedeus/spirituály a písně ve vícehla-
sých úpravách/
10. července arciděkanský kostel Narození 
Panny Marie
9.30 Modlitba růžence
Modlitbu vede společenství Marián-
ské legie
10.00 Poutní mše svatá
hlavní celebrant: Mons. Michael Slavík 
Th.D, biskupský vikář pro pastoraci

S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI PLZEňSKÉHO 
KRAJE
9.7. v 18.00 hodin, Mariánská Týnice, 
muzeum Radost v baroku – Atlantis Colle-
gium, účinkují: Eva Štruplová – zpěv, 
komorní soubor Atlantis Collegium
Vítězslav Podrazil – um. vedoucí.
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Skladby: Georg Friedrich Händel, 
Antonio Vivaldi, Marin Marais a další
„Koncert v rámci Letního barokního 
festivalu“

23.7. v 18.00 hodin, Strážiště, kostel sv. 
Martina - Koncert experimentální hudby 
aneb Od středověku po tango 
Účinkují: Petr Nouzovský – violon-
cello, Jiří Lukeš – akordeon
Program: Guillaume de Machaut, 
Johann Sebastian Bach, Astor Piaz-
zolla

30.7. v 18.00 hodin Potvorov, kostel sv. 
Mikuláše - Středověká hudba doby Karla 
IV. - soubor Ars Cameralis: 
Oldřiška Richter Musilová, Hanuš 
Bartoň, Jiří Richter, Lukáš Matoušek - 
vedoucí, autentické provedení skla-
deb na kopie historických nástrojů

 6.8. v 18.00 hodin, Plasy, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie - Radost v baroku 
– Musica Dolce Vita  
Účinkují: Daniela Demuthová – mez-
zosoprán, 
Žofie Vokálková – př. flétna, Zbyňka 
Šolcová – harfa
Program: J. S. Bach, Jean Baptist Car-
don, Georg Philipp Telemann
„Koncert v rámci Letního barokního 
festivalu“

20.8. v  18.00 hodin, Kralovice, kostel 
sv. Petra a Pavla - Inspirace Guillaumem 
de Machaut  (sekretář Jana Lucembur-
ského, básník, nejvýznamnější skla-
datel v době Karla IV.)
Účinkuje: komorní pěvecký sbor En-
semble Guillaume, 
Lukáš Vendl – vedoucí, varhany

28.8. v 16.00, Mariánská Týnice, muze-
um - Radost v baroku – Barokní orchestr
Účinkuje: Capella Traiana - barokní 
orchestr Pražské konzervatoře
Jakub Kydlíček – dirigent
Program: Johann H. Schmelzer, He-
inrich I. Biber, Georg Muffat, Antonín 
Reichenauer
„Koncert v rámci Letního barokního 
festivalu“

SVATOANENSKÉ KOLEČKO 
PLANÁ U MAR. LÁZNÍ
 
28.7. v 15:00 hodin – Vysoké Sedliště – 
čseskoněmecká mše svatá
29.7. v 9.15 hodin Planá náměstí –pro-
cesí na Sv.Annu a zde v 10:00 hodin 
německočeská mše svatá, 
14:30 hodin – Brod nad Tichou – pouť 
sv.Jakuba 
30.7. v 9:30 hodin – Domaslav (pouť 
sv.Jakuba 
11:00 hodin – Michalovy Hory – mše 
sv.-setkání rodáků, 
12:30 hodin – Broumov – mše sv.-set-
kání rodáků, 
14:00 hodin – Štokov – mše sv.-setkání 
rodáků 
17:00 hodin  – Kyjov – kaple- mše sv. 
setkání rodáků 
31.7. 10:00 hodin – Svatá Anna – pout-
ní česká mše sv. se svozem z ostat-
ních farností a občerstvením poté na 
místě.
16:00 hodin – mše sv.- Chodová Planá 
- setkání rodáků -opat P.Filip Lob-
kowicz OPraem.

Další poutě
14.8. – 9:00 hodin – PLANÁ – poutní 
mše sv. Nanebevzetí P.Marie

25.8. 15:00 hodin – Pístov – pouť sv.
Bartoloměje
(svoz z Ch.Plané, Ch. Újezda a Z.C-
hodova)
18.9.- 11:00 hodin – Chodský Újezd – 
pouť Sv. Kříže
(svoz Ch.Plané  a Z.Chodova)
28.9.- 11:00 hodin – Michalovy Hory – 
pouť sv.Michaela archanděla

KURZ PRO AMATÉRSKÉ CHRÁMOVÉ HUDEB-
NÍKY
Při Biskupství plzeňském bude od 
září 2016 opět otevřen kurz pro 
amatérské hudebníky plzeňské di-
ecéze, tentokrát však jako série na 
sebe navazujících pěti bloků. 
Tento kurz bude probíhat pod od-
borným vedením MgA. Markéty 
Schley Reindlové ve spolupráci s 
BcA. Pavlem Šmolíkem (regenscho-
ri katedrály sv. Bartoloměje v Plzni). 
Nabízí komplexní vzdělání součas-
ným i budoucím chrámovým var-
haníkům, sbormistrům a ředitelům 
kůrů.
Výuka se bude konat od září 2016 do června 
2017, jednotlivé bloky budou trvat 
vždy od čtvrtka odpoledne do ne-
dělního poledne. Součástí kurzu je 
i týdenní soustředění s intenzivní 
výukou mimo Plzeň v době letních 
prázdnin.
Tento kurz zahrnuje jak individuální, 
tak skupinovou a kolektivní výuku 
předmětů, potřebných pro vykoná-
vání funkce varhaníka, sbormistra a 
regenschoriho: varhany, liturgická 
varhanní hra a improvizace (indivi-
duální výuka), zpěv, liturgika, sbor-
mistrovství, gregoriánský chorál, 
hudební teorie, nauka o varhanách.

Termíny výuky: 29.9. - 2.10.2016, 
3.-6.11.2016,  2.-5.3.2017, 20.-
23.4.2017, 8.-11.6.2017
Letní intenzívní kurz: 3.-9.7.2017
Kurzovné: za jeden blok 300 Kč (200 
Kč studenti) s doporučením, či po-
tvrzením duchovního farnosti, že 
účastník je, či bude v dané farnosti 
aktivně činný.
600 Kč (400 Kč) bez doporučení a 
pro zájemce z jiných diecézí.
Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2016
Veškeré dotazy zodpovíme na e-mai-
lové adrese: schley.reindl@gmail.com, 
nebo na telefonu: 737 427 795. 

PASTORAČNÍ ODDĚLENÍ INFORMUJE:

PODĚKOVÁNÍ ZA NOC KOSTELů 2016
Upřímně děkujeme všem, kdo se za-
pojili do Noci kostelů, zvláště orga-
nizátorům na jednotlivých místech, 
stejně tak i všem účinkujícím a dal-
ším pomocníkům za všechno úsilí a 
práci, se kterou připravovali a reali-
zovali tuto akci. 

KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ 
OMEZENÍ PROVOZU
Upozorňujeme, že v měsících čer-
venci a srpnu bude provoz knihov-
ny na biskupství velmi omezen. 
Knihy je možné vracet přes vrátnici 
biskupství (s lístečkem – kdo vrací), 
půjčování knih pouze po předchozí 
telefonické nebo e-mailové domlu-
vě. Od září bude provoz opět od 8 
do 15 hodin každý pracovní den. 
Děkujeme za pochopení.

DIECÉZNÍ POUŤ DO TEPLÉ 3. ZÁŘÍ 
Letošní diecézní pouť 3. září proběh-
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ne ve znamení Roku milosrdenství, a 
proto i trochu jinak než obvykle. 
Papež František spojuje průchod 
Bránou milosrdenství s putováním, 
a proto bude nabídnuto několik 
možností putování. 
Nejnáročnější bude již od 2. září ráno 
z Plzně, v sobotu 3. září ráno bude 
možno putovat z Bezdružic (12 km) a 
možná ještě z dalších míst. 
Krátké putování (2,5 km) pro vět-
šinu poutníků bude v sobotu 3. září 
z kostela sv. Jiljí v městě Teplé, kde letos 
pouť začne v 9.15 hodin. Pro ty, kdo 
by toto putování nezvládli, bude 
v klášteře připraven program. 
Po příchodu poutníků do kláštera 
bude v kostele následovat promlu-
va a kající bohoslužba zakončená 
adorací od 10.45 hodin. Po polední 
pauze budou následovat paralelní 
programy (pro děti, které budou mít 
program i dopoledne po příchodu 
poutníků, křížová cesta, divadelní 
představení František blázen a pro-
hlídka kláštera a knihovny). 
Pouť bude zakončena průchodem 
Bránou milosrdenství a slavením 
eucharistie s biskupem Tomášem 
od 14.15 hodin. Součástí pouti bude 
také festival PilsAlive. 
 
SVĚTOVÝ DEN SENIORů V PLZNI 
Světový den seniorů se bude konat 
v sobotu 1. října v katedrále sv. Bartolomě-
je a v učebnách biskupství v Plzni. Na 
programu bude přednáška PhD. Ka-
teřiny Lachmanové, ThD., kající boho-
služba, beseda s emeritním biskupem 
Františkem a Josefem Kaše a mše sva-
tá s průchodem Bránou milosrdenství 
s biskupem Tomášem. 

DIECÉZNÍ EVANGELIZAČNÍ ŠKOLA 
V červenci a srpnu 2016 se bude konat 
čtvrtý ročník Diecézní evangelizační 
školy. Jednotlivé kursy jsou nabídkou 
pro všechny věřící, kteří chtějí jednodu-
chým a praktickým způsobem předávat 
evangelium lidem, s nimiž se každoden-
ně setkávají. 

Kurs PAVEL 11.-17.7. 2016
Kurs učí, jak se stát evangelizátorem, 
který technikami a dynamikou hlásá-
ní umí účinným způsobem zvěstovat 
evangelium a vydávat o něm svědectví. 
Tématické bloky kursu:
Magisterium
Prvotní zvěst (kérygma)
Kérygma pro současnost
Cena: 3.500,- Kč (2.400,- Kč bez ubyto-
vání)

Kurs RÚT  1.-4.8.2016
Formace manželských párů k evangeli-
zaci. 
Tématické bloky kursu:
Dar manželství v Božím plánu
Láska učiněná svátostí
Být jedním tělem
Cena: 1.750,- Kč (1.200,- Kč bez ubyto-
vání) Kursy povede biskupský vikář pro 
evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. 
se svým týmem.
Místo konání a stravování: formační 
centrum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo 
nám. 1, Plzeň-Litice; ubytování: Domov 
mládeže SPŠ Dopravní, Karlovarská 99, 
Plzeň. 
Zahájení: 1. den kursu v 16.00 hodin, 
v další dny je program celodenní, za-
končení poslední den obědem. 
Stejně jako v případě diecézních exerci-
cií mají osoby, jejichž zaměstnavatelem 

je Biskupství plzeňské, účast na kursu  
v rámci „pracovní formace“, a není tře-
ba si při volbě buď kursu evangelizační 
školy nebo exercicií vybírat dovolenou. 
Bližší informace a přihlášky:
Pavla Anderlová, tel. 731 619 660, evan-
gelizace@bip.cz 
http://www.bip.cz/diecezni-evangelizac-
ni-skola/ 

DIECÉZNÍ ExERCICIE „DUCHOVNÍ NEMOCI“
Od pondělí 8. do soboty 13. srpna se budou 
konat diecézní exercicie, které pove-
de biskupský vikář pro evangelizaci 
P. Alvaro Grammatica Th.D. na téma 
Duchovní nemoci. 
Co jsou to duchovní nemoci? O které 
nemoci jde? Jak je rozpoznat? Jak je 
přemáhat? 
Na tyto čtyři otázky se ve světle Bo-
žího slova a křesťanské tradice bude-
me snažit hledat odpověď v atmo-
sféře modlitby, abychom tak dospěli 
k plné duchovní zralosti, o níž hovoří 
sv. Pavel ve svých apoštolských lis-
tech. 
Místo konání a stravování: formační 
centrum Koinonie Jan Křtitel, Budi-
lovo nám. 1, Plzeň-Litice; ubytování: 
Domov mládeže SPŠ Dopravní, Kar-
lovarská 99, Plzeň.
Cena: 2.900,- Kč 
(bez ubytování 2.000,- Kč).
Pro osoby, jejichž zaměstnavatelem 
je Biskupství plzeňské, je účast na 
diecézních exerciciích brána jako ob-
vykle v rámci „pracovní formace“, a 
není tudíž třeba si na ně vybírat do-
volenou.
Přihlášky do 20. července: 
Pavla Anderlová, tel. 731 619 660, 
evangelizace@bip.cz.
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Týdenní stacionář pro osoby s Alzheimerovou 
chorobou
Provozovatelem Týdenního staci-
onáře je Farní charita Karlovy Vary.  
„Pomáháme lidem s demencí a se 
zdravotním postižením, kteří potře-
bují pomoc a péči 24 hodin denně,“ 
říká vedoucí služby Dita Matoušová. 
„Převážně jde o Alzheimerovu cho-
robu. S klienty procvičujeme paměť, 
nacvičujeme sebeobsluhu a provádí-

me kondiční cvičení.“ Lékařskou péči 
si klienti (nebo jejich rodina) zajišťují 
sami prostřednictvím svých praktic-
kých či odborných lékařů. Díky tomu, 
že služba je ambulantní, má každý uži-
vatel zachované trvalé bydliště, kam 
se o víkendech a svátcích vrací. „Míra 
postižení je u klientů různá. My se 
každopádně snažíme udržet jejich so-
běstačnost a oddálit nesoběstačnost, 
která už by nám nedovolila pečovat o 

ně ambulantně a postihla by rodinu,“ 
doplňuje Dita Matoušová.  
Týdenní stacionář funguje i jako po-
bočka a kontaktní místo České alz-
heimerovské společnosti. Společnost 
udělila FCH Karlovy Vary certifikát 
kvality služeb „Vážka“. V rámci staci-
onáře je provozovna i Poradna pro 
domácí pečující o osoby s Alzheime-
rovou chorobou. Ta nabízí bezplatnou 
pomoc, podporu i radu, jak pečovat 
o seniora s onemocněním demence 
tak, aby mohl co nejdéle zůstat doma 
s rodinou. Výtěžek z Tříkrálové sbírky 
pomůže vylepšit prostředí stacionáře.   

Stacionář a sociálně terapeutické dílny Poho-
dička v Rokycanech 
Oblastní charita Rokycany poskytuje 
dvě sociální služby, které pomáhají li-
dem se sníženou soběstačností nebo 
s chronickým duševním onemocně-
ním. Denní stacionář Pohodička má 
kapacitu 10 míst a je trvale zaplněn 
klienty z Rokycan a blízkého okolí. 
Využívají ho hlavně rodiny, které se 
nemohou starat celodenně o své blíz-
ké.  „Stručně řečeno většina našich 
klientů se neobejde bez po pomoci 
jiné fyzické osoby,“ říká ředitelka OCH 
Rokycany Alena Drlíková. „Prakticky to 
znamená, že charitní pečovatelky po-
máhají těm nejpostiženějším mimo 
jiné při osobní hygieně nebo s posky-
továním stravy.“ Někteří z klientů vy-
užívají přilehlé sociálně terapeutické 
dílny, kde v keramické a tkalcovské 
dílně vyrábějí užitkové předměty. 
V dílnách může pracovat rovněž až 10 
klientů.  „Výhodou pro obě skupiny je, 
že stacionář a dílny jsou průchozí, tak-
že klienti se navzájem znají a přátelí 
se spolu. Využíváme to v doplňkovém 

programu služeb. Chodíme s nimi na 
procházky, jezdíme na výlety nebo 
navštěvujeme různá kulturní zařízení. 
Výtěžek ze sbírky nám pomůže rozšířit 
tuto činnost. Využijeme ho i na nákup 
materiálu a pomůcek do dílen,“ upřes-
ňuje Alena Drlíková

Mobilní hospic Tachov
Tříkrálová sbírka se letos po dlouhých 
letech konala i v Tachově. Výtěžek 
podpoří rozvoj mobilního hospice, 
který zde nedávno vznikl. „Na rozdíl 
od kamenného hospice je mobilní 
hospic terénní službou, která jezdí za 
nevyléčitelně nemocnými do jejich 
domova,“ uvádí iniciátorka vzniku 
hospice Iva Csanálosi. „Vycházíme 
z poznatku, že 80% lidí by chtělo 
umírat doma. Přesto většina bohužel 
umírá v nemocnicích.“ Zaměstnanci 
hospice sledují individuální potřeby 
a přání každého nemocného, snaží se 
mu ulevit od bolesti a dalších trápení 
a podporují jej v tom, aby mohl zů-
stat až do konce života v intenzivních 
vztazích se svými blízkými. Mobilní 
hospicová péče není hrazena pojiš-
ťovnami, a tak pracovníci hospice 
shánějí peníze, kde se dá. „Oslovuje-
me nadace, firmy, veřejnou správu i 
jednotlivce,“ vypočítavá Iva Csanálo-
si. „Potřebujeme hlavně uhradit práci 
lékařů a sestřiček, kteří pracují v na-
šem týmu na smlouvy nebo částečné 
úvazky. Tříkrálový výtěžek tak využi-
jeme právě k tomuto účelu.“ Podle je-
jích slov se hlavně sestřičky stávají při 
péči o umírající skoro členem rodiny. 
Při bezprostředním lidském kontaktu 
v tak závažné životní situaci jsou psy-
chickou oporou pro pacienta i jeho r
 Miroslav Anton  

Z charitního života
VÝTĚŽEK Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY POMůŽE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM A LIDEM NA KONCI ŽIVOTA
Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou pomůže každoročně stovkám projektů, 
služeb i jednotlivcům v oblasti sociální a zdravotní péče. Mezi nejpotřebnější patří 
bezesporu zdravotně handicapovaní lidé, kteří se nedokáží obejít bez cizí pomoci. 
Diecézní charita Plzeň zastřešuje několik sociálních služeb, které na území Plzeň-
ského a Karlovarského kraje pečují o takto postižené. Kromě toho sbírka pomůže 
i rozvoji mobilního hospice na Tachovsku. Koledníci Tříkrálové sbírky nasbírali 
v Karlových Varech 159 645 Kč, Rokycanech 110 073 Kč a v Tachově 34 787 Kč. 
65% z každé částky podpoří uvedené projekty. 15% půjde na jiné projekty Diecéz-
ní charity Plzeň. 10% bude využito na podporu chudých dětí v Jižní Americe. 5% je 
určeno pro projekty Charity ČR jako celku. 5% činí režie Tříkrálové sbírky. 
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Anna Srbová - dobrá duše plzeňské 
Charity oslavila 75. narozeniny
Kdo by ji neznal. Energickou dámu menšího vzrůstu, kráčející rázně ulicemi Plzně, 
v každé ruce minimálně jednu tašku s věcmi pro potřebné a neomylně vědoucí, 
kde je nutné pomoci. Ať už materiálně či radou a dobrým slovem. Znají ji ve všech 
charitních zařízeních, znají ji v plzeňských kostelech, za jejichž varhany často 
usedala. Znají ji v nemocnicích a v seniorských domovech, kde hraje při boho-
službách a rozdává radost. Znají ji ve věznici. Znají ji lidé bez domova, znají ji 
maminky, které se dostaly do úzkých, znají ji lidé osamělí či bezmocní. Těm všem 
se léta snažila nezištně pomáhat. A nevzdává to ani teď, kdy musela své pochůz-
ky kvůli zdravotním potížím omezit a vzít si na pomoc berle. Anna Srbová, řečená 
Anička, bývalá ředitelka a dlouholetá pracovnice Městské charity Plzeň se 9. červ-
na dožila 75 let. 

Jak jste narozeniny oslavila?
Slavím pořád. Každý den trošku, kaž-
dý den s někým. Každý den děkuju 
Hospodinu za dar života. Za všechno, 
co pro mě moudře učinil, za všechno, 
co život přinesl.

A jak se cítíte?
Darebnosti mě neopustily, se slovíč-
ky si hraju pořád. Chodím sice o čty-
řech, ale zaplať Bán Bůh za to. Děkuju 
za péči sestřičkám, rehabilituju, jsem 
vlastně skoro zdravá. Moje fyziotera-
peutka mi řekla, že s věkem ženy ztrá-
cejí ladnost pohybu, tak s tím musím 
počítat.

Vidím, že smysl pro humor vás neopustil, stej-
ně jako snaha být pořád užitečná. Jaké jsou 
vaše nejnovější aktivity? Jak vás znám, doma 
určitě nesedíte.
Náhradní babička. Vnoučata už mám 
odrostlá, a tak chodím do Domova 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 
dělat babičku. S dětmi si hrajeme, ma-
lujeme, zpíváme. V dětech je láska, jen 

je potřeba ji pěstovat. S maminkami 
si neformálně povídáme, pokud o to 
stojí, probíráme život. Většinou ne-
jsou v kontaktu se svými babičkami a 
matkami, nemá jim kdo poradit, pře-
dat mezigenerační zkušenost. Tak se o 
to snažím. Já sama jsem měla úžasnou 
maminku, vím, o co všechno bych při-
šla, nemít ji.

Co nejdůležitějšího vám maminka předala?
Schopnost brát život tak, jak jde. Pat-
řila k tomu i samozřejmá pomoc dru-
hým, o které se nemluvilo, ta se prostě 
vykonávala. Každý kousek dobra je víc 
než nic, to jsou slova naší mami, která 
mě provázejí celý život. Tatínek nám 
zemřel, když mi bylo deset let. Zůstaly 
jsme tři sestry s maminkou a babičkou, 
což byla tatínkova maminka, samy 
v jedné domácnosti. Mami používala 
selský rozum a žila úžasnou prostou, 
ale skálopevnou víru. Neslyšela jsem, 
že by si s tchyní řekly křivého slova. A 
my tři sestry jsme se učily z toho, co 
jsme doma viděly. Nepřestávám dě-

kovat za rodinu, kde jsem se narodila. 
V našem domě v Plzni - Doubravce 
jsem pak žila až do nedávna.

Takže v rodině jste získala předpoklady pro 
práci v Charitě?
Určitě. Zkušenosti s charitativní pra-
cí jsem získala už za totality. Tehdy 
samozřejmě oficiálně žádná Charita 
existovat nesměla, ale praktikovala se 
v kostelích. Jak jsem tak porůznu hrá-
vala při bohoslužbách na varhany, se-
tkávala jsem se s lidmi, zjišťovali jsme, 
kdo je v nouzi, kdo potřebuje pomoc, 
a nějak jsme ji vždycky zorganizovali. 
Organizační věci jsem se naučila i při 
své práci v plzeňské Škodovce. Dělala 
jsem 39 let až do roku 1997 sekretář-
ku technického náměstka v závodě 
Lokomotivy. 

Jak jste se dostala ke hře na varhany? Doma 
máte jedny elektronické, doprovázíte liturgii 
v plzeňských nemocnicích a domovech pro 
seniory…
Jsem takový profesionální amatér. 

Jako dítě jsem se rok učila na piano u 
školských sester, na varhany jsem za-
čala hrát jako samouk v deseti letech. 
V padesátých letech byli lidi za účast 
na bohoslužbách stíháni. Mně jako 
dítěti nemohli nic udělat, tak jsem 
v kostelích hrála… Dneska už bych 
na kůr lezla těžko, ale v domovech či 
nemocnicích si zahraju ráda. Po bo-
hoslužbě zanotuju písničky našeho 
mládí a lidé jsou šťastní. Hudba léčí. 
V Domově sv. Aloise pro seniory s po-
ruchami paměti lidé, kteří už nevědí, 
co měli ten den k obědu, zazpívají 
zpaměti několik slok písničky, kterou 
znají z dětství.

Když jste v roce 2008 přebírala Řád sv. Silves-
tra, který vám udělil papež Benedikt  xVI., 
také to nepřímo s hrou na varhany souvise-
lo…
Zavolal mi tehdy otec biskup Franti-
šek Radkovský, abych určitě přišla na 
Boží hod vánoční na mši svatou do 
katedrály, že je to důležité. Myslela 
jsem, že jim vybouchl varhaník, tak 17
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říkám, otče biskupe, já na ty velké 
varhany v katedrále moc neumím. 
On se jen smál a tajemně mlčel. A 
v katedrále pak Jiřímu Lodrovi a mně 
předal řád. Bylo to úžasné překvapení 
a vážím si toho, ale nikdy jsem nic ne-
dělala kvůli vyznamenání. Zase jsem 
musela vzpomínat na maminku. 

Byla jste vlastně první ředitelkou Městské 
charity Plzeň.
Po založení plzeňské diecéze v květ-
nu 1993 vznikla na podzim Diecézní 
charita Plzeň a vzápětí Městská chari-
ta Plzeň. Generální vikář Mons. Josef 
Žák přišel s tím, že bych ji měla vést. 
To nešlo odmítnout, a tak jsem další 
tři roky dopoledne pracovala ve Ško-
dovce a odpoledne a večer v Charitě. 
V roce 1997 po odchodu ze Škodov-
ky do důchodu jsme se stala charitní 
koordinátorkou dobrovolné pomo-
ci, tehdy jsem dojednávala opravdu 
všechno možné na světě.

Zdá se, že dojednat všechno možné i zdánli-
vě nemožné dokážete stále. Vždyť i během 
našeho povídání jste stačila jen tak „bokem“ 
vytelefonovat zakoupení remosky pro starou 
osamělou paní. 
To je ten kousek dobra, o kterém mlu-
vila moje maminka. Štěstí, že každý 
den lze něco dobrého udělat. Jsem 
ráda za každou dobrou věc, která se 
podaří. I když to třeba zařídím jen 
z postele.

U zařizování z postele ale paní Anička 
zatím rozhodně nezůstává. Jen co jsme 
ukončily náš rozhovor, chytla berle a 
vydala se hrát na bohoslužbě do Do-
mova sv. Alžběty. „Tam dojdu, mám to 
kousek. A jinam mě vždycky někdo do-
veze. Snad to ještě nějakou dobu budu 
zvládat, “ směje se žena, pro níž pomoc 
potřebným byla a je hlavním smyslem 
života. Děkujeme, paní Aničko, ať Vám 
Pán žehná a dá zdraví a sílu!   
 Alena Ouředníková

Pravidelné akce Studentské duchovní sprá-
vy se o prázdninách nekonají.

9. – 12.8. PUTOVÁNÍ po poutních místech: 
z Plzně na Svatou Horu, vše své si 
nosíme s sebou, každý den cca 20 
km, nocleh na farách. Přihlášky na: 
marieklimecka@seznam.cz

SLAVNOSTNÍ STUDENTSKÁ MŠE SV. K ZA-
HÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/17 se 
koná ve středu 5. října  od 19.00 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
ve Františkánské ulici v Plzni. Od to-
hoto data začnou opět pravidelné 
akce HORY.

JAK JSME 18. KVĚTNA PUTOVALI DO KYJOV-
SKÉ KAPLIČKY 
Po pravidelné středeční studentské 
mši jsme absolvovali pouť do ky-
jovské kapličky. Je to malý kostelík 
bez kůru; na místě oltáře stojí kmen 
dubu, který byl obestavěn kaplí, tu-
díž čněl z její střechy. Bohužel rostl 
a rozpínal se, což kapli nesvědčilo a 
musel se pokácet.
Na kraj Plzně jsme se svezli autem, 
poté šli 2 až 3 kilometry přes pěkné 
lesy s výhledem, okolo polí; stihli 
jsme růženec…
V cíli naší pouti jsme zazpívali úžas-
né litanie k Panně Marii. Pořád je to 
něčím unikátní místo. Byl jsem tam 
podruhé a opět mě zaujala krom 
jiného i květinová výzdoba, která 

svědčí o udržovanosti objektu.
Cestou zpět jsme vyzkoušeli cestu 
jinou - zkratku. Jak se na správnou 
českou zkratku sluší, byla to delší, 
zato náročnější cesta. Nešli jsme 
okolo pole, ale rovnou přes pole. 
Naštěstí to byla nějaká ještě vcelku 
nízká obilovina a nebyla ani rosa. 
Být to řepka, bylo by hůř… Za polem 
nás za odměnu čekal přechod přes 
menší rokli, z naší strany pěkně za-
rostlou – krčili jsme se pod větvemi 
trnkových keřů. Následoval „nudný“ 
úsek rovné asfaltky, ze které jsme po 
pár metrech odbočili do lesa, aby-
chom přešli pro dnešek už druhou 
rokli. Tato byla zajímavější – už jsme 
se nemuseli krčit pod větvemi, zato 
byla hlubší, měla strmější svahy a 
na dně trochu širší strouhu, kterou 
jsme překonávali po provizorním 
dřevěném přechodu z klacků… Po 
vydrápání z rokle jsme si mohli od-
počinout na židličce pozorovatelny 
místního myslivce. Poté jsme přešli 
les po víceméně neznatelných ces-
tách. Narazili jsme na pěknou skal-
ku, dokonce jsme objevili zachovalý 
obrázek světce.
Nakonec jsme se vynořili na kraji Plz-
ně u Globusu, asi kilometr až dva od 
místa, kde bylo zaparkované auto. 
Zde jsme zazpívali rozlučkové Salve 
Regina a rozdělili se. Někteří šli na 
tramvaj na Košutku, ostatní k autu.
 Petr Blažek, student HORY

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO

Nabízím ubytování pro studenty v klidném domě na Jiráskově náměstí 
v Plzni ve dvoulůžkových pokojích:
cena 3 000,-Kč/měsíc a lůžko. 
Kontakt: 724 289 936, 602 348 676

Nabízím pronájem kanceláří v klidném domě na Jiráskově náměstí v Plzni:
dvě propojené kanceláře 35 a 17 m2 
cena včetně energií a služeb 10 400,-Kč/měsíc bez DPH;
(je možné připojit další kancelář 17 m2);
samostatná kancelář 17 m2
cena včetně energií a služeb 3 500,-Kč/měsíc bez DPH.
V ceně je zahrnuto i užívání společné kuchyňky a soc.zařízení.
Kontakt: 724 289 936, 602 348 676

Pronájem prostor - nabídka
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Ve vikariátu Plzeň sever se nachází nej-
více kostelů, zasvěcených sv. Jakubovi 
z celé plzeňské diecéze. Proto o nich 
budu psát ve dvou pokračováních. 
Kostely v Ledcích a v Žebnici leží na se-
verní trase Svatojakubské cesty. 
Ledce se poprvé objevují v písemných 
pramenech k roku 1180 jako šlechtický 
majetek širšího rodu Hroznatovců, ale v 
roce 1269 přešly do majetku plaského 
kláštera, u něhož zůstaly několik stale-
tí. Původní gotický kostel byl postaven 
v polovině 14. století, zřejmě na místě 
staršího románského. Vrtbové, kteří 
panství spravovali od roku 1705, vel-
mi dbali o kostely na svých rozsáhlých 
panstvích a jejich stavbou či výzdobou 
pověřovali nejlepší umělce regionu. V 
roce 1712 byl pořízen nový hlavní oltář, 
který zhotovil plzeňský sochař Kristián 
Widemann, obraz sv. Jakuba namaloval 
plzeňský malíř Jan Matěj Nettl. Gotická 
stavba ale byla radikálně přestavěna v 

letech 1768 až 69 a do ní bylo přenese-
no starší kvalitní vybavení, doplněné o 
další prvky.  
Kostel stojí ve vyvýšené poloze nad 
návsí a spolu s budovou fary vytváří 
dominantní prvek obce. Byl postaven 
jako jednolodní s polygonálně uzavře-
ným presbytářem, po jehož stranách 
jsou sakristie a oratoř, s věží v západním 
průčelí. Kostel je zastřešen mansardo-
vou střechou, věž cibulovou. Přízemí 
věže je otevřené, nad průchodem je 
kamenná socha sv. Jakuba z roku 1703. 
Vnitřek kostela působí přehledným jas-
ným dojmem, dominují mu kazatelna 
a hlavní oltář a sochy světců v lodi, dílo 
syna Kristiána Widemanna Lazara.   
Nejstarší částí kostela v Žebnici je sak-
ristie, která bývala presbytářem gotic-
kého kostela. Ten byl postaven cister-
ciáckým klášterem v Plasích po roce 
1346. K této době se váže jak zachovalá 
architektura, tak i velmi vzácné okenní 

vitráže, které byly v roce 1911 předány 
do muzea v Plzni a dnes jsou k vidění 
v Diecézním muzeu. Do plzeňského 
muzea se přestěhovala i velmi pěkná 
gotická socha sv. Jakuba ze začátku 16. 
století. Radikální přestavba proběhla 
na samém konci činnosti cisterciáků v 
Plasích, 16. října 1785 byl nový kostel 
vysvěcen posledním plaským opa-
tem Celestinem Wernerem. Stalo se 
tak pouhý jeden měsíc před zrušením 
kláštera. Nová část je celkem prostá, ol-
táře byly namalovány ilusivně na zeď. 
Jedná se o půvabnou malbu, která byla 
provedena zřejmě v časové tísni, proto-
že o zrušení kláštera, a tedy i investora 
této stavby již nebylo pochyb. Předpo-
kládalo se, že po ztišení dramatických 
dějů bude malba nahrazena skutečný-
mi dřevěnými oltáři, ale namnoze jako 
zde zůstalo u malovaných oltářů.  
Dlouhodobou neúdržbou se stal stav 
kostela havarijní. Zásadní položka ve 
výši 3,7 mil. Kč přišla ze strukturálních 
fondů EU v rámci ROP – NUTS II. Zbytek 
do téměř 10 mil. Kč byl složen z příspěv-
ků Ministerstva kultury, Plzeňského kra-
je, Města Plas a Kralovic a občanského 

sdružení Jakub Větší. Nezanedbatelně 
přispěli i jednotliví občané. Výsledkem 
je úplná oprava kostela, který je opět 
schopen plnit řadu potřebných funkcí, 
z nichž nejdůležitější jsou pravidelné 
bohoslužby, sloužené bratry obláty ze 
spojených farností Manětín a Plasy.  
Městečku Nečtiny dominuje další kostel 
sv. Jakuba, jehož gotický předchůdce 
byl zničen za husitských válek. Jeho 
pozdněgotická náhrada byla zboře-
na za hraběnky Marie Karolíny z Ko-
kořova, která nechala v letech 1750 
až 1752 postavit nový kostel.  Byl po-
staven jako jednolodní s polokruho-
vě uzavřeným presbytářem a s věží v 
západním průčelí. Zařízení kostela je 
jednotné z doby výstavby, kvalitní je 
zejména sochařská výzdoba. Z koste-
la pochází i gotická Pieta, dnes před-
stavená v Muzeu církevního umění 
ve františkánském klášteře v Plzni. 
Zvláštností jsou zachované barokní 
cechovní žerďové svícny, uchované 
připevněním k lavicím. Na faře v Led-
cích působí spolek Ledovec, podpo-
rující lidi s psychickým handicapem.
 Jan Soukup  

Kostely sv. Jakuba  
 Vikariát Plzeň - sever 

  1. část

Ledce Žebnice Nečtiny



 22 23

Kde nás najdete v červenci a srpnu? 
Každý den od 9.00 do 17. 00 hodin 
tradičně ve Františkánské 9 v Plzni. 
S knihami a devocionáliemi za vámi 
vyjedeme v neděli 3. července do 
Letin, kde se v 10.00 hodin bude 
poutní mše svatá v kostele sv. Pro-
kopa. 
Poutě a posvícení jsou vždy mimo-
řádnou příležitostí k setkání věří-
cích, farností, k radostnému slave-
ní a sdílení. Všichni, kdo se na toto 
slavení vydáváme,  "můžeme najít 
na poutním místě setkání s živou 
modlící se církví v přítomnosti i ve 
vzpomínkách na ty, kteří přicházeli 
před námi. Můžeme objevit i pro nás 
samotné nečekanou schopnost s dů-
věrou se pomodlit. Smíření s Bohem. 
Posilu víry. A třeba po týdnech, mě-
sících či letech i vyřešení problému, s 
nímž jsme na poutní místo přišli," říká 
P. Aleš Opatrný. K tomu nám také 
přispívají moudré a duchovní knihy, 
jsou to věrní přátelé ve všech udá-
lostech našeho života. Třeba vás ně-

jaká kniha nejen z Karmelitánského 
nakladatelství potěší nebo zde na-
jdete dárky pro své drahé, např. rů-
žence, obrázky a další devocionálie. 

Čas prázdnin a dovolených si většina 
z nás ani bez knihy nedovede před-
stavit. I když občas knihu přivezeme 
tak, jak jsme ji přibalili, protože nebyl 
čas. Ale možná mi dáte za pravdu, že 
taková hodinka s knihou v pohodl-
ném zahradním křesílku pod širým 
nebem a kvetoucími stromy, to je 
víc než hojivý balzám. Měla bych 
pro vás poutavý tip. Pokud vás ně-
kdy zaměstnává otázka po stálosti a 
věrnosti místu, kde se právě nachá-
zíte a žijete, pak v jedné horké knižní 
novince překvapí pohled pouštního 
starce, který popisuje jinému starci 
hledání mladého muže: "Tento cizi-
nec pochází z krajů, kde se všechno 
hýbe. Lidé se tam k nikomu a ničemu 
nevážou natrvalo - ani k sobě navzá-
jem, ani k místům. Jsou totiž stále 
sváděni dálkou. Mají pocit, že život je 
ještě jinde - běží tedy za ním a cestou 
nechtějí být ničím obtíženi. Snad pro-
to si namísto dětí pořizují psy, které lze 
laskat a přitom tolik nepoutají. Tamní 
domorodci kočují životem, střídají 
sousedy, školy i zaměstnání. A když už 
se na chvíli usadí, cestují alespoň ve 
volném čase... V kraji tohoto cizince 
se snáz navodí ruch, snáz se tam lidé 
krmí nepotřebnem až k přejedení - a 
přitom se nikdy nenasytí. Je tam tak 

lehké být doma, a přitom nesestoupit 
k sobě. Tamní domorodci vědí o světě 
mnoho, o sobě málo a o Bohu téměř 
nic. Vynalezli bariéru proti Božím dote-
kům: říkají jí zábava. Jí vyplňují prázd-
né prostory, které jim po práci zbudou. 
Zanesou tak každou skulinu, která ještě 
mohla zůstat pro modlitbu, a přehluší 
tím Jeho tichý hlas." (Z knihy Štěpána 
Smolena, Buď, kde jsi).  
Pokud tuto nebo jinou knihu přibalí-
te, přeji radostné a požehnané čtení 
přes celé prázdniny.
       Majka Lachmanová za Karmelitán-
ské knihkupectví

POZOR - SOUTĚŽ!

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme 
se ptali, ze kterého regionu čerpal 

náměty pro své obrazy malíř Jaroslav 
Špillar. Správná odpověď byla:  b) z 
Chodska. Z Vašich odpovědí jsme 
vylosovali Luboše Mareše ze Svrčov-
ce u Klatov, který od Karmelitánské-
ho nakladatelství obdrží publikaci 
MODLITBA S BIBLÍ V RUCE od Angela 
Scarana. Děkujeme za Vaše odpovědi 
a výherci gratulujeme!

Dnes soutěžíme o knihu Norma-
na Drummonda SÍLA TŘÍ - NA ČEM 
V ŽIVOTĚ ZÁLEŽÍ. Autor Norman 
Drummond se díky seminářům pro 
manažery i při své praxi kouče a du-
chovního asistenta setkává s množ-
stvím lidí, kteří hledají smysl života a 
touží jej naplnit. Získané zkušenosti 
zúročil v této knize. Předkládá čte-
nářům, na čem v životě záleží: trojí 
moudrost, tři principy a tři zásadní 
vlastnosti, bez nichž nelze dosáh-
nout pokoje v srdci, natož vést plno-
hodnotný život. Knihu vydalo Karme-
litánské nakladatelství.
Soutěžní otázka zní:
 Výstava, která je v červenci a v srpnu 
k vidění v plzeňské Meditační zahra-
dě - Památníku obětem zla je věno-
vána:
a) sv. Františku Saleskému
b) sv. Maxmilánu Kolbe
c) bl. Hroznatovi

Své odpovědi zasílejte do 15. srpna buď 
e-mailem na adresu: zpravodaj@bip.
cz, nebo poštou na adresu: Redakce 
Zpravodaje, Biskupství plzeňské, nám. 
Republiky 35, 30114 Plzeň. Nezapo-
meňte uvádět Vaši zpáteční adresu. 
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Setkání krajanů - malí misionáři v Ardenách 
Čeští a slovenští krajané žijící v Lucem-
bursku a Belgii se již po jedenácté se-
tkali v krásném prostředí belgických Ar-
den, aby společně strávili víkend určený 
především rodinám s dětmi. Tato akce 
se konala v prostorách bývalého zám-
ku, nyní salesiánského střediska Dona 
Bosca ve Farnières na východě Belgie. 
Téma letošního setkání, které proběhlo 
v termínu 17.-19. června bylo Misie ve 
světě. Setkání se zúčastnil a o své zku-
šenosti se podělil vzácný host, misiolog 
pater Jiří Šlégr, bývalý ředitel PMD. 
Věřící krajané žijící v Lucembursku mají 
již od roku 2005 možnost být členy Slo-
vensko-české katolické misie a mohou 
tak prožívat liturgii ve svém rodném 
jazyce. 
Cílem setkání bylo vzájemně se po-
vzbudit a obohatit v každodenním pro-
žívání víry a také prohloubit vzájemná 
přátelství, která v cizině často nahrazují 
rodinné vztahy. 
Účastníky setkání čekalo společné sla-
vení mše svaté v přírodě a taktéž zají-
mavý program. Malí misionáři se mohli 
těšit především na tvořivé dílny, misijní 

putování po kontinentech, večerní po-
sezení při táboráku a noční bojovku. 
Děti z Misijního klubka připravily bazar 
hraček, jehož výtěžek podpoří projekty 
Papežských misijních děl. Tradicí se již 
stal fotbalový zápas Lucemburk versus 
Brusel.  
V neděli proběhla slavnostní mše svatá 
spojená s návštěvou místního hřbitova, 
kde jsou pohřbeni slovenští a čeští kně-
ží - Jozef Strečanský, Augustín Lovíšek 
a Jean Mihalec, kteří působili v tamním 
salesiánském řádu v době komunistic-
ké éry a pomáhali svým krajanům. Více 
informací na http://www.scmluxem-
bourg.lu/ 
    Miriam Svobodová, zástupce PMD, 
m.sv@volny.cz, 608 976 598

Misijní úmysl na měsíc červenec:  Latinská 
Amerika a Karibik - Aby církev v Latinské 
Americe a Karibiku s obnovenou energií 
a novým nadšením hlásala evangelium v 
této části světa. 
Misijní úmysl na měsíc srpen:  Žité evangeli-
um - Aby křesťané ve svém následování 
evangelia vydávali svědectví víry, úcty a 
lásky k bližnímu. 

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

Malá pouť za velké věci 
Pěší pouť k (bráně) Milosrdenství se 
nabízí nejen manželům, ale všem 
poutníkům v sobotu 2. července z Bez-
družic do kláštera Teplá. Putování vede 
z Bezdružic od nádraží (odchod po 
příjezdu vlaku v 10.16 – odjezd z Plz-
ně v 9.05) zčásti po neznačených ces-
tách do kláštera Teplá (12 km), kde 
bude zakončeno průchodem brá-
nou milosrdenství a mší sv. Budeme 
putovat většinou v tichu s několika 
krátkými vstupy o Božím milosrden-
ství. Vlak z Teplé do M. Lázní odjíždí 
v 17.57 (Plzeň 19.54). Občerstvení si 
každý zajišťuje sám. 

Podzimní termíny:
- Víkend pro ženy 21.-23. října v Těnovicích, 
téma „Být matkou, jsouc dcerou“.
- „Lásky veselí v mém manželství“ – před-
náška o papežské exhortaci Amoris 
laetitia – P. Aleš Opatrný v Plzni 25. 
října v 19.00 hodin
- Den milosrdenství pro rozvedené, i znovu 
sezdané 12. listopadu v Plzni, v programu 
vystoupí plzeňský biskup Tomáš Ho-
lub, P. Aleš Opatrný a P. Martin Sedloň. 
-  Víkend pro chlapy 4.-6. listopadu
- Advent. rekolekce pro manžele 10. prosince 

Iniciace pro dospělé muže
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 in-
formací a přihlášky na www.familia.cz

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 plá-
nování rodičovství, plánování početí. 
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka) 
nebo 776 200 028 (Hanka).

 Jindřich Fencl, rodiny@bip.cz, 
 tel. 731619704
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Od srdce k srdci (návštěvy potřebných)
Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? 
Jsme otevřené společenství mla-
dých, kteří touží být blízko všem po-
třebným (nemocným, starým, opuš-
těným, trpícím, lidem v nouzi), ať už 
konkrétní pomocí, návštěvou nebo 
modlitbou či obětí. Věnujeme svůj 
čas někomu druhému, kdo to potře-
buje. Scházíme se dvakrát do měsíce 
v Plzni ke společné modlitbě, k po-
vzbuzení ve službě a dělení se o vše, 
co jsme v uplynulém čase prožili. 
Budeme rádi, když se přidáš.
Aktuální informace ráda sdělím na 
tel.: 734 241 053 Lucka

Setkání se Svatým otcem v Krakově – po-
slední volná místa (20. – 31. 7. 2016)
Zbývají už jen poslední volná místa 
na oslavy 31. světového dne mláde-
že – setkání mládeže s papežem, kte-
ré se uskuteční v červenci v Polsku. 
První týden strávíme v diecézi Gliwi-
ce, 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 4200,- Kč! A v rámci ČR je 
poskytována další podpora počet-
nějším rodinám.Informaci o slevách 
pro účastníky z Plzeňské diecéze 
najdete na našich stránkách: www.
plzen.signaly.cz.

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, gan-
gy, spousta her a legrace a úžasná 
parta podobně potrefených… Těší 
se na Tebe: Anička, Vlastík, Jindřich 
a další... Přihlášky a informace: fencl@
bip.cz, 731 619 704.

ENTERcamp 2016 (15. - 21.8.)
Kdo se nedostal na JUMP nebo je 
příliš 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 duchovní život, 
upevnit svou odhodlanost jít dál 
za Kristem nebo pokročit v hledá-
ní osobního povolání. Toto setkání 
chce být „vstupem“ do nové fáze 
života, popostrčit k dalším krůčkům. 
Nebude chybět ani prostor pro to 
pořádně si zablbnout a vybláznit 
se, něco zajímavého se naučit, vy-
zkoušet, či vlastnoručně vytvořit. 
Více informací naleznete na www.
entercamp.cz. Na této adrese je také 
možné se zaregistrovat.

Festival UNITED (18. - 20. 8.)
Další ročník křesťanského festivalu 
UNITED se bude konat ve Vsetíně 
v termínu 18. - 20. srpna. Krom po-
zvání k účasti organizátoři prosí o 
modlitební podporu. Více informací: 
http://festivalunited.cz/

Workship 2016
Od 21. do 27.8. 2016 se na Manětín-
sku a Plasku už po čtvrté uskuteční 
dobrovolnická brigáda Workship. 
Skupinka mladých lidí kolem oblátů 
v Plasích (OMIGang) zve mladé, aby 
strávili týden svých prázdnin nebo 
dovolené pomocí potřebným. Každý 
večer se pak společenství mladých 
spolu s organizátory a místními oby-
vateli setkává a účastní připravené-
ho kulturního programu. Nejde jen 
o práci a o pomoc, ale především o 
setkání a sdílení. Pokud chcete letos 
přijet do Manětína mezi nás i vy, sle-
dujte http://workship.farnostplasy.cz 

Diecézní pouť do Teplé (2. - 3. 9.)
Již tradičně zveme všechny mla-
dé, aby na diecézní pouť přijeli už 
v pátek večer. Začneme v 18.00 
společnou večeří, něco zajímavého 

si promítneme, zavzpomínáme na 
prázdninové akce, v případě dobré-
ho počasí rozděláme oheň a nebu-
de chybět duchovní slovo, společná 
adorace a modlitba v kapli.
Po noci strávené v klášteře (vezměte 
s sebou spacák a karimatku) bude 
v sobotu program samozřejmě po-
kračovat. Prosíme všechny, kdo mají 
o nocleh zájem, aby se nám pro uleh-
čení organizace nahlásili předem.

Pouť mládeže s biskupem do Bambergu a 
Regensburgu (14. - 16. 10.)
V říjnu se opět chystáme do Němec-
ka na pouť s biskupem, tentokrát To-
mášem. Letos navštívíme nádherné 
město Bamberg, nebude chybět za-
stávka v bazénu a na spoustě dalších 
zajímavých míst a „tradiční“ návště-
va Řezna. A překvapení? Určitě také 
nějaké bude a přihlásit se je možné 
už dnes.

Kurz pro animátory 2016/17
Chceš zažít něco nového? Chceš po-
znat mladé lidi z diecéze, kteří chtějí 
dělat něco pro druhé? Chceš zažít 
zábavu, ale také ztišení? Chceš se 
dozvědět něco nového a zakusit krá-
su společenství? Přihlas se na nový 
animátorský kurz, který začne letos 
na podzim.
Animátor je křesťan, který:
- žije s Hospodinem a ví, co to pro 
něj znamená
- inspiruje své okolí k hledání Krista 
- oživuje společenství, přijímá za něj 
zodpovědnost, doprovází druhé
- umí koordinovat skupinu, zorga-
nizovat hru, setkání, víkendovku, 
tábor
- prohlubuje svůj život z víry i orga-
nizační schopnosti

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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Pokud se takovým člověkem chceš 
učit být, je právě pro tebe určen náš 
kurz! V šesti víkendových setkáních 
zažiješ:
- sdílení v atmosféře společenství 
- poutavé přednášky a debaty
- návštěvy zajímavých hostů včetně 
otce biskupa
- nová přátelství, aktivity, hry
- duchovní obnovu
Kurz animátorů se tak může stát dů-
ležitou součástí tvého životního pří-
běhu. První setkání se uskuteční 21. 
- 23. října. Těší se na tebe DCM Plzeň a 
jáhen Elva Frouz , koordinátor kurzu.

OHLÉDNUTÍ
x. fotbalový BiskupCUP – zlato zůstává 
v plzeňské diecézi
Jubilejní desátý ročník fotbalového 
BiskupCUPu tentokrát krom biskupa 
Františka hostil také osm bojovných 
týmů. Ani tentokrát nechyběli „juni-

oři“ z Kralovic, „senioři“ od salesiánů, 
tým farářů, domácí „orli“, „rodinný“ 
Nejdek, dva týmy z Ostrova a objev 
roku – „Bor“.
A jak to nakonec dopadlo? První mís-
to vybojoval Ostrov nad Ohří A, dru-
zí byli borci z Nejdku, třetí domácí 
Orel Domažlice a čtvrtou příčku ob-
sadil Ostrov B. Děkujeme za krásnou 
atmosféru a těšíme se za rok zas!

Co už se chystá…
XI. volejbalový BiskupCUP (3. 12.)
Pouť důvěry na zemi – Riga (Lotyš-
sko) - Silvestr s komunitou z Taizé 
(28. 12. 2016 - 1. 1. 2017)
Světový den mládeže v Plzeňské di-
ecézi – setkání biskupa s mládeží (7. 
– 8. 4. 2017)
Celostátní setkání mládeže v Olo-
mouci (15. – 20. 8. 2017)

Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr & Petra
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Na závěr mariánského měsíce se vydala 
osmičlenná skupinka seniorů od bratrů 
františkánů z Domečku v Plzni na pouť 
do kláštera v Teplé. 
Naše kroky vedly starobylým premon-
strátským kostelem Zvěstování Panny 
Marie do postranní kaple, kde je po-
chován zakladatel kláštera, blahosla-
vený Hroznata. Před jeho ostatky jsme 
prožívali mši svatou, kterou celebrovali 
P. Augustin Kováčik a náš duchovní prů-
vodce P. Ludolf Kazda. Svatost a ticho 
tohoto místa umocňovalo naše modlit-
by za celou diecézi. 
Prohlídky obnovené části kláštera se ujal 
P. Augustin. V obnoveném Modrém sálu 
nám vyprávěl o dějinách kláštera. Uvádí 
se, že od svého založení roku 1193 byl 
mnohokrát vypleněn, šestkrát do zá-
kladu vyhořel, dvakrát vymřel morem 
a několikrát měl být zrušen. Díky Boží-
mu požehnání a velikému úsilí křesťanů 
v dnešní době opět funguje a vzkvétá. 
V klášterní kapli jsme byli představeni 

opatovi P. Filipu Zdeňku Lobkowiczovi a 
pomodlili se polední Anděl Páně. 
Po ukončení prohlídky kláštera jsme 
navštívili rozkvetlé skleníky, které kdysi 
také patřily klášteru. Prosluněnou kraji-
nou jsme se vraceli do mokré Plzně. 
Vřelé díky Tobě, bratře Junipere, žes 
nás do Teplé dovezl a celý den se o nás 
staral. Díky pateru Kazdovi, jenž nás 
duchovně doprovázel. Vděčni jsme též 
manželům Bučilovým. Jára vezl několik 
z nás svým autem a Maruška sjednala 
návštěvu skleníků. 
Odpoledne jsme si všichni pochutnáva-
li na chlebíčkách s láskou dělaných od 
Květy Těthalové.
Boží požehnání a vzpomínky na ten-
to den nás budou provázet i nadále. 
V několika větách nelze popsat, jak je 
tepelský klášter citlivě obnovován. Je 
třeba to vidět na vlastní oči. Při blížící se 
tepelské pouti 3. září 2016 k tomu bude 
určitě příležitost. 
 Za celé společenství Dáša a Jana

Tento milý titul a čestné uznání si odnes-
li dne 6. června  dva dobře známí senioři 
z Plzně, kteří již dlouhá léta pracují jako 
dobrovolníci charity Městské charity Pl-
zeň. Ve čtvrtém ročníku se mezi dvacet 
nominovaných z celé České republiky 
dostala Ing. Marta Ovsjannikova, dlouho-
letá jednatelka Farní charity od Panny 
Marie Růžencové, a Ing. Jiří Havel, který již 
pět let pravidelně dochází do Domova 
sv. Jiří v Doubravce, kde s klientkami vy-
tváří krásné obrázky pro radost papíro-

vou technikou quilling.
Současně bylo předáno Čestné uznání i 
Městské charitě Plzeň za vytváření výji-
mečného prostředí pro dobrovolnickou 
pomoc, podporu projektů pro seniory a 
ochotu být lidský v každé chvíli. 
My děkujeme a gratulujeme a Pán 
Bůh odplatí. 
A teď už jenom přání, abyste si odpo-
činuli a prožili volné dny v přátelství 
s Bohem i lidmi. 
 Anna Srbová 29

Putování seniorů do Teplé. 

Dobrá duše
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Vážení a milí,
Plzeňské panenky mají za sebou více než osmnáct let existence. Od prvních 
setkávání kamarádek v Borském parku po neziskovou organizaci s vlastními 
prostory, pravidelným programem a akcemi pro širokou veřejnost. 
Teď vnímáme, že se čas naplnil. Vždy jsme se pro vás a vaše děti snažily vytvářet 
místo přijetí a radosti. Místo, kde si budete moci odpočinout a načerpat síly do 
všedních dní a běžných starostí. Vždy jsme se snažily dostát našemu mottu: 
"Aby mohla dát med, matka musí být nejen ´dobrá matka´,  ale i šťastný člověk - a 
toho mnoho lidí nedosáhne."
Dnes však již není v našich možnostech pokračovat v denním provozu rodinné-
ho centra tak, abychom pro vás v Panenkách dokázaly takové místo a v tomto 
duchu tvořit. Děkujeme za veškerou přízeň, podporu a povzbuzení, které jste 
Panenkám v jakékoliv podobě věnovali. Jsme vděčné za všechno hezké, co jsme 
v Panenkách mohly společně s vámi sdílet. A chtěly bychom vás pozvat k tomu, 
abyste s námi prožili poslední půlrok Panenek v té podobě, jak je nyní znáte. 
Takže, co plánujeme do konce tohoto roku? 
V červnu probíhal denní program obdobně jako doposud. 
V červenci prázdninový program pro rodiny, které budou ve městě tak jako 
v předchozích letech.
V září poslední měsíc každodenního provozu. 
Od října do prosince pak bude MC otevřeno od úterý do čtvrtka.
Na konec listopadu plánujeme naše poslední adventní dílny.
A v prosinci bychom rády vyjádřily vděčnost za vše dobré na děkovné mši sva-
té, po které bude následovat společenské setkání těch, kteří se v Panenkách 
potkávali nebo potkávají. 

Těch, kdo se cítí být Plzeňskými panenkami/Plzeňskými panáčky.
Do budoucna bychom pak chtěly zachovat některé akce, např. rekolekce nebo 
Roudenský 1/4marathon. Jak to bude v dalších letech přesně vypadat, v tuto chvíli 
nevíme. 
Co naopak víme jistě, je, že bychom moc stály o to, abyste nám napsali, co jste 
s Panenkami zažili. Vaše vzpomínky a příběhy nám prosím pošlete na plzenske.
panenky@volny.cz,  nejlépe do 31. 8. 2016. Děkujeme.
A kdyby byl někdo z vás inspirován duchem Panenek a přemýšlel o tom, že by 
chtěl vytvořit nové místo pro setkávání maminek a dětí, doufáme, že najdeme 
způsob, jak ho podpořit. Dejte nám prosím vědět, jestli o tom uvažujete. 
Přejeme vám vše dobré a těšíme se na viděnou na některém z našich programů 
nebo akcí
                                                Výkonná rada Plzeňských panenek – Majka, Martina & Marcela

Aktuální program MC na měsíc červenec  a srpen najdete na webových stránkách 
www.plzenskepanenky.cz nebo na Facebooku – Plzeňské panenky

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠE PROGRAMY
Pondělní programy
11.7. od 9.00 ŠITÍ A VÝROBA FILCOVÝCH KYTIČEK - kytička 20,-Kč
18.7. od 9.00 ZDOBENÍ TECHNIKOU DE-COUPAGE  
25.7. od 9.00 MALOVÁNÍ NA KERAMIKU – zdobení hrníčků
Úterní programy
12.7 od 9.00 FOTOGRAFICKÝ KURZ – základní teorie a procházka městem s kočárky a foťá-
ky. Provází  Zuzka Zbořilová.
19.7. od 9.00  EMBOSSING – originální přáníčka a pozvánky 
26.7. od 9.00 FIMO –  tvoříme společně z fima
Středeční programy
13.7. od 9.00 TISKÁNÍ NA TRIKA – oblíbená technika pro malé a velké
27.7. od 9.00 BYLINKOVÁ KAVÁRNA S HELČOU VERNEROVOU 
Čtvrteční programy
14.7. od  9.00 ENKAUSTIKA – nevšední, originální , jednoduché, efektní obrázky
21.7. od 9.00 VÝROBA FILCOVÝCH KYTIČEK 
28.7. od 9.00 STROMEČKY ŠTĚSTÍ – štěstí je krásná věc a není ho nikdy dost 
Páteční programy 
8., 15., 22. a 29. 7.  od 9.00 VYRÁBĚNÍ PRO DĚTI -  zažehlovací obrázky, masky, korunky, lo-
dičky, šití…

V SRPNU JE MATEŘSKÉ CENTRUM ZAVŘENÉ

AHOJ PO PRÁZDNINÁCH  4.9. od 15.30 do 18.00 hodin u Ranče Šídlovák – Zábavná stopovačka 
s tvořeníčkem, tajenkou a odměnou. Vhodné pro všechny. Téma - RYBNÍK

Všechno má určenou chvíli 
a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; 
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat; 
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat.  Kazatel 3,1-4
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30.6.-3.7.  Berlín, setkání generálních sekretářů biskupských konferencí 

 4.-7.7.  Velehrad, plenární zasedání ČBK a národní pouť

   8.7.   Brno, Katolická charismatická konference

20.-31.7.  Krakov, Světové dny mládeže 

   6.8. 10:30  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, kněžské svěcení

   7.8.    9:30  Olomouc, klášterní kostel, kněžské a jáhenské svěcení

10.8.   návštěvy kněží
11.8.   Nečtiny, tábor pro náctileté ÚLET

13.8.  10:00  Domažlice, Svatovavřinecká pouť, mše sv.

13.8.-21.8.  JUMP, tábor pro mladé

23.8.   Horní Blatná, ministrantský tábor 

24.8. 18:00  Manětín, kostel sv. Jana Křtitele, mše sv. pro účastníky Workshipu 

26.8.   Praha, mezinárodní kongres Koinonie Jan Křtitel

28.8. 15:00  Čerchov, česko-německá mše sv.
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Náš obchod najdete  na NOVÉ ADRESE: Rooseveltova 13, Plzeň


