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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
možná Vám úvodní téma říjnového 
Zpravodaje bude připadat poněkud 
předčasné, protože do dne, kdy slavíme 
Vzpomínku na všechny věrné zemřelé 
neboli tzv. "Dušičky", ještě nějaký ten 
čas zbývá. Ale copak myšlenka a mod-
litba za ty, které jsme měli rádi a kteří 
nás předešli na cestě do nebeského 
království, může mít vyhrazeno něja-
ké přesné datum či přihrádku v našem 
srdci? A tak dovolte, abychom říjnové 
číslo Zpravodaje otevřeli vzpomínkami 
na tři vzácné lidi...

Když umírá básník, pláčou všichni jeho přáte-
lé, pláče celý svět
To zpívá v jedné písni známý fran-
couzský šansoniér Gilbert Becaud. 
Těchto pár slov v ní několikrát opa-
kuje a skoro nic už k tomu nedodává, 
jen něco málo. Je to krásná píseň.  
Nemusí to však být jen básník, jehož 
smrt se dotýká srdcí mnoha lidí. Když 
umírá dobrý člověk, je to podobné. 
Nepláče sice celý svět, ale všichni 

jeho přátelé ano, protože ho měli 
rádi. Takovým člověkem určitě byla 
paní Ludmila Kubíková z Města Touš-
kova, která zemřela před pěti lety  
8. října 2011. 
Dvanáct let před tím jsem přišel jako 
kněz do tohoto města a farnosti neda-
leko Plzně a pomalu poznával zdejší 
lidi. Paní Kubíková byla jedním z nich. 
Byla vlídná, trpělivá, ochotná pomoci, 
tak jako řada ostatních, ale nejen to. 
Svojí srdečností a dobrotou, kterou 
nenápadně a neustále prokazovala 
všem, kdo jí byli nablízku, byla ještě 
něčím víc. Člověkem stvořeným k Bo-
žímu obrazu. Někdo si toho možná 
povšiml hned napoprvé, když se s ní 
setkal, mně to nějakou dobu trvalo. 
A tak za rok či za dva jsme byli s paní 
Kubíkovou dobří přátelé. Dokud jí 
to zdraví dovolovalo, přicházela pra-
videlně do kostela i na faru a pomá-
hala, jak mohla. Asi nejvíc si budu 
pamatovat naše společné hodiny 
náboženství s dětmi. Měli jsme je na 
faře nebo na farní zahradě a děti na 

Když umírá 
dobrý člověK
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ně přicházely hlavně kvůli ní. Nejen 
proto, že jim vždycky něco přinesla, 
ale hlavně proto, že brzy vycítily, že je 
má ráda jako své vlastní děti. V takové 
atmosféře se mi hovořilo o Pánu Ježíši 
a o jeho lásce k lidem celkem snadno, 
nemusel jsem toho povídat moc, dů-
ležité bylo, že to děti viděly a zažily na 
vlastní kůži díky ní. S dětmi jsme cho-
dívali někdy i k ní domů, když ji třeba 
bolely nohy a nemohla přijít sama. Na 
konci školního roku pak dostala spolu 
s nimi i vysvědčení. 
Řadu dalších pěkných věcí jsme spo-
lu prožili nejen s dětmi a mohl bych 
o nich dlouho vyprávět. Stejně tak by 
mohlo vyprávět i mnoho dalších lidí 
nejen z její početné rodiny.  
Na podzim v roce 2011, to už jsem byl 
v Plzni, ale paní Kubíkovou stále na-
vštěvoval, se přiblížil čas, kdy si ji Bůh 
povolal k sobě. Byl jsem s jejími do-
spělými dětmi u jejího lůžka, byla za-
opatřena, modlili jsme se. Už jen tiše 
dýchala, pak už ani to nebylo potře-
ba, protože odešla domů, k Bohu do 
nebe. Brzy nato se mi zdálo, že slyším 
znít zvony. 
Když umírá dobrý člověk, lidé plá-
čou, ale slzy bolesti se mísí se slzami 
vděčnosti Bohu za život dotyčného 
dobrého člověka. I ty druhé, kterých 
je víc, nakonec ustávají a zůstává jen 
ta vděčnost. A spolu s ní také naděje 
a radostné očekávání, že se jednou v 
tom nejkrásnějším domově, v nebi, 
zase sejdeme.
 P. Jiří Barhoň 

Sedmero chval: Pokus o přiblížení vzácného 
člověka Mons.Vladimíra Borna
1. Otec Born byl především ryzí člo-
věk, člověk pevného charakteru a 
přitom laskavého srdce. Každý, s kým 

se setkal, mu stál za to, aby se mu vě-
noval. Tak může vyvolávat údiv, jaké 
úcty se mu dostávalo od lidí patřících 
někdy i ke stranám nejen odlišným, 
ale snad až navzájem „protivným“. 
Člověk pro druhé.
2. Člověk hluboce věřící, pastýř svých 
oveček. Farní kněz, ovšem formátu 
osobnosti překračující hranice nejen 
farnosti, ale i regionu, diecéze, ba naší 
země. 
3. Muž od dětství postižený tělesnou 
vadou. Kulhavý poutník s krokem tak 
pevným na poutích našeho života, že 
my, zdraví na obě nohy, jsme jej moh-
li jen obdivovat.      
4. Muž všestranného talentu: organi-
zátor, manažer, ba finančník a součas-
ně mecenáš v oboru svého působení. 
Kulturní činitel restaurující kostely 
a sakrální památky, varhany, Loretu 
v Boru především. Kombinace vyso-
kých duchovních ideálů a schopnosti 
prakticky tyto ideály pozemsky za-
jistit, bývá u jednoho člověka velice 
vzácná.  
5.Zemský vlastenec „Bohemie“, kněz 
dvojího lidu a dvojího jazyka, žijící-
ho v jedné vlasti po staletí, dokud ve 
století minulém nevyústilo v tragický 
konflikt a rozchod. Otec Born byl kně-
zem pro vyhnané i vyhánějící, pro od-
sunuté i nově příchozí. Jeho kázání, 
hutná a stručná, zazněla vždy nejprve 
česky a vzápětí v německé verzi. 
6. Propagátor „Borských tezí“, jimiž 
osm let před první sociální encyklikou 
„Rerum novarum“ papeže Lva XIII. za-
počínala v našich zemích a střední 
Evropě vůbec moderní katolická soci-
ální nauka. Kněz Kristův Vladimír ro-
zuměl sociálnímu rozměru evangelia 
a církvi sloužící člověku a společnosti 
v dnešním světě. Tak se od roku 1993 
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postupně konaly mezinárodní semi-
náře ke 110., 120., 125. a 130. výročí 
Borských tezí. Otec Born přišel s geni-
ální myšlenkou, jak spojit Loretánské 
slavnosti se seminářem k sociální nau-
ce církve. Lorety, ony napodobeniny 
domku z Nazareta, se nacházejí ve více 
evropských zemích. Myšlenka, spojit 
mír domku z Nazareta s uvažováním o 
míru v dnešních rodinách a v dnešním 
světě znovu ohrožovaném válkou, má 
s sobě takovou inspirační hodnotu, že 
zůstává pro nás výzvou i po odchodu 
otce Borna na věčnost.    
7. Hostitel s láskou připravující pohoš-
tění svým věrným, spolupracovníkům, 
účinkujícím umělcům, přednášejícím a 
hostům. Vybavuji se obědy po našem 
muzicírování v Borském kostele: v bý-
valé škole bylo prostřeno pro společen-
ství hudebníků, kterým otec Born při-
šel požehnat, a se samozřejmostí jemu 
vlastní začínal oběd modlitbou a dí-
kůvzdáním. Dobra pozemská s láskou 
připravovaná poukazovala k dobrům 
věčným. Již v autobuse se někteří z nás 
zaobírali nejen hudbou a duchovnos-
tí, ale i tím, co bylo a co teprve bude 
v Boru k obědu…  Věřím, že otec Born 

byl u nebeských bran radostně uvítán. 
Na nebi již neorganizuje semináře o 
sociální spravedlnosti, neboť tam ne-
jsou zapotřebí; jistě však bude bdít nad 
námi tady, abychom pokračovali v jeho 
usilování, aby Království Boží bylo více 
mezi námi. Jeho angažmá tam na věč-
nosti bych viděl v iniciování hudeb-
ních slavností nebeských kůrů. A také 
má jistě významné místo sloužícího při 
nebeské hostině. Možná že i dohlídne, 
aby v přípravě nebeské many bylo vše, 
jak má být.
 Lubomír Mlčoch
(Úvodní slovo k benefičnímu koncertu, 
věnovanému památce zemřelého Mons. 
Vladimíra Borna. Emauzy 21.září, Chrám 
Panny Marie a sv.Jeronýma, Emauzský 
sbor a orchestr. Redakčně kráceno.)

Nyní jdu k Otci... 
Ohlédnutí za P. Františkem Liškou
Večer 17. září jsem se v sakristii koste-
la sv. Jana Křtitele v Městě Touškově 
dozvěděl o úmrtí dlouholetého ma-
nětínského duchovního, osobního 
arciděkana P. Františka Lišky. Zejména 
v době svého působení v Plasích v le-
tech 2005 až 2009 jsem měl možnost 
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jej poznat jako pozorného okrskového 
vikáře, Kristova kněze, pevného ve své 
víře a ve svých postojích, i jako osobu 
poctivě hledající pravdu a s touhou 
stát v ní a uskutečňovat ji. Setkal jsem 
se s lidmi, pro které představoval velké 
duchovní světlo, i s lidmi, kteří s ním v 
něčem nesouhlasili a někdy k tomu 
měli i dobré důvody. Nesetkal jsem 
se však s lidmi, kteří by si ho nevážili, 
nebo s lidmi, kteří by ho alespoň něja-
kým způsobem neměli rádi. Postupem 
věku zejména u duchovních, kteří žijí 
sami na faře, zvýrazňuje jejich nezmě-
nitelná osobitost; tento vývoj se panu 
arciděkanovi v nejmenším nevyhnul. 
V jeho případě však s sebou nesl 
zdůraznění jeho osobní poctivosti a 
svědomitosti a velké touhy po Bohu. 
Vzpomínám si na jedno jeho kázání, 
které pronesl jako okrskový vikář při 
mši sv. na vikariátní konferenci. Začal 
poněkud nezvykle popisem bilboar-
dů, které je možné číst během jízdy 
autem podél silnic, přitom většina z 
nich má plytký obsah, řidič si ale musí 
všímat toho, co je u silnice. Zaujala jej 
poblíž jeho rodné Prahy reklama do-
pravní společnosti O.T.E.C., s.r.o., již 

přečetl vcelku jako slovo „Otec“. Na 
příkladě kazatele jsem pochopil, co 
znamená obrat, že se někomu „změni-
la tvář“: P. František se rozzářil a mluvil 
s nevšední touhou a láskou o nebes-
kém Otci, který je počátkem a světlem 
všeho už na této zemi, ale především 
cílem života lidí v nebi, který je zdro-
jem naší lidské a kněžské naděje a 
pramenem všeho i v nejsvětejší Troji-
ci. Jistě použil trochu jiných slov, ale v 
mysli mi zůstala jak tato osnova, tak i 
příkladná touha stárnoucího a fyzicky 
unaveného kněze po setkání s Otcem, 
která dávala „šťávu“ nejen jeho řeči, 
ale i životu. Kvůli Tomu, v Něhož uvě-
řil, se snažil být lidsky poctivý a ve své 
službě věrný. 
Je-li pro nás odkaz zemřelých něčím 
jako již dokončenou knihou života, 
nebojme se v ní listovat a nacházet 
inspiraci i pro sebe! Bylo by směšné je 
kopírovat a zároveň by bylo pošetilé 
se nepoučit. 
Kéž Kristův kněz František dochází 
ve světle svojí touhy spolu se svým 
Mistrem k našemu společnému ne-
beskému Otci (srov. J 14,12 a 16,28 s 
kontexty)!  P. Reginald Pavel Větrovec

Foto Jiří StrašekFoto Jiří Strašek
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Poutníci z celé diecéze se opět po roce vydali 
do tepelského kláštera 
Více než tisíc účastníků se sešlo v so-
botu 3. září  na diecézní pouti v  pre-
monstrátském klášteře v Teplé. Tra-
diční akce proběhla letos ve znamení 
Roku milosrdenství a vedl ji nový pl-
zeňský biskup Tomáš Holub. Mnoho 
poutníků dorazilo pěšky, společně se 
sešli v ranním průvodu z města Tep-
lá. Na klášterním nádvoří je přivítal 
opat Filip Lobkovicz, poté následoval 
program, který obsahoval kající boho-
službu, promluvy, křížovou cestu, hu-
dební festival PilsAlive, vrcholem pak 
byla mše svatá celebrovaná biskupy 
Tomášem Holubem a Františkem Rad-
kovským. Nechyběla ani příležitost k 
individuální modlitbě či požehnání od 
misionářů milosrdenství. Velký ohlas 
zaznamenalo divadelní představení 
František blázen, obdivu návštěvníků 
se těšilo i rekonstruované křídlo klášte-
ra, které využívá Hroznatova akademie. 

Diecéze má svou první Církevní základní školu  
Na dvě desítky prvňáčků a stejné 
množství šesťáků usedlo 1. září po-
prvé do lavic nové Církevní základní 
školy v Plzni. S nimi se do budovy 
bývalého sportovního gymnázia 
v Plzni na Slovanech přestěhovala i 
Církevní střední odborná škola, dva-
cet let sídlící ve Spáleném Poříčí. 
„Chceme poděkovat zejména eme-
ritnímu biskupovi Františku Radkov-
skému, který nás podporoval všemi 
možnými prostředky, když nám do-
cházely síly,“ zdůraznila při zahájení 
výuky 1. září Jana Černíková, ředitel-
ka obou škol, které mají společnou 

Co se stalo, 
co se chystá

právní subjektivitu a jejichž zřizova-
telem je Biskupství plzeňské. „Církev-
ní základní škola doposud v diecézi 
chyběla jako spojovací článek mezi 
církevní mateřskou a dvěma církev-
ními středními školami,“ konstatoval 
biskup František a zdůraznil potřeb-
nost jak předávání základního křes-
ťanského vzdělání, tak ekologického 
a sociálního studijního zaměření 
střední školy. 
Požehnání „vodou, která znamená 
život“ žákům i pedagogům udělil 
biskup Tomáš Holub a spolu s dal-
šími hosty rozdal prvňáčkům dárky 
věnované městem ( viz foto na titulní 
straně). 

Mše svatá pod širým nebem ve Smržovicích
Poutní mši svatou pod širým nebem 
k čtvrtému výročí posvěcení kaple sv. 
Václava ve Smržovicích sloužil první 
zářijovou neděli vikář Miroslav Krato-
chvíl. Kaple patří rodině Mrázů, kteří 

ji před čtyřmi roky na tomto krásném 
místě postavili. Součástí mše svaté 
byl také křest jejich druhého syna, 
malého Jiříka. Mše svaté se zúčastnila 
asi padesátka věřících ze Smržovic a 
okolních obcí. Další mše svatá se zde 
bude konat opět za rok první neděli 
v září.

Mariánská pouť v Chotěšově 
V neděli 11. září proběhla mariánská 
poutní mše svatá v kostele Narození 
Panny Marie v Chotěšově. Celebran-
tem byl P. Miroslav Dítě z Koinonie 
Jan Křtitel, která chotěšovskou far-
nost  stejně jako další farnosti v okre-
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se Plzeň - jih už několik let spravuje 
a úspěšně oživuje. Kromě významu 
mariánské úcty si poutníci připomně-
li i blahoslaveného Hroznatu, patro-
na plzeňské diecéze a zakladatele jak 
známějšího tepelského, tak zdejšího 
kláštera, který se tyčí ve stráni neda-
leko kostela a o jehož záchranu se 
snaží především Spolek pro klášter 
Chotěšov.  

Do Dobré Vody přišly stovky poutníků  
Poutní místo Dobrá Voda u Pocinovic 
nebývale ožilo v neděli 18.září dopo-
ledne, kdy do kaple zasvěcené Pan-
ně Marii Bolestné a k menší kapli se 
stálým pramínkem vody, o němž se 
tvrdí, že má zázračné účinky, dopu-
tovaly stovky lidí především z Doma-
žlicka a Klatovska. Hlavním celebran-
tem poutní mše svaté byl Mons. Josef 
Žák, všechny přivítal vikář Mons. Mi-
roslav Kratochvíl a zároveň pozdravil 
i čtyřiadevadesátitelého Mons.Vladi-
slava Sysla, který byl také přítomný 
bohoslužbě. Nechyběl ani autobus 
německých poutníků z německého 
Schwarzachu, partnerské obce Poci-
novic. V přímluvách bohoslužby za-

zněla také modlitba za nedávno ze-
snulého starostu Schwarzachu, pana 
Aloise Böhma, který byl každoročním 
hostem této pouti. Bohoslužbu za-
končil vikář Kratochvíl závěrečným 
požehnáním a pozváním na další 
pouť, která se bude konat opět za 
rok, a to v neděli 17. září.

Běh pro chebský hospic a nemocného Radka
Salming Tour de Hospic - trojitá dávka 
běhu - trojitá dávka pomoci druhým 
i sobě. Pod tímto heslem probíhala 
od 23. do 25. září na Chebsku běžec-
ká tour, při níž si účastníci mohli za-
běhnout v pátek Františkovu pětku 
ve Františkových Lázních, v sobotu 
Plesenský půlmaratón a v neděli Ska-
lenskou desítku. To vše ve prospěch 
chebského domácího Hospice sv. Jiří 
a pětiletého Radka Neuschla, který 
trpí tzv. nemocí motýlých křídel.
„Výtěžek 40 tisíc korun bude rozdě-
len na polovinu pro potřeby hospice 
a Radka Neuschla, pro chlapce kon-
krétně na obvazový materiál a mas-
tičky, které zdravotní pojišťovny hra-
dí jen částečně či vůbec,“ vysvětlila 
Alena Votavová, ředitelka chebského 

Hospice sv. Jiří. Pro malého Radka or-
ganizátoři navíc přichystali jako pře-
kvapení let helikoptérou. Partnerem 
celé akce je značka Salming.

Výstava 15 let Ledovce 
Co prožívá nemocný trpící schizofre-
nní poruchou či jiným závažným psy-
chickým onemocněním zprostřed-
kovává tzv. psychobudka, součást 
výstavy k 15. výročí působení nezis-
kové organizace Ledovec. 
Ledovec, který sídlí v prostorách bý-
valé fary v Ledcích na sever od Plzně, 
nabízí lidem s duševním onemocně-
ním nebo mentálním handicapem 
podporu při udržování a zlepšování 
kvality jejich života v běžných pod-
mínkách. Výstava, která byla 22. září 
zahájena v mázhauzu plzeňské rad-
nice a potrvá do 6. října, představuje 
jak samotný Ledovec, tak Cirkus pa-
tiento, který je společným projektem 
neziskových organizací Ledovec a 
Zdravotní klaun a stará se o povzbu-
zení psychiatricky nemocných paci-
entů po celé České republice. 
„Myslíme si, že všechno, co pomůže 
destigmatizaci duševních onemoc-

nění, je cenné. Tomu má sloužit i tato 
výstava. Aby ti, kdo se ocitnou v situ-
aci, kdy by mohli potřebovat naši po-
moc, věděli, že existujeme a kde nás 
hledat,“ zdůrazňuje ředitel Ledovce 
Martin Fojtíček.

Svatováclavská pouť v Bezděkově  
se konala v neděli 25. září, celebran-
tem byl P. Jaroslav Hůlle. 

Připravila A. Ouředníková, 
foto M. Matějková, J. Strašek
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MODLITEBNÍ TÝDEN 24/7 ZA PLZEŇ
Ve dnech 2. až 8. října proběhne týden 
modliteb za Plzeň. Zkratka 24/7 zna-
mená modlitební řetězec 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu, do kterého se 
může zapojit každý. Od pondělí do 
pátku jsou navíc připravena společná 
ranní a večerní setkání.
Každý den zahajují hodinové modlit-
by z věže katedrály sv. Bartoloměje 
od 7.00 hodin. Večerní bloky začí-
nající kolem mezi 17. a 18. hodinou 
zahrnují modlitební setkání na různá 
témata (Pro život, Vězeňství, Komerč-
ní sféra, Vláda, Univerzita), chvály a 
semináře. Na programu se podílejí 
jednotlivé církve z plzeňské Ekume-
ny. Přesný program a registraci do 
modlitebního řetězce najdete na 
internetových stránkách  www.247.
krestan.org.

BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ  
Pravidelné biblické s Josefem Kaše se 
konají 3. a 17. října, první a třetí pondě-
lí v měsíci v učebnách biskupství.
Na říjnovém setkání bude ještě pro-
stor sdělit si, jaké téma by biblické 
hodiny mohly mít. Zatím jsme se 
shodli, že začneme výkladem apoš-
tolského vyznání víry tak, jak jej roz-
jímá a předkládá Joseph Ratzinger 
- Benedikt XVI. ve své knize Úvod do 
křesťanství. Pokud tuto knihu máte 
doma, určitě si ji přineste nebo za-
půjčte v knihovně biskupství, ale 
přijďte klidně i bez knihy. 
Těší se na vás organizátoři a průvodci 
biblickými hodinami Josef, Majka a 
Anička. 
Info na tel. 728930030

KONCERT AKADEMIE NĚMECKÝCH PĚVECKÝCH 
SBORŮ
V úterý 4. října v 19.00 hodin v kated-
rále sv. Bartoloměje. Koncert Aka-
demie německých pěveckých sbo-
rů - SingAkademie Niedersachsen 
řídí umělecký vedoucí Claus-Ulrich 
Heinke, sóla: Tonja Lea Schneider 
- soprán, Christiane Heinke - mez-
zosoprán, Björn Christian Kuhn - te-
nor, Hubert Kowalczyk - bas. Do-
provod: Bohemia Sinfonieorchester 
Prag.
Zazní Requiem W. A. Mozarta.
Koncert je pořádán ve spolupráci s PL-
ZEŇSKÝM PRAZDROJEM, vstup volný.

POSVÍCENSKÁ MŠE SV. V DOMOVĚ SV. JIŘÍ
V Domově  pro seniory sv. Jiří v Doub-
ravce bude dne 6. října v 10.30 hodin 
sloužena slavná posvícenská mše 
svatá, při které poděkujeme za vše 
dobré, co nám Bůh dopřál v tomto 
zařízení vykonat. 

SETKÁNÍ CHRÁMOVÝCH SBORŮ A SCHOL
V sobotu 8. října se uskuteční již osm-
nácté Setkání chrámových sborů a 
schol plzeňské diecéze. Po loňském 
ročníku, který proběhl netradičním 
způsobem formou dvou koncertů k 
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výročí Jakuba Jana Ryby, se letošní 
setkání ponese opět v duchu obvyk-
lého programu. Bude zahájeno v 9.00 
hodin liturgií  s gregoriánskými zpě-
vy, celebrovanou Mons. Františkem 
Radkovským, emeritním biskupem 
plzeňským. Následovat bude dopo-
lední společný program pro sbory 
(společný nácvik). 
Ve 14.00 hodin proběhne přehlídka 
sborů, při níž každý z účastnických 
sborů vystoupí se svým vlastním pro-
gramem. 
Akce bude zakončena společným vy-
stoupením všech zúčastněných sbo-
rů v 17.00 hodin.

OMIFEST PLASY
V sobotu 15. října a v neděli 16. října 
zažije plaská komunita misionářů 
oblátů se spolubratry z celé Středo-
evropské provincie, rodinami oblátů, 
jejich přáteli, celou oblátskou rodi-
nou a farním společenstvím v Plasích 
a Manětíně velkou radost ze slavení 
věčných slibů Petra Dombka, OMI a 
jáhenského svěcení Petra Dombka, 
OMI a Karla Mece, OMI.
OMIFest zahájí liturgie věčné oblace 
v sobotu ve 14.00 hod, pokračovat 
pak bude večerní vigilií se svědectví-
mi OMI rodiny (začátek v 19.00 hod.) 
a vyvrcholí nedělní eucharistií (11.00 
hod.), během níž otec biskup Tomáš 
vysvětí naše dva spolubratry k jáhen-
ské službě. Vše proběhne v Plasích v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie a 
přilehlém areálu bývalého cisterciác-
kého kláštera.

KONCERT K 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 
16. října v 18.00 hodin v kostele Nane-

bevzetí Panny Marie ve Františkánské 
ul. v Plzni zazní Inspirace Guillaumem 
de Machaut - koncert k výročí naro-
zení Karla IV.
Program: Guillame Machaut - La 
messe de Nostre Dame, účinkuje: 
komorní pěvecký sbor Ensemble 
Guillaume, Lukáš Vendl – um. vedou-
cí, varhany
Vstupné: 140,- Kč plné, 100,- slevy , 
předprodej: www.plzenskavstupenka

SBOR KONTAKTOVKA
První vystoupení sboru KonTAKTov-
ka (bývalí nezpěváci v akci) proběh-
ne 18. října v 18.30 hodin v kostele sv. 
Martina a Prokopa v Plzni - Lobzích.
 
BENEFIČNÍ KONCERT STARÉ HUDBY
Benefiční koncert na dokončení 
opravy varhan v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Plzni se uskuteční v so-
botu 22. října v 17.00 hodin v tomtéž 
kostele. Hrát bude barokní soubor ve 
složení: Martin Rezek - flétny, Martin 
Chocholouš - flétny, Karolína Hrubá - 
flétny, Tereza Živná - cembalo.

FESTIVAL DUCHOVNÍ KULTURY PLZEŇ
Festival duchovní kultury je letos 
věnovaný 700. výročí narození Karla 
IV. Jeho druhá část nabízí přednášky, 
koncerty a výstavu.

Karel IV. - osobnost a dílo, přednáška  
4. října v 17.00 hodin,  prof. PhDr. Jiří 
Kuthan, DrSc.,  přednáškový sál Zápa-
dočeského muzea, Kopeckého sady.

Plzeňské kostely doby Karla IV., přednáška 
11. října v 17.00 hodin, Ing. arch. Jan 
Soukup, přednáškový sál ZČM   
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Pocta Karlu IV. - koncert se slavnostním 
slovem, 28. listopadu od 17.00 hodin v 
katedrále sv. Bartoloměje  
   
Karel IV. – minulost a současnost, 7. prosince 
v 17.00 hodin vernisáž výstavy děl čle-
nů UVU Plzeň v Galerii Jiřího Trnky

UVEDENÍ DO VNITŘNÍ MODLITBY PODLE  
SV. TEREZIE
Opět nabízíme dvanáct setkání jed-
nou za dva týdny v pondělí v 16.00 
hodin v Diecézním středisku mládeže 
v Plzni. Cyklus má název Bůh s námi. 
Je to seznámení s vnitřní modlitbou 
podle svaté Terezie a uvedení do ní. 
Setkání je dvanáct, každé trvá přibliž-
ně dvě hodiny. První proběhne v pon-
dělí 24.října. Zájemci se mohou hlásit na 
adrese  m.ventova@volny.cz

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ
V pátek 28. října se koná diecézní se-
tkání pastoračních asistentů, lektorů 
a akolytů za účasti otce biskupa To-
máše Holuba. Setkání vede biskup-
ský vikář pro evangelizaci P. Alvaro 

Grammatica Th.D. 
Cílem setkání na téma Stát se církví 
evangelizující je přejít od bytí evange-
lizovaného k bytí evangelizujícímu. 
Program probíhá ve školicím středis-
ku Koinonie Jan Křtitel v Plzni – Liti-
cích, Budilovo nám. 1. 
9.00 - 9.15 liturgie hodin – modlitba 
během dne
9.15 - 10.15 téma: Trojí vycházení: Slo-
vo, přátelství, poslání 
10.15 - 10.45 čas na osobní reflexi
10.45 - 12.15  sdílení – návrhy (rozdě-
lení do zájmových skupin)
12.15 - 12.30  mariánská modlitba
12.30  oběd
13.30 - 14.45 plénum (pokus o pláno-
vání)
14.45 - 15.00 přestávka
15.00 - 16.00 mše 
Svou účast potvrďte, prosím, do úterka 
25.10.2016 na adrese evangelizace@
bip.cz nebo na tel. 731 619 660. 

SVÁTOSTI JAKO EKLEZIÁLNÍ ZNAMENÍ KRÁLOV-
STVÍ
Od 4. listopadu bude probíhat kurs s 

názvem Svátosti jako ekleziální zname-
ní Království. Cílem kursu, zaměřené-
ho na historicko-biblicko-doktrinální 
průřez svátostmi, a to od evangelia 
po současnost, je nabídnout jednotící 
vizi na svátostnou ekonomii ve světle 
historicko-teologického vývoje svá-
tostí. Přednáší P. Alvaro Grammatica 
ThD. Kurz je zařazen do programu Ce-
loživotního vzdělávání na Teologické 
fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 
Přednášky se konají 1x za měsíc v pátek 
od 18.00 hodin v sídle Koinonie Jan Křti-
tel v Plzni-Liticích. 
Přihlášky do 25. října a další informace 
na:  http://bit.ly/2cIN0da 

PASTORAČNÍ CENTRUM INFORMUJE 

Konference o evangelizaci 
s tématem „Já a evangelizace?“ Cílem 
konference je ukázat, že svědkem o 
Ježíši může být každý z nás. Přijďte si 
pro inspiraci a povzbuzení. 
Koná se v Kongresovém centru ve 
Zlíně 18.-20. listopadu, program a při-
hlášky na www.credonadacnifond.cz, 
pořádají Komunita Blahoslavenství a 
Nadační fond Credo.

 Jak uspořádat naše emoce  
Již tradiční rekolekce s P. Józefem 
Augustynem pořádá Pastorační stře-
disko 4.-5. listopadu v Praze (Kolejní 
4, Praha 6). Program bude zahájen 
v pátek od 18.00 hodin registrací a 
v 18.30 hodin slavením eucharistie. 
Téma: „Jak uspořádat naše emoce, 
abychom ve všem hledali a nalézali 
Boha a jeho vůli.“  Přihlášky na: www.
apha.cz/pastoracni-stredisko 

Evangelium na dnešní den 
Knížka kapesního formátu  chce být 
každodenním průvodcem pro ty, 
kdo touží číst a rozjímat evangelium 
v rytmu liturgie církve. 
Evangelní úryvek příslušného dne je 
doprovázen krátkým komentářem. 
Autorem komentářů na rok 2017 
jsou čeští autoři (kněží, jáhni, zasvě-
cení, manželé – z toho tři z naší die-
céze). Evangelium dne je uvedeno v 
plném znění. Nechybí však odkaz na 
ostatní liturgická čtení a informace 
o slavnosti svátku či památce dané-
ho dne. 
Cena 99 Kč, vydaly Paulínky, objed-
návky www.paulinky.cz.
 
SLUŽBY SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ
v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u fran-
tiškánů) v Plzni: 
středa P. Stanislav Uhlíř 10.30–12.00; 
12.30–13.30   
čtvrtek bratři františkáni 14.30–
16.30 
pátek P. Ludolf Kazda 11.30-12.00; 
15.15–16.15 (adorace)  
první pátek 7.00–11.00 různí zpo-
vědníci 

KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ 
Knihy je možno půjčit na pastorač-
ním oddělení (3. patro biskupství) 
pondělí až pátek 9.00–15.00 hodin, 
informace o knihách na tel. 377 223 
112; slajsova@bip.cz. 

DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM V PLZEŇSKÝCH 
NEMOCNICÍCH
Nonstop tel. služba 777 167 004 pro za-
jištění návštěvy kněze či pastorační 
asistentky. 
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Adopce na dálku
Vedoucí charitních služeb Adopce 
na dálku a Středisko rozvojové spo-
lupráce Pablo Chacon Gil putoval 
v letních měsících po Panamě, Peru, 
Bolívii a Paraguayi. Navštívil místa, 
kde dárci podporují školní vzdělává-
ní chudých dětí, například pralesní 
oblast Iquitos. Cestu mohl absol-
vovat díky finanční pomoci dárců, 
který chtějí zůstat v anonymitě. „V 
současné době podporují adoptivní 
rodiče 194 dětí v Jižní Americe“, řekl 
Pablo Chacon Gil. „Nejvíce v Bolívii, 

celkem 116 dětí. Budeme se snažit, 
abychom zkušenosti a informace 
z cesty využili pro získání dalších 
dárců a dobrovolníků." Diecézní cha-
rita Plzeň připravuje pro adoptivní 
dárce i širokou veřejnost přednášku 
s promítáním a informacemi z cesty.
  
Prazdroj pomůže Charitě
Společnost Plzeňský Prazdroj věnova-
la Diecézní charitě Plzeň 85 000 Kč na 
revitalizaci charitního dvora v Cukro-
varské ulici. Organizátoři soutěže vy-
brali charitní projekt spolu s dalšími, 

které mohou navíc získat další finanč-
ní podporu od veřejnosti. „Charitní 
dvůr v Cukrovarské ulici je dlouhodo-
bě v neutěšeném stavu," uvedla koor-
dinátorka projektu Alžběta Kalábová. 
„Přerůstající zeleň, stará vrata a roz-
bitý parkovací prostor nedělají dobrý 
dojem na návštěvníky. Naším cílem 
je vybudovat zde pergolu s bylinnou 
zahradou a uzpůsobit tak prostor k 
odpočinku i vzájemnému setkávání." 
Charita chce upravený prostor využít i 
k benefičním aktivitám, pořádání dnů 
otevřených dveří a seznamování ve-
řejnosti s činností charity.

Dny paměti
Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloi-
se, kontaktní místo České alzheime-
rovské společnosti, uspořádala Den 
otevřených dveří v Domově sv. Aloise 
v Plzni. Veřejnost se dále mohla sezná-
mit s problematikou zákeřné duševní 
demence u informačního stánku v prů-
jezdu biskupství. „Každoročně takhle 
informujeme lidi o službě v Domově sv. 
Aloise a současně nabízíme poradnu 
pro všechny, kteří už pečují o své blízké 
s poruchami paměti,“ řekla pracovnice 
Městské charity Anna Srbová. Bezplat-
né vyšetření paměti si kdokoliv může 
objednat na telefonu 731 610 146. 
Užitečné rady a informace pro ro-
dinné příslušníky a blízké poskytne 
sociální pracovnice nebo telefonicky 
na číslech 731 619 754, 377 310 410. 
 Miroslav Anton

Sestra Džaja - držitelka Ceny sv. Vincenta 
Psal se rok 1996 a plzeňská  diecéze  
i Diecézní charita  Plzeň  prožívaly  
4. rok  samostatné existence a rozvoje.  
V té době se biskup Mons.  Radkovský 

velmi snažil i o obnovu a doplnění   
řeholních společenství. Tento rok na 
jeho pozvánípřišly Sestry sv. Josefa  
z Chambéery a jedna z nich byla sest-
ra  Džaja,  Indka s kvalifikací zdravot-
ní sestry, která rozšířila tým sestřiček 
charitní ošetřovatelské služby  Měst-
ské charity  Plzeň.  A dodnes slouží 
nemocným v Plzni a okolí „čokolá-
dová“ sestřička, jak ji začali pacienti 
důvěrně nazývat.  A velmi o její péči 
stáli, protože cítili z  její  služby  ještě 
něco navíc, co se dalo pouze vnímat, 
ale  ne  definovat.  Za těch dvacet let 
pomohla mnoha lidem od bolesti, 
rozsvítila jejich samotu, vzpomínáme, 
kolika z nich byla průvodkyní posled-
ních chvil života, kolik jich s úplnou 
samozřejmostí  dovezla  se svými spo-
lusestrami do kostela na mši svatou, 
kolik lidí se i díky tomuto společenství  
dostalo na rekondiční pobyt, kolik 
bezdomovců bylo obdarováno nejen 
o Vánocích… Je mnoho stop její čin-
nosti a služby v Plzni a neumíme ani 
odhadnout, co všechno pro lidi vy-
prosila svými modlitbami a obětmi. A 
tak bychom si z hloubi srdce přáli, aby 
ještě hodně dlouho mohla zanechávat 
stopy v Plzni. Upřímně jí gratulujeme, 
protože od letoška je držitelkou  Ceny  
sv. Vincence Charity Česká republika.
 Anna Srbová

Volná místa v charitních službách
Diecézní charita Plzeň v současné 
době nabízí několik volných míst v 
sociálních službách. Aktuálně jde 
především o pečovatelky a zdravotní 
sestry. Kvalifikační požadavky, platové 
podmínky a další podrobnosti získají 
zájemci na webu DCHP: www.dchp.
cz/volna-mista/.

Z charitního života



Blahoslavená Eufrázie Eluvathingal
Je pátou blahoslavenou indického státu Keralá a šestou v In-
dii. Pocházela z vesnice Kattoor v diecézi Trichur ve státě Ke-
rala, kde se narodila 17. 10. 1877, při křtu dostala jméno Rose 
(Růžena). Maminka dívence často vyprávěla o její patronce 
svaté Rose z Limy a ve své dcerce probudila hlubokou zbož-
nost. A již v devíti letech měla vidění Matky Boží a následně 
se Pánu plně obětovala.
Otec si ale nepřál, aby se jeho dcera stala řeholnicí. Toužil, 
aby se provdala do bohaté rodiny. Nakonec souhlasil, ale 
předcházela k tomu ze strany Rose řada postů a vroucných 
modliteb i náhlé úmrtí její mladší sestry. Rose vstoupila do 
domorodé Kongregace Matky Karmelu v Syro-Malabaru.  
10. 5. 1897 se stala postulantkou a přijala jméno Eufrázie od 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Osvojila si heslo kongregace 
„Zůstaň sjednocena se mnou v kontemplaci a mně zasvěce-
ná v činnosti". 24. května 1900 složila věčné sliby. O čtyři roky 

později byla jmenována novicmistro-
vou a pro své svěřenkyně byla vzorem 
pokory, chudoby, pokání, poslušnosti 
a odevzdanosti do Boží vůle. V roce 
1913 byla zvolena přestavenou kláš-
tera St. Mary v Olluru, který byl zalo-
žen v den jejich věčných slibů. Vedení 
komunity svěřila Ježíšovu Srdci, jehož 
získanou sochu umístila ve středu 
kláštera. V klášteře zůstala 48 let a 
místní lidé jí říkali „Modlící se Matka“ 
a sestry „Živý Svatostánek“. Říkali ji 
také apoštolka eucharistie a růžence.
29. 8. 1952 zemřela, v roce 1990 byl 
její hrob otevřen a ostatky byly přene-
seny do kaple. V roce 2002 papež Jan 
Pavel II. potvrdil Dekret o heroických 
ctnostech a 3. 12. 2006 byla Eufrázie 
Eluvathingal blahořečena.
                 
 Blahoslavená Natalia Tulaskiewicz
Je jednou ze dvou laických žen mezi 
sto osmi polskými mučedníky z druhé 
světové války, které papež Jan Pavel 
II. 13. 6. 1999 ve Varšavě blahořečil. 
Jmenovala se Natalia Tułasiewicz a za 
své vlastenecké aktivity byla 13. břez-
na 1945 umučena v koncentračním 
táboře Ravenbrück.
Natalia, narozená 9. 4. 1906 v Rze-
szów, pocházela z rozvětvené rodiny 
daňového úředníka. V Krakově studo-
vala na dívčím gymnáziu, a když se 
pak rodina přestěhovala do Poznaně, 
pokračovala ve studiu u sester Uršuli-
nek. V roce 1926 začala studovat pol-
skou filologii na univerzitě v Poznani a 
v roce 1932 se stala magistrou polské 
filologie. Její magisterská práce Mic-
kiewicz a hudba, kterou napsala pod 
vedením profesora Romana Pollaka, 
byla velice úspěšná a některé části 

byly publikovány v Literárním hnutí. 
 V roce 1934 se po osmi letech rozešla 
se svým snoubencem, který byl ateis-
ta a komunistický sympatizant. Svého 
vyvoleného se snažila dovést k Bohu, 
ale bylo to nemožné, a tak raději vo-
lila rozchod a pochopila, že Bůh má 
s ní jiné plány. „Chci přivést Krista, 
všem lidem, které potkávám na ulici, 
v tramvaji, v kancelářích, v ochodech, 
restauracích, kinech, divadlem, všu-
de.“ Uvažovala také o zasvěceném 
životě, ale necítila, že po tom touží 
její srdce. Stala se učitelkou. V letech 
1931 – 1937 působila jako učitelka na 
soukromé škole svatého Kazimíra a 
na Gymnáziu sester Uršulinek. 
 V roce 1938 odcestovala do Itálie.  
1. 9. 1939 vypukla druhá světová vál-
ka, a tak její rodina byla vyhozena 
z domova, protože Poznaň zabrali 
Němci. Rodina odjela do Krakova, kde 
se Natalia zapojila do odboje a stala 
se členkou Polského podzemního 
státu, jehož vláda sídlila v Londýně. 
V roce 1943 dobrovolně odjela do 
Třetí říše do Hannoveru jako zástup-
ce vlády a jejím posláním bylo, aby 
se dostala mezi dělníky ve výrobním 
závodě. Kvůli neopatrnosti polského 
kurýra byla její činnost prozrazena. Po 
půlročním vězení a nevybíraném vy-
šetřování ve věznicích v Hannoveru 
a Kolíně nad Rýnem byla odsouzena 
k trestu smrti v koncentračním tá-
boře v Ravenbrücku. Byl Velký pátek 
roku 1945 a tehdy promluvila k spo-
luvězňům o vzkříšení Ježíše Krista.  
O Velikonoční neděli 31. března 1945 
zemřela v plynové komoře. O dva dny 
později byl koncentrační tábor osvo-
bozen.  Veronika Pechová  

blahoslavené známéMéně

Vyobrazení zleva:  
bl.  Eufrázie Eluvathingal
bl.  Natalia Tulaskiewicz 17
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Zřejmě jedním z nejstarších kostelů 
na Rokycansku je kostel sv. Jakuba 
v Chýlicích, jenž stojí jen tak, jakoby 
mimochodem, při komunikaci z Ro-
kycan do 2 km vzdáleného Mirošova. 
Fara je u něj zaznamenaná od roku 
1352. Stával ve vsi, prvně zmíněné 
k roku 1192, kdy byla darovaná kláš-
teru v Břevnově. Zanikla někdy v 16. 
století. Fara byla nově zřízena u osa-
mělého kostela v roce 1654, ale bu-
dova fary byla postavena v Mirošově, 
kde žádný kostel nebyl, a tak chýlický 
kostel zůstal farním. Ani po postavení 
kostela sv. Josefa na mirošovském ná-
městí v roce 1694 se situace nezměni-
la, pouze tento kostel byl označován 
jako „quasi farní“, a to až do roku 1937, 
kdy se chrlický kostel stal filiálním ke 
kostelu sv. Josefa v Mirošově.  

Dnes už kostel není obklopen domy 
vesnice, ale pouze hřbitovem. Je jedno-
lodní, s věží v jihozápadním koutě lodě 
a s pravoúhle uzavřeným presbytářem. 
Věž obsahovala panskou tribunu a 
pravděpodobně byla součástí šlech-
tického dvorce. Románské zdivo je ob-
saženo ve zdivu lodě, presbytář je no-
vostavbou z počátku 14. století. V roce 
1674 byl kostel radikálně přestavěn. 
Z té doby pochází zvýšená věž i křížová 
klenba presbytáře a raně barokní hlav-
ní oltář. Na něm je obraz s námětem 
zjevení se sv. Jakuba španělskému králi 
Ramírezovi a jeho povzbuzení v boji 
proti Saracenům, doprovázený plasti-
kami českých patronů. Ze stejné doby 
je i kazatelna. Na pilířích kruchty jsou 
umístěny náhrobníky z 16. a 17. století. 
Západní štít, který je zajímavě propo-

jen s věží, zdobí jednoduchá socha sv. 
Jakuba, zhotovená v lidovém duchu. 
V letech 1813 až 1825 byl v Mirošově, a 
tedy vlastně v Chýlicích, farářem básník 
a český vlastenec Vojtěch Nejedlý. Pro 
své vynikající působení požíval velké 
lásky a náklonnosti obyvatel Mirošova. 
Je zaznamenáno, že když se stěhoval 
na nové působiště do Žebráku, lidé 
klečeli v několika řadách po celé délce 
náměstí ve sněhu a s pláčem ho vy-
provázeli. V Mirošově se narodil v roce 
1870 budoucí pražský arcibiskup a kar-
dinál Karel Boromejský Julis Kašpar.

Kostel sv. Jakuba, který zdobí Draho-
ňův Újezd, byl vybudován před polo-
vinou 14. století, první zmínka o něm 
je také z roku 1352. Z gotické stavby 
se zachoval presbytář, zaklenutý kří-
žovou klenbou na zdobné figurální 
konzoly. Jedná se o jednolodní kostel 
s věží v západním průčelí. Loď, která 
byla prodloužena v roce 1764 o ků-
rovou část a pravděpodobně i o věž, 

má barokní okna, presbytář má okna 
z doby výstavby s bohatou kamennou 
kružbou. Pozoruhodné jsou konzoly, o 
které se opírá klenba presbytáře. Jsou 
na nich hlavy lidí i zvířat, hlava divého 
muže a dokonce polopostava muže, 
hrajícího na píšťalu. 
Velmi pěkně je řešený kůr, pilastry roz-
dělený na tři části, z nichž prostřední je 
zcela vyplněna novobarokní varhanní 
skříní, velmi zvláštního tvarování. Hlav-
ní oltář je novogotický z konce 19. sto-
letí se starším obrazem sv. Jakuba. Za-
jímavostí jsou i kamenné konsekrační 
kříže a sanktuárium. Z kostela pochází 
gotické reliéfy sv. Pavla a sv. Ondřeje, 
které vznikly v dílně Mistra Týneckého 
zvěstování v Plzni, někdy kolem roku 
1520. Jsou jistě zbytkem oltářní archy 
a sv. Ondřej je nyní součástí expozi-
ce Muzea církevního umění ve františ-
kánském klášteře v Plzni. V kostele bý-
vala i barokní kopie původně gotické 
Madony, která je bohužel nezvěstná.
 Jan Soukup 

Kostely sv. Jakuba  
 Vikariát Rokycany

Chýlice

Drahoňův Újezd
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Nabídka knih o Matce Tereze
Matka Tereza, dnes již svatá, by si 
zřejmě velmi rozuměla se součas-
ným papežem Františkem. Chudo-
ba a bída nejubožejších jí nedaly 
spát, Matka Tereza naléhala na ar-
cibiskupa, aby vypověděl Svatému 
Otci o touze, kterou ona má, být 
všem vším, protože to po ní chce 
Bůh. "Kdyby jediná rodina - kdyby i 
jedné nešťastné malé dítě bylo ob-
šťastněno Ježíšovou láskou, řekněte 
- nebude stát za to, abychom pro to 
všichni dali všechno - nebude to stát 
za všechny potíže, které s tím máte?" 
"Na mnohá místa se kněz vůbec ne-
může dostat - ale misionářka Lásky 
se díky své práci dostane do každé 
díry - všude tam, kde je lidský život, 
všude tam, kde je duše pro Ježíše." 
(Z knihy Pojď, buď Mým světlem, z ko-
respondence světice z Kalkaty). 
Co bylo u Matky Terezy tím zdrojem 
duchovní žízně po spáse právě těch 
nejubožejších? Kde nacházela útě-
chu a posilu pro svou neúnavnou 

práci ve slumech? Jak je možné, že 
žena v modrobílém sárí nenechala    
v klidu nikoho, s kým se setkala? Tyto 
a další otázky a odpovědi na ně mů-
žeme najít v několika knihách, které 
byly napsány o velké ženě, dnes svě-
tici, Matce Tereze, nebo které byly 
vydány jako její korespondence.  
Knihy Skrytý oheň, Pojď, buď mým 
světlem, Momentky ze života Matky 
Terezy, Něco krásného pro Boha, Mi-
sionářka Matka Tereza a další knihy 
nenechají v klidu nikoho z těch, kteří 
se chtějí s touto světicí více sezná-
mit. Všechny jmenované publikace 
najdete u nás v obchodě. Těšíme se 
na Vás a Vaši chuť nakupovat. 
 
Můžete se přidat k MALÝM RADOSTEM  
Co to je? Plzeňské panenky a jejich 
příznivci chodí pravidelně na od-
dělení onkologie do FN v Plzni a 
pořádají tam pro pacienty a jejich 
rodiny tvůrčí dílny MALÉ RADOSTI. 
Je to drobný projev úcty a solidarity 
s těmi, kteří na tomto oddělení po-
bývají, a s personálem, který se o ně 
s láskou stará. Tyto MALÉ RADOSTI 
bychom rádi rozšířili o nabídku krás-
ných knih, které by potěšily na duši 
a byly nemocným k dispozici. Může-
te se k nám připojit tak, že OD ŘÍJNA 
2016 zakoupíte knihu u nás v Knih-
kupectví U františkánů. Do knihy ve-
píšete věnování a své křestní jméno 
a kniha bude předána všem, kteří 
jsou hospitalizováni na onkologii. 

Z titulů, které bychom rádi nabídli,  
jmenujme např. knihy Hany Pinkne-
rové, Příběhy pro potěchu duše, kni-
hy Eduarda Martina a další. Těšíme 
se, že se přidáte k naší touze udělat 
radost a podpořit v nelehké situaci 
druhé. Přijďte k nám do obchodu a 
ptejte se a zapojte se do MALÝCH 
RADOSTÍ.

Přednáška P. Vojtěcha Kodeta v Plzni 
Ve středu 5. října ve 20.00 hodin se 
koná v učebně Biskupství plzeň-
ského přednáška pro veřejnost. Na 
téma "Pojďte, vraťme se k Hospodinu" 
bude hovořit P. Vojtěch Kodet. Po 
přednášce budou k dispozici jeho 
knihy a další novinky nejen z Karme-
litánského nakladatelství. Přednáš-
ku pořádá Karmelitánské naklata-
delství ve spolupráci s Biskupstvím 
plzeňským. 
Za Karmelitánské knihkupectví v Plzni 
Majka Lachmanová

POZOR - SOUTĚŽ

Vážení čtenáři, děkujeme za Váš 
značný zájem o knižní soutěž, která 
probíhá v každém vydání Zpravoda-
je. Minule jste všichni správně od-
pověděli, že celonárodní akce Čes-
ké Alzheimerovské společnosti na 
podporu včasného záchytu poruch 
paměti nese název Pomerančový 
týden. Jako výherce byla vylosována 
Helena Jetonická z Mirošova, které 
posíláme publikaci Anselma Grüna 
Moje modlitební kniha.  

Tentokrát soutěžíme o knížku kres-
lených vtipů Gerharda Mestera ČLO-
VĚK FRANTIŠEK. 
Soutěžní otázka:

Který pražský arcibiskup se narodil v 
Mirošově na Rokycansku?
a) Jan z Jenštejna
b) Karel Kašpar
c) Josef Beran

Pozorné přečtení Zpravodaje Vám na-
poví a ze správných odpovědí bude 
vylosován výherce či výherkyně. 
Své odpovědi zasílejte do 15. září 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. 

informuje
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Centrum pro rodinu
Manželské večery
Cyklus osmi večerů pro manželské 
páry, které chtějí povzbudit, upevnit či 
proměnit svůj vztah. Vedle přednášek 
je prostor, aby spolu manželé mluvili o 
důležitých otázkách, na které ve spěchu 
všedního dne nezbývá čas. Setkání začí-
ná lehkou večeří.
Témata kurzu: Inventura manželství, 
naplňování vzájemných potřeb, efek-
tivní komunikace, řešení konfliktů, síla 
odpuštění, vyjadřování lásky, vztahy 
k rodičům, dobrý sex, čas pro sebe. Kurz 
respektuje soukromí páru, součástí není 
žádná skupinová diskuse, o svém vztahu 
nemusíte nikomu dalšímu nic říkat. 
Na kurz je třeba se předem přihlásit na 
fencl@bip.cz, po prvním setkání je mož-
né se rozhodnout, zda budete pokračo-
vat. Kurzovné 800 Kč za pár (příručky ke 
kurzu a občerstvení) se platí po prvním 
setkání.
V Plzni se kurz bude konat ve středy od 12. října, 
v Rokycanech ve čtvrtky od 13. nebo 20. října.

Víkend pro ženy 
21.-23. října v Těnovicích, téma „Být matkou, 
jsouc dcerou“. Víkend podobný duchu 
chlapských, ale zcela ženský. Provázet 
Vás budou psychoterapeutka Manka Ku-
tilová a Jindřich Fencl. Čeká Vás společně 
strávený čas, promluvy (mateřství; já a 
má matka; já a mé děti) prostor na mod-
litbu i sdílení, čas na sebe, pobyt v krás-
né přírodě, rituál, nedělní bohoslužba, 
příležitost ke sv. smíření.  Cena 500 Kč. 

„Radost z lásky pro naše manželství“ 
Přednáška v učebně biskupství 25. října 
od 19.00 hodin o papežské exhortaci  

 
Amoris laetitia (Radost z lásky), předná-
ší P. Aleš Opatrný. 

Den milosrdenství pro rozvedené i znovu sezda-
né 
V sobotu 12. listopadu v učebně biskupství, 
v programu vystoupí plzeňský biskup 
Tomáš Holub, P. Aleš Opatrný a P. Martin 
Sedloň; katecheze, sdílení, bohoslužba 
s průchodem branou milosrdenství.

Víkend pro chlapy 
4.-6. listopadu, téma Povolání a věrnost 
(„Byli jste povoláni Ježíšem Kristem“  
Ř 1,6). V promluvách, modlitbě, mlčení i 
sdílení se otevřeme skutečnosti, že Bůh 
nás neustále volá, aby nás pozvedl, pro-
měnil a daroval nám sám sebe. Cena 
600 Kč, přihlášky elvaf@volny.cz

Adventní rekolekce pro manžele 
3. prosince v Těnovicích. Příležitost spoči-
nout v tichu (i v teple), zastavit se, ado-
rovat, mluvit spolu, projít se podzimní 
přírodou, připravit se na Vánoce…

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v 
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých ži-
votních situací, mezilidských vztahů, 
manželské poradenství a párovou tera-
pii (více na www.poradnaukaplicky.cz). 
Vede psychoterapeutka Marie Kutilová 
pro objednané každé sudé pondělí v 
budově biskupství, nám. Republiky 
35, Plzeň. Objednávky: mankak@tisca-
li.cz, 606 710 631.
 Jindřich Fencl
 rodiny@bip.cz, tel 731 619 704

Milí přátelé.
Letos slavíme 90 let od chvíle, kdy Sv. 
otec Pius XI. vyhlásil předposlední říj-
novou neděli za Misijní neděli (letos 
23.10.) - na celém světě ji organizuje 
Papežské misijní dílo šíření víry. Tento 
den je spojený s finanční sbírkou, z níž 
se pravidelně podporují projekty na po-
moc nejpotřebnějším přibližně v 1100 
misijních diecézích. Misijní měsíc říjen 
je možno oslavit řadou aktivit – Misijní 
most modlitby, Misijní jarmark, beseda, 
výstava, promítání…
V loňském roce se v plzeňské diecézi vy-
bralo 339 910 Kč a v samotné Plzni 69 
251 Kč. Děkujeme!
Misijní církev je svědek milosrdenství. 
"Drazí bratři a sestry, mimořádný Svatý 
rok milosrdenství, který církev prožívá, 
vrhá specifické světlo i na Světový den 
misií 2016. Vyzývá nás, abychom hleděli 
na misii ad gentes jako na nesmírné dílo 
duchovního i tělesného milosrdenství. 
Při letošním Dni misií jsme totiž všich-
ni vyzýváni, abychom „vycházeli ven“ 
jako učedníci misionáři a aby každý z 
nás dával do služby své talenty, svou 
kreativitu, svou moudrost a zkušenost 
pro přinášení poselství o Boží něze a 

slitovnosti celé lidské rodině. Díky své-
mu misijnímu poslání se církev stará o 
ty, kdo neznají evangelium, protože si 
přeje, aby všichni byli spaseni a dospěli 
k tomu, že budou zakoušet Pánovu lás-
ku… " (z Poselství Svatého otce Františka 
k Světovému dni misií 23.10.201)
  
MISIJNÍ KALENDÁŘ na rok 2017 – Projekty PMD 
Nový Misijní kalendář je na světě!  Tra-
diční pomocník pro plánování vašeho 
času na rok 2017 v praktičtějším vydání 
nyní nabízí větší prostor pro poznámky 
a je vytištěn na měkčím papíře. Tento-
krát podrobněji přibližujeme dobročin-
né aktivity PMD, každý měsíc ve zname-
ní specifického symbolu, díky kterému 
směřujete příspěvek tam, kde nejvíce 
poslouží dobré věci. Kalendáře budou 
k dispozici v kostelech, případně na 
farním úřadě, na biskupství (pastorační 
centrum) nebo u diecézní ředitelky 
PMD.  
Miriam Svobodová, PMD, m.sv@volny.cz, 
608 976 598 
Misijní úmysl na měsíc říjen:  Aby Světový den 
modliteb za misie obnovil ve všech křes-
ťanských společenstvích radost a odpo-
vědnost za zvěstování evangelia.

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

Pouť mládeže s biskupem do Bambergu a 
Regensburgu (14. - 16. 10.)
V říjnu se opět chystáme do Němec-
ka na pouť s biskupem – tentokrát 
Tomášem (14. – 16. 10.). Letos na-
vštívíme nádherné město Bamberg, 
nebude chybět zastávka v bazénu a 
na spoustě dalších zajímavých míst 
a „tradiční“ návštěva Řezna. A pře-
kvapení? Určitě také nějaké bude. 
Přihlášky přijímáme na DCM do  
3. října.

Večer chval s DCM (18. 10. v 19.30)
Na večerech chval nám jde o to, aby-
chom skrze písně, modlitby a slova 
opětovali lásku našemu Bohu, Otci, 
Synu i Duchu Svatému, učili se pře-
bývat v jeho blízkosti a stávali se mu 

podobnými. Další chvály se uskuteč-
ní tradičně třetí úterý v měsíci – tedy 
18. října v 19.30 v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v Plzni. Pozvání 
platí pro všechny – chvalme Pána!

Kurz pro animátory 2016/17
Chceš zažít něco nového? Chceš 
poznat mladé lidi z diecéze, kteří 
chtějí dělat něco pro druhé? Chceš 
zažít zábavu, ale také ztišení? Chceš 
se dozvědět něco nového a zakusit 
krásu společenství? Přihlas se na 
nový animátorský kurz, který začne 
letos na podzim. Animátor je křes-
ťan, 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
Pokud se takovým člověkem chceš 
učit být, je právě pro tebe kurz ur-
čen! V šesti víkendových setkáních 
zažiješ:
- sdílení v atmosféře společenství 
- poutavé přednášky a debaty
- návštěvy zajímavých hostů včetně 
otce biskupa
- nová přátelství, aktivity, nové hry
- duchovní obnovu

Kurz animátorů se tak může stát dů-
ležitou součástí tvého životního pří-
běhu. První setkání se uskuteční 21. 
- 23. října 2016. Těší se na tebe DCM 
Plzeň a jáhen Elva Frouz – koordiná-
tor kurzu

Tammím (25. – 27. 11.)
Dvakrát do roka pořádají seminaris-
té pro mladé muže ve věku od 15 do 
30 let duchovní obnovu TAMMÍM. 
Ten letošní začne v pátek 25. a skon-
čí v neděli 27. listopadu 2016. Na 
programu budou společné modlit-
by, bohoslužby, setkání s hostem, 
meditace, hovory ve skupinkách, 
sport… Více informací: www.tam-
mim.spolco.cz 

11. celodiecézní volejbalový turnaj o pu-
tovní pohár plzeňského biskupa (3. 12.)
Všechny amatérské i (polo)profesi-
onální týmy jsou zvány k účasti na 
jedenáctém celodiecézním volejba-
lovém „BiskupCUPu“. Opět se usku-
teční v sobotu před druhou nedělí 
adventní (3. 12.) v tělocvičně 4. ZŠ 
v Plzni na Košutce (Kralovická 12). 
Hrát se bude klasický turnaj, v kaž-
dé šestici musí hrát min. dvě ženy 
či dívky. Název družstva a kontakt 
na kapitána nahlaste na DCM do 25. 
listopadu. Pro mimoplzeňské nabízí-
me možnost noclehu (nutno domlu-
vit předem).

Pouť důvěry – Taizé Silvestr ve V Rize 
2015/16
I letos nás bratři z Taizé zvou ke sla-
vení konce roku – tentokrát do lotyš-
ské Rigy (28. 12. 2016 - 1. 1. 2017). Na 
programu bude společná modlitba, 
přednášky, bohoslužby a zpěv. Po-
kud tedy ještě nemáte žádné plány, 

moc vám doporučujeme vyrazit na 
Silvestra právě tam. Více informací a 
registrace (do 1. prosince) na inter-
netové adrese: www.taize.fr/cs

CO UŽ SE CHYSTÁ…
Let’s Dance – ples křesťanské mládeže 
19. 11. 2016
Světový den mládeže v plzeňské diecézi – 
setkání biskupa s mládeží 7. – 8. 4. 
2017
Celostátní setkání mládeže v Olomouci 
15. – 20. 8. 2017

Nabídka – témata pro společenství mla-
dých – sociální učení církve
Za pouhých 20,- Kč nabízíme nově 
vydanou publikaci témat pro spo-
lečenství mládeže „Křesťan ve víru 
světa“. Obsahuje 12 témat týkajících 
se sociálního učení církve. Doplňuje 
tak nedávno vydané knihy: „Na cestě 
k člověku“ (křesťanská antropologie) 
a druhý díl „Dar společenství církve“ 
(církev a společenství). V případě zá-
jmu nás kontaktujte…

Z DCM zdraví Petr a Pavel

PŘEDSTAVUJEME

P. Pavel Fořt – nový spirituál mládeže
Pocházím z Drmoulu, vesnice u Ma-
riánských Lázní. Tatínek se živil jako 
úředník, maminka pracovala na poš-
tě; teď jsou oba v důchodu. Jsem 
druhý z pěti sourozenců a jeden ze 
čtrnácti bratranců a sestřenic.
Po maturitě na mariánskolázeňském 
gymnáziu jsem absolvoval Stavební 
fakultu ČVUT a necelé dva roky pra-
coval jako projektant. Následovala 
seminární formace v Praze se studi-

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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em teologie na Katolické teologické 
fakultě UK.
Před svým povoláním ke kněžství 
jsem dlouho usilovně prchal. Ještě i 
v semináři jsem s Bohem smlouval a 
zápasil... On neustoupil a já postup-
ně poznal, že utíkám jen kvůli svým 
zkresleným představám o církvi a 
duchovním stavu a že budu knězem 
rád. A tak mne nakonec otec biskup 
Tomáš Holub 6. srpna 2016 vysvětil a 
poslal působit do Domažlic. Zároveň 
mi svěřil také duchovní péči o mládež 
v diecézi a s ní o DCM...
Dorozumím se německy a anglicky. 
Jsem skaut, rád čtu a chodím příro-
dou; kdysi jsem hrál na housle a trub-
ku, trochu sportoval, fotil, cestoval…
víc se snad brzy poznáme osobně 
na některé akci DCM.

OHLÉDNUTÍ
Dejte si kámen do boty. Cože?
Budu se opakovat, ale jinak to nejde. 
Koneckonců opakování matka moud-
rosti. Řekněme si to tedy ještě jednou: 
Milosrdenství. Co to znamená? Poví-
dal otec Alvaro, že zakusit milosrden-
ství můžeme velmi jednoduše: Vsta-
nu, půjdu a požádám (tak jako hlavní 
hrdina v příběhu o marnotratném 
synu). Pak Alvaro řekl, máte strach za-
kusit milosrdenství?
Dejte si kámen do boty (to bude jako ten  
váš strach), půjdeme k rybníku a tam 
ho odevzdáte Pánu (strach Pánu, to je 
jako ten kámen do vody). A když jsme 
se vrátili ke kostelu, byla už víc než po-
lovina programu pro mládež za námi! 
Abych vás příliš nemátla – je třeba mít 
na paměti, že diecézní pouť v Teplé 

D
CM

D
CM

začala pro mladé již v pátek 2. září. 
Sešli jsme se, společně povečeřeli a 
pak se podělili o zážitky z prázdnin, 
tj. hlavně z Krakova, kde se letos ode-
hrávalo celosvětové setkání mladých 
lidí s papežem. Večerní adorace utekla 
jako voda a druhá (pro některé teprve 
první) večeře se konala u ohniště za 
klášterem.
Ráno po modlitbě a po snídani jsme 
vyslechli otce Alvara a dali si ten ká-
men do boty – ale to už víte… Pro-
gram, který následoval, byl již cele 
v režii účastníků. Mnoho poutníků si 
šlo poslechnout několik dalších slov o 
milosrdenství do kostela, jiní se vydali 
objevovat krásy přilehlého klášterní-
ho parku.
Dopolední program byl zakončen 
adorací v kostele a poté na nás čeka-
lo milosrdenství v podobě poutního 
oběda (tím myslím hlavně ty steaky 

a klobásy). Odpoledne jsme si mohli 
vybrat ze široké nabídky programů: 
poslouchat divadlo nebo kapely na 
malém pódiu před kostelem, prohléd-
nout si klášter či prožít křížovou cestu, 
nic z toho nebylo nemožné. Všichni 
poutníci se však sešli na závěrečné mši 
sv., kterou celebroval náš otec biskup 
Tomáš. A i ta mše se zase točila kolem 
toho milosrdenství…
Řekněme si to tedy ještě jednou. 
Jediné, co máme udělat, abychom 
zakusili milosrdenství, je vstát, jít a 
požádat. Jednoduchý postup, díky 
kterému jsme mohli zakusit milosr-
denství bratří premonstrátů v Teplé, 
jednoduchý postup, díky kterému 
zažijeme i Boží milosrdenství. Jen se 
nebát – a to je ten kámen v botě, kte-
rého se však rychle můžeme zbavit, 
ale už jsem říkala…
 Anna Císlerová
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A JE to…
Milé Panenky a všichni čtenáři našich příspěvků, možná Vás dnes duchovně 
zklamu, ale po dění a kolem dění z poslední doby našeho  Mateřského centra, 
mě napadá dnes napsat „jen“  příspěvek v duchu  mých oblíbených postavi-
ček, které zvládnou opravdu vše, nikdy se nevzdávají, hýří optimismem, však 
je dobře znáte…
Stále k nám chodíte a povídáte, jak jsme skvělé, jak Panenky chcete, jak si ne-
dovedete představit, že Panenky nebudou… Přemýšlíte, uvažujete a hledáte 
cesty, jak by se daly udržet Panenky a zabránit tomu, co se na nás v prosinci 
chystá… Někdo nabízí prostory, někdo zajištění dotací, někdo chce vařit kávu, 
někdo dělat programy, někdo chce Panenky předávat, někdo ne, někdo se sna-
ží Panenky duchovně podporovat, někdo ne, někdo má počítač, někdo auto, 
někdo peče dobré buchty a korpusy na perníkové věnce, někdo dobře zpívá a 
někomu se líbí černá a někomu bílá…  A kdo se v tom všem má vyznat?
 My pracujeme a nevzdáváme se. Možná je to někdy  v duchu  mých oblíbe-
ných postaviček, ale upřímně a tajně – nepřipadají Vám také Pat a Mat geniální 
a duchovní bytosti? Aby se v tom jeden vyznal!

Z MC děkujeme za přízeň , pomoc, podporu a dobrou náladu v tomto čase!
  Marcela Cvachová  

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠE PROGRAMY –  POZOR - MC je od října otevřeno pouze od ÚTERÝ do ČTVRTKA
Úterní programy
4.10. od 9.15 hodin  CYKLUS: Radost být ženou  - Proč miminko nepřichází – provází 
porodní asistentka Lucie Kašová
11.10. od 9.00 hodin - VAŘENÍ – se Šárkou a Mášou
18.10. od 9.00  hodin - IKONY – Marcela
25.10. od 9.00 hodin CYKLUS: Já a dítě – Zdravý styl výchovy 
Středeční programy
5.10. od 9.00 hodin - TISK NA TRIKA – originální, ještě nemáte mandalu na triku??
12. a 26.10. od 9.30 hodin -  ZPÍVÁNKY – program plný písniček, říkadel, nástrojů a hudby 
s Mirkou Komorousovou 
19.10. od 9.00 hodin – FLAMENCO – provází Jana Eismanová
Čtvrteční programy
6.10. od  9.00 hodin – EMBOSSING – tvůrčí dílna krásných přání nejen na Vánoce – Ivanka 
Kašová  
13.10 od 9.00 hodin IKONY - Marcela 
20.10 od 9.00 hodin HÁČKOVÁNÍ, PANENKY GORJUSS – jedinečná dílna ve stylu  Panenek – 
dárek pro Panenky – šperky, přání, polštářky, de-coupage – přijďte si vyrobit svou 
Gorjussku…
27.10 od 9.00 hodin CYKLUS: Radost být člověkem  - „Vím, komu jsem uvěřil?!“(2TM1,12) Víra 
jako setkání s Bohem  - Josef Kaše
ROUDENSKÝ ČTVRTMARATHON 16.10. START ve 14.30 hodin - TJ UNION POTRAVINY, běh 
na 3 a 10 km – společensko-sportovní akce pro celou  rodinu.
REKOLEKCE PRO ŽENY  11. – 13.11. Pernink v Krušných horách, téma "Milosrdní jako otec". 
Zveme všechny ženy, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických i du-
ševních. Prostor pro vlastní i společnou modlitbu, mše svatá, adorace, služba pří-
mluvné modlitby. Provázejí P.Krzysztof Dedek, Josef Kaše a organizační tým. Cena 
rekolekce 460,-Kč. Přihlášky posílejte na adresu: plzenske.panenky@volny.cz 

CHYSTÁME
22.11. – 23.11. – ADVENTNÍ DÍLNY v MC – dopolední a odpolední výroba věnců
26.11. – ADVENTNÍ DÍLNY NA BISKUPSTVÍ – výroba věnců + tvůrčí dílny 
pro veřejnost
15.12. – Závěrečná, děkovná mše sv. od 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, setkání Panenek a Panáčků



Studentská duchovní správa Plzeň – pravi-
delné akce:
Neděle: 20.00 hodin mše sv. s účas-
tí studentů v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Františkánské ulici
Úterý: 20.00 hodin studentský volej-
bal v tělocvičně Církevního gymná-
zia, Mikulášské náměstí
Středa: 17.00 hodin (5. října ještě ne) 
- příprava ke svátostem v učebně na 
faře (vchod vedle kostela), kterou 
vedou studentští kněží P. Vojtěch 
Soudský OP a P. Pavel Petrašovský
18.15 - 18.50 hodin (5. října ještě ne)
adorace s možností duchovního roz-
hovoru nebo zpovědi (v kostele ve 
Františkánské)
19.00 hodin hlavní studentská mše 
sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie 
ve Františkánské ul. v Plzni, po ní od 
cca 20:15 program na faře (biblická 
témata, přednášky, kultura, filmy, 
volný program...)
21.30 hodin společná modlitba ne-
špor

Sobota: 20.00 hodin anglická mše sv. 
v kostele Nanebevzetí P. Marie ve 
Františkánské ul. v Plzni

HORÁcké středy 
Srdečně zveme všechny studenty, 
pedagogy i všechny ostatní na slav-
nostní mši sv. k zahájení akademického 
roku, kterou bude slavit Mons. Tomáš 
Holub ve středu 5. října  v 19.00 hodin.

Pravidelný rogram od 20.15 hodin ve far-
ním sále, Františkánská 11:

5. října: neformální popovídání s ma-
lým pohoštěním
12. října: „klání cechů“ – společenská, 
lehce vědomostní soutěž; volba no-
vých cechmistrů
19. a 26. října: viz internetové stránky 
– hora.signaly.cz. Zde také naleznete 
případné změny v programu našich 
pravidelných akcí

 Marie Klimecká

HorA vYSoKoŠKolSKý KŘESŤANSKý KlUb
H
R AO
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Ohlasy na kurs Rút 
Diecézní evangelizační školy
Na kurs Rút jsme přijeli s velkými roz-
paky, jsme spolu již 32 let a sdílíme 
víru. Brzy jsme ale zjistili, že nejsme 
nejstarší, a i když mladá a střednědobá 
manželství převládala, uvědomili jsme 
si, že kurz se svým obsahem dotýká 
univerzálně všech manželských párů, 
a možná ještě více těch, kde už se vše 
jaksi „zaběhlo“. Svobodně jsme se zdr-
želi některých animací, ale skvělé Alva-
rovy přednášky se skvělým Martiným 
tlumočením i sdílení mužů nás přiměly 
k novým pohledům a zamyšlením nad 
naším vztahem. Eucharistie, společné 
stravování, ale i úklidy a mytí nádobí, 
přípravy tzv. shrnutí a další společné 
aktivity nám dovolily poznat nové přá-
tele i z jiných diecézí. 
Velkým obohacením kurzu byla účast 
celých rodin (to z exercicií neznáme), 
děti – obzvláště ty nejmenší – dodá-
valy celému kurzu osobitý, rodinný ráz 
a skutečně jsme spatřili dotek Boží na 
křesťanských rodinách. Máme srov-
nání a není samozřejmé, jak klidně a 
harmonicky vše fungovalo. Závěrečná 
obnova manželských slibů s využitím 
Rútiných slov „Kamkoli půjdeš, půjdu, 
kdekoli zůstaneš, zůstanu…“ pro nás 
nebyla formalitou.
 Dana a Jaroslav Šedivých, Plzeň

Jsme vděční za tu možnost strávit ně-
kolik dnů na kursu Rút v Koinonii Jan 
Křtitel společně s přáteli dřívějšími i no-
vými, které jsme začali poznávat. Naše 
manželství už trvá dlouho a prošlo 
všemi možnými zkouškami. Při před-
náškách otce Alvara nám před očima 
znovu ožívaly celé dějiny spásy našich 
životů a potvrzovaly naše poznání v 
kontextu s biblickými příběhy. Setkání 
bylo velikou radostí a povzbuzením na 
další cestu. Vážíme si dokonalé otevře-
nosti, citlivosti a laskavosti, s jakou se 
otec Alvaro dotýkal jednotlivých té-
mat partnerského vztahu, nádherné 
překladatelské práce sestry Marty a 
samozřejmě milého a pohostinného 
přijetí všemi členy komunity. Vždy se 
budeme rádi vracet.
 S díky Jana a Marek Roštíkovi

Poděkování
Ráda bych poděkovala P. Jiřímu Bar-
hoňovi za jeho dlouholetou obětavou 
službu nemocným a seniorům. Moji 
maminku doprovázel s velikou laska-
vostí a porozuměním při jejím odcho-
du na věčnost v plzeňské nemocnici 
Privamed. Kéž by bylo v našich zdra-
votnických zařízeních více takových 
duchovních, kteří jsou oporou pacien-
tům i jejich rodinám. 
 Alice Petrovská, Plzeň 31
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1.10. 12:00  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše pro seniory

2.10. 11:00  Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice, mše s biřmováním

5.10. 19:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše pro studenty

6.10. 10:30  Plzeň, Domov sv. Jiří, mše při posvícení

     16:00  Sovolusky u Bochova, žehnání kaple sv. Jakuba

9.10. 14:00  Ždánov, kaple sv. Kolomana, poutní mše a žehnání zvonu

 11.10.    9:30  Plzeň, Církevní gymnázium, kněžský den

 15.10.   Řezno, pouť mládeže plzeňské diecéze

 16.10. 11:00  Plasy, jáhenské svěcení oblátů

 17.-19.10.  Vranov u Brna, plenární zasedání čbK

 21.10.    9:00  Chodov, vikariátní konference sokolovského vikariátu

   15:00  Sokolov, kostel sv. Jakuba, mše k 70. výročí sokolovského gymnázia

 23.10. 10:30  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše z misijní neděle 

 28.10.   Plzeň-Litice, formační setkání pastoračních asistentů

 29.10. 11:00 Jesenice, kostel sv. Petra a Pavla, jáhenské svěcení d. váhaly

 30.10. 10:00 Tachov, kostel Nanebevzetí P. Marie, mše a seznámení s farností
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