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Jáhenské svěcení dvou mladých oblátů 
proběhlo v Plasích 16. října

Foto Soňa Pikrtová
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Tyto verše mi před časem přišly poš-
tou. Ne e-mailem, ale v bílé poštovní 
obálce a k nim byl krásným, téměř ka-
ligrafickým písmem připsán komentář: 
"Posílám Vám básničku, kterou napsala 
moje přítelkyně. Ona je velmi skromná 
a netroufala si ji poslat. Pokud by se 
Vám líbila, otiskněte ji." Ano, líbila se mi. 
Moc. Chtěla jsem ji zařadit do některé-
ho z jarních či letních čísel Zpravodaje. 
Ale nějak to pořád nevycházelo, místa 
bylo málo a tak podobně, prostě nena-
stal ještě její čas Až jsem začala chystat 
číslo listopadové. A ta báseň paní Ko-
řenkové o tiché a něžné kráse Plzeň-
ské madony se najednou stala přesně 
tím, co bych si představovala, že na 
nás dýchne s listopadovými listy. Ať už 
jsou to listy padající v barevné kráse ze 
stromů nebo listy našeho periodika, 
promiňte mi to nabízející se přirovná-
ní. Podzim přináší něhu a krásu. Ticho 
a smíření jako padající listí. Jako svíčky 
se vzpomínkami na ty, s nimiž jsme 
se v životě potkali a pak se naše cesty 

rozdělily, aby se někdy později a jinak 
zase spojily. Mezitím padá listí... Někdy 
si mezi padajícími listy připadám jako 
u zpovědi. S opadávajícími shazuji své 
těžkosti, pak zvedám ty spadané jako 
radost z odpuštění. Mám ráda podzim. 
Je v něm světlo zažehnutých svíček 
na hrobech i jinde, už v předtuše svící 
adventních. No uznejte, v létě taková 
svíčka nemá tu sílu, jako v mlžném lis-
topadu. "Zázrakem ohně je, že když se 
o něj dělíme, není ho míň, ale naopak 
víc. Tak je to i s naší vírou." To jsou slova 
otce Georga, misionáře z řádu vincen-
tinů, následovníka otce Anthonyho, 
který v minulosti několikrát navštívil 
naši diecézi. Setkání při duchovních 
cvičeních na Vysočině letos už čtvrtým 
rokem prozářila mé podzimní padající 
listí světlem, které dělením přibývá.
Přeju nám všem krásné podzimní zti-
šení, jímž proplujeme do adventu, času 
radostného očekávání. Podzim není 
jen zrání, podzim je i příprava na další 
radost. Alena Ouředníková 

Něha a krása MadoNy ukrytá v podziMu
Zlatou opuku tvrdým dlátem
zranil sochař potají
oblé čelo, ladnou křivku,
záhybem šaty klesají.

Na ruce drží pacholátko,
něžně je k srdci přivine.
To naše plzeňské Jezulátko,
Madony oči nevinné.

Ukryta byla ve sklepení,
však její krásy jasná zář
pronikla oknem na světlo denní,
pak vynesli ji na oltář.

Milosti plná se na nás dívá
několik staletí, ten dlouhý čas.
Její krása za srdce jímá, 
ten zázrak života.
Něha a láska ať vstoupí mezi nás. 

 Táňa Kořenková
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Čeští i němečtí poutníci oslavili 20 let od zno-
vuzrození Maria Loreto 
Dvacetileté výročí od znovuvysvěcení 
mariánského poutního místa Maria 
Loreto ve Starém Hrozňatově nedale-
ko Chebu připomněla česko - němec-
ká mše svatá v neděli 2. října.
Barokní objekt Maria Loreto, vybudo-
vaný v 17. století jezuity a v padesá-
tých letech minulého století zdevas-
tovaný armádou totalitního režimu, 
mohl být zachráněn a rekonstruován 
díky místnímu rodákovi Antonu Har-
tovi, zesnulému před dvanácti lety. 
Ten během druhé světové války jako 
těžce raněný složil slib Panně Marii, že 
bude o Loretu, kde byl pokřtěn, pe-
čovat. V roce 1946 byla ale celá jeho 
rodina odsunuta, svůj slib tedy začal 
plnit až po téměř padesáti letech. 
Roku 1992 založil Spolek na podporu 
poutního místa Maria Loreto a sám 
věnoval na jeho rekonstrukci nemalou 
částku s přáním, aby se Loreta stala 

místem usmíření a spolupráce Čechů 
a Němců. Velkou roli sehrála i podpora 
biskupa Františka Radkovského. 
Stmelující sílu Panny Marie zdůraznil 
při bohoslužbě, jejímž hlavním cele-
brantem byl tepelský opat Filip Lob-
kowicz, také oblátský misionář P. Gün-
ther Ecklbauer, který léta působil jako 
katolický kněz v Pákistánu, Afghánis-
tánu a dalších islámských zemích. Prá-
vě tam byla podle jeho slov myšlenka 
mateřské lásky v mariánském duchu 
jedním z témat, které s křesťany sdíleli 
i muslimové. 

„Senior není ztracený člověk, naopak, Bůh 
s ním počítá.“
 V duchu této myšlenky se nesla oslava 
Světového dne seniorů v rámci Roku 
milosrdenství 1. října v prostorách 
Biskupství plzeňského a katedrály sv. 
Bartoloměje. 
Na sto padesát účastníků prožilo s P. 
Romualdem Robem, jedním z misi-

Co se stalo, 
co se chystá

onářů milosrdenství, ranní kající bo-
hoslužbu a různé podoby smíření, 
v poledne pak proběhla mše svatá 
s biskupem Tomášem Holubem, který 
v homilii vycházel z Jobova poselství. 
„Bůh je velkorysý, když člověk vytrvá, 
dostane mnohem víc. Těžké zkoušky 
jsou čištěním života, po nich následují 
mnohem větší dary,“ uvedl biskup.
Značné pozornosti se těšila odpolední 
panelová diskuse vedená emeritním 
biskupem Františkem Radkovským a 
jeho dlouholetým spolupracovníkem 
Josefem Kaše „O seniorech za seniory“, 
kde byla řeč o stáří jako o čase lidského 
dozrávání pro věčnost.

Biskup Tomáš zahájil akademický rok 
Nový akademický školní rok zahájil  
5. října mší svatou biskup Tomáš Holub 
v plzeňském kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie, který do posledního místa za-
plnili studenti Západočeské univerzity, 
Lékařské fakulty UK a středních škol. 

Zúčastnili se mnozí učitelé, za všechny 
jmenujme děkana plzeňské lékařské 
fakulty prof. Borise Kreuzberga.
Biskup Tomáš v homilii připomněl 80. 
narozeniny Václava Havla a jeho ob-
rovský odkaz naší zemi, poté studenty 
vyzval, aby svou inteligenci, která jim 
byla od Boha dána a díky níž mohou 
studovat, v budoucnu využívali ve 
službách dobra.

Setkání chrámových sborů a schol plzeňské 
diecéze
Při 18. ročníku Setkání chrámových 
sborů a schol 8. října představila svůj 
repertoár v katedrále sv. Bartolomě de-
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sítka hudebních těles, interpretujících 
duchovní hudbu a účinkujících při li-
turgii. Při ranní mši svaté, celebrované 
bislupem Františkem Radkovským, 
zpívala plzeňská Schola cantorum, 
která se specializuje na gregoriánský 
chorál. Odpolední přehlídka přinesla 
vzájemnou výměnu zkušeností a pře-
hled o repertoáru jednotlivých sborů. 
Setkání vyvrcholilo podvečerním spo-
lečným koncertem všech zúčastně-
ných

Mladí diecézané se v Řezně setkali se dvěma 
biskupy
Mladé lidi z plzeňské diecéze, kteří se 
vydali o víkendu od 14. do 16. října do 
partnerské Diecéze Regensburg na 
tradiční pouť mládeže, konající se kaž-
doročně na podzim už od roku 2001, 
provedl řezenskou katedrálou biskup 

Rudolf Voderholzer, více se mohli po-
znat a sblížit i se svým biskupem To-
mášem Holubem.
V historickém městě Bamberg čeka-
la účastníky poznávací večerní hra, 
druhý den přesun do Regenburgu, 
ubytování v koleji Katholische Hochs-
chulgemeinde, mše svatá s biskupem 
Tomášem Holubem a společně připra-
vená večeře, při diskusi s biskupem i 
snědená. Večer prohlídka katedrály 
sv. Petra s řezenským biskupem Ru-
dolfem. Výjimečným zážitkem byl pro 
všechny i nedělní koncert chlapecké-
ho chrámového sboru Regensburger 
Domspatzen. „Odnášíme si pocit, že 
biskupové Tomáš i Rudolf jsou otevře-
ní mladým lidem a stejně jako eme-
ritní biskup František Radkovský jsou 
stavitelé mostů mezi Čechy a Němci,“ 
říká Petr Blažek, vedoucí Diecézní-
ho centra mládeže, které za přispění 
města Plzně pouť mládeže každoroč-
ně pořádá.

Diecéze má dva nové jáhny z řad oblátů 
V neděli 16. října přijali z rukou bisku-
pa Tomáše Holuba jáhenské svěcení 
obláti Petr Dombek a Karel Mec (viz 

také foto na titulní straně). 
Slavnost se konala v Plasích v místě 
sídla oblátské komunity. Ještě před 
svěcením složil Petr Dombek věčné 
sliby v Kongregaci misionářů oblátů 
Panny Marie Neposkvrněné.
Rozhodnutí Petra patřit navždy a zcela 
Kristu, spolu s dalším krokem v jeho a 
Karlově službě, který před nedávnem 
také složil věčné sliby v Itálii, nemohli 
jejich spolubratři nechat bez povšim-
nutí. A tak se na tuto událost přijeli 
všichni jejich blízcí, zvláště právě z Itá-
lie a Německa, kde oba prožili velkou 
část své řeholní formace.
Biskup Tomáš Holub s radostí přijal 
oba kandidáty do jáhenské služby. 
Připomněl probíhající Svatý rok milo-
srdenství a vyzval Petra s Karlem, aby 
se na celou dobu své služby stali „apo-
štoly milosrdenství“ a aby také oni 
sami poznali milé srdce Boha. Popřál 
jim, aby nikdy nezapomněli na „mra-
zení“ z velikosti Boží lásky k člověku, 
která je nenechá chladnými ani vůči 
druhým.
Petr zůstává jako nový člen plaské ko-
munity, kde se bude věnovat přede-
vším dětem a mládeži. Karel působí již 

v těchto dnech v Německu a od pro-
since se stane součástí nově vznikající 
komunity ve Fuldě, věnující se inten-
zivně pastoraci mládeže.

Kříž u Mlázov byl požehnán po opravě
Pětimetrový kamenný kříž na rozces-
tí Mlázovy - Lukoviště na Klatovsku 
vytvořil roku 1879 místní kameník 
Jan Baštář a slavnostního odhalení 
se tehdy zúčastnilo na dva tisíce lidí. 
V neděli 16. října se tu po 137 letech 
sešlo zhruba dvě stě návštěvníků, 
aby se zúčastnili požehnání restau-
rovaného monumentu.
Podstatně byl tzv. Baštářův kříž po-
ničen při velké vichřici v roce 1960 a 
po zásahu bleskem se rozpadl. Dva 
pracovníci klatovského autoservisu 
tehdy provizorně upravili chybějí-
cí část plechovou náhražkou, která 
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tam zůstala až do letošního roku, 
kdy kříži začalo hrozit zřícení. Opra-
vu inicioval místní občan Vladimír 
Vácha a provedl ji sochař Václav Fia-
la. V autobusové zastávce nedaleko 
kříže je umístěna malá galerie, která 
zachycuje postup prací na opravě.

Zvony za oběti bombardování v Aleppu zněly  
v celé diecézi
Od pátku 21. října zněly zvony po 
celém světě. K výzvě Hlas zvonů pro 
Aleppo se připojila i katedrála sv. 
Bartoloměje v Plzni, chebský chrám 
a další kostely v diecézi, aby se ale-
spoň tímto způsobem lidé spojili se 
všemi trpícími v Aleppu.

Připravila Alena Ouředníková, 
foto: Petr Blažek, Soňa Pikrtová, 
Jiří Strašek.

KATeDráLA Sv. BArToLoMěJe - PŘehLeD 
huDeBníCh AKCí nA Závěr MeZiDoBí A v 
oBDoBí ADvenTu A vánoC:
neděle 13. 11. (10:30) Hudba při mši sv.: 
gregoriánské zpěvy (Schola Canto-
rum Pilsensis)
sobota 19. 11. (18:00) Svatocecilské ne-
špory (kostel Nanebevzetí P. Marie) 
a následné setkání plzeňských chrá-
mových sborů
neděle 20. 11. (10:30) Hudba o slavnosti 
J. Krista Krále: J. Bříza: mešní propri-
um, J. Janca: Missa De Angelis (Re-
zonance, Katedrální schola, Schola 
Cantorum Pilsensis)
středa 23. 11. (19:00) Te Deum, koncert 
duchovní hudby (Vepřekův smíšený 
sbor, Dechová harmonie Konzerva-

toře v Č. Budějovicích, řídí J. Meisl)
neděle 27. 11. (15:00) I. adventní půlho-
dinka (varhanní improvizace – Miro-
slav Pšenička)
neděle 4. 12. ii. (15:00) II. adventní půl-
hodinka (varhanní improvizace – Pa-
vel Šmolík)
neděle 11. 12. (15:00) III. adventní půl-
hodinka (varhanní improvizace – Ja-
kub Janšta)
pondělí 12. 12. (19:00) Koncertní prove-
dení rorátů (soubor Ritornello)
neděle 18. 12. (15:00) IV. adventní půl-
hodinka (varhanní improvizace – Ja-
roslav Tůma)
neděle 25. 12. (16:00) Slavnostní hudeb-
ní nešpory (předsedá biskup mons. 
Tomáš Holub)
pondělí 26. 12. (16:00) Slavnostní vánoč-
ní koncert – „Rybovka“ (Česká mše 
vánoční J. J. Ryby v podání Nové čes-
ké písně a orchestru DJKT)
Každou adventní neděli (27. 11., 4. 12., 11. 
12., 18. 12.) v 6:45  ranní mše svatá se 
zpěvem rorátů v podání Plzeňského 
literátského bratrstva.

MeDiTAČní ZAhrADA - PAMáTníK oBěTeM 
ZLA v PLZni - DouDLevCíCh:
Mše svaté  od 16.00 hodin 2., 10. a 24. listo-
padu 
Advent klepe na dveře 22.11. v 14.30 hodin 
Program: Adventní zastavení a zamyš-
lení s Josefem Kaše, četba adventní a 
vánoční prózy v podání Pavly Sovové 
a Ireny Pulicarové. Hraje "Kudrnatá 
Kapusta"
Adventní dekorace z dílny květinové-
ho studia „Elissa“
Kontakt
603 809 798, zahrada@bip.cz 9

Den MiLoSrDenSTví Pro roZveDené i 
Znovu SeZDAné v ráMCi roKu MiLoSr-
DenSTví
Kudy a jak v životě i v církvi po rozvo-
du (i když už je to třeba řada let)?
Senzace ohledně rozvedených se po 
synodě o rodině nekoná. Co ale papež 
po synodě říká?
Co dnes církev nabízí rozvedeným i 
znovu sezdaným katolíkům?
Na Den milosrdenství pro rozvedené 
i znovu sezdané v rámci probíhající-
ho Svatého roku milosrdenství jsou 
zvaní všichni, kterých se týká tato 
tíživá situace. Bude se konat 12. listo-
padu od 10.00 do 16.00 hodin v učebně 
plzeňského biskupství a následně v 
katedrále sv. Bartoloměje, zúčastní 
se i otec biskup Tomáš Holub.
Dopoledne jsou na programu dvě 
promluvy P. Aleše Opatrného, od-
poledne sdílení ve skupinkách (bis-
kup Tomáš a P. Martin Sedloň OMI) 
a slavení eucharistie s průchodem 
Bránou milosrdenství.
Na setkání se nemusíte hlásit, ale 
když dáte vědět předem na e-mail 
rodiny@bip.cz, usnadníte přípravu 
občerstvení. Další informace na zmí-
něném e- mailu 

reKoLeKCe Pro ŽenY  
11. – 13. listopadu v Perninku v Krušných 
horách. Téma:  MILOSRDNÍ JAKO OTEC
Zveme všechny ženy, které touží 
po tichu, odpočinku, načerpání sil 
fyzických i duševních. V programu 
nebude chybět prostor pro vlastní 
i společnou modlitbu, mše svatá, 
adorace, služba přímluvné modlit-
by. Rekolekce probíhá v posvátném 

mlčení. Provází P. Krzysztof Dedek, 
Josef Kaše a organizační tým. Cena 
rekolekce 460,-Kč. Přihlášky posí-
lejte na adresu: plzenske.panenky@
volny.cz 

790 LeT oD SKuTKu MiSLoSrDenSTví Sv. 
AneŽKY ČeSKé
si připomeneme 13. listopadu v Lokti 
nad ohří. V 9.45 hodin začne na ná-
dvoří hradu hra o sv. Anežce, v 10.15 
následuje pobožnost ke sv. Anežce 
v rotundě hradu a poté průvod z 
hradu do kostela. Zde v 11.00 hodin 
otevře biskup Tomáš Holub Bránu 
milosti a bude celebrovat mši sva-
tou. Ve 14.00 hodin zazní Te Deum a 
svátostné požehnání.

huDBA DoBY KArLA iv. JAKo inSPirACe
Koncert instrumentální hudby stře-
dověké Evropy 13. listopadu v 18.00 
hodin v kostele U Ježíška v Plzni. 
Účinkuje soubor dobových nástrojů 
Concerto Aventino:
Michaela Bieglerová – dulcian, Ja-
kub Kydlíček – flétny, Lukáš Vendl – 
varhany, virginal.

KonCerT SKuPinY SinGTeT Z horšovSKé-
ho TýnA
v kostele Narození Panny Marie v 
Loučimi  17. listopadu od 17.00 hodin.
 
TvůrČí DíLnA ADvenTníCh věnCů
se koná 21. listopadu od 16.00 hodin na 
faře ve Švihově, pořádá Biskupství pl-
zeňské a místní ŘKF. Přijďte si užít pří-
jemnou adventní atmosféru, pro děti 
je připraveno vyrábění vánočních přá-
ní a závěsných papírových andílků.
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PoLe orná A váLeČná
Přednáška a beseda s biskupem Tomá-
šem Holubem 22. listopadu od 17.00 hodin 
v sále Západočeského muzea v Kopec-
kého sadech v Plzni.

Te DeuM v KATeDráLe Sv. BArToLoMěJe
zazní 23. listopadu od 19.00 hodin v podání 
Vepřekova smíšeného sboru a Decho-
vé harmonie Konzervatoře v Českých 
Budějovicích, řídí J. Meisl
Te Deum současného skladatele, var-
haníka a hráče na zvonohu pražského 
Loretánského chrámu Radka Rejška, 
které bylo věnováno 100. výročí po-
výšení svatohorského chrámu na ba-
ziliku, bude teprve podruhé v historii 
uvedeno právě v plzeňské katedrále. 
Program je doplněn kompozicí J. Šípa 
Stvoření světa a skladbou F. Lukáše In-
tegrum.

PoCTA KArLu iv.
Koncert se slovem biskupa k 700. výro-
čí narození císaře a krále Karla IV.
28. listopadu od 19.00 hodin v katedrále 
sv. Bartoloměje, účinkuje Schola Gre-
goriana Pragensis, umělecký vedoucí 
David Eben, host Barbora Kabátko-
vá-Sojková (gotická harfa, zpěv). Pro-

gram: hudba doby Karla IV. v Čechách, 
Francii a Střední Evropě

ADvenTní ZPívání
v kostele Narození Panny Marie v Lou-
čimi 4. prosince od 18.00 hodin. Vystoupí 
Hohenbogen-Chor a  kostelní  sbor  z 
Neukirchen b. Hl. Blut.
 
DnY oTevŘenýCh DveŘí A PrAxí nA CírKev-
ní Zš A Sš
Církevní ZŠ a SŠ, která v září zahájila své 
působení v Plzni na Slovanech, zve na 
Dny otevřených dveří pro všechny zá-
jemce o vzdělávání na ZŠ i SŠ. V příštím 
školním roce bude opět zapisovat do 
1. a 6. třídy ZŠ a přijímat studenty do  
1. ročníku maturitních oborů Ekologie 
a životní prostředí a Sociální činnosti. 
Akce pro budoucí prvňáčky a šesťáky Zš: 
Den otevřených dveří pro zájemce o 
ZŠ se koná ve středu 23. listopadu od 8.00 
do 17.00 hodin. Můžete nahlédnout do 
výuky, prohlédnout si prostory školy, 
zeptat se na vše, co vás zajímá. Děti 
se mohou stát na hodinu badatelem 
a vydat se na výzkumnou expedici EX 
CIS 2016. První úkol je snadný – trefit 
na správné místo, Táborská 28, Plzeň – 
Slovany. 

Akce pro zájemce o studium na Sš: 
Den otevřených praxí na SŠ  proběhne 
24. listopadu. Budoucí studenti si budou 
moci vyzkoušet praktické činnosti jako 
např. mikroskopování, chemické po-
kusy, ošetřování živočichů ve školní 
akvateře, dále jsou pro ně připraveny 
ukázky pečovatelských činností, aktivi-
začních metod, canisterapie či agility. 
Nebudou chybět prezentace obou ma-
turitních oborů. Uchazeči o studium si 
mohou porovnat osobní představu o 
oboru se skutečnou náplní. Věříme, že 
tato akce pomůže budoucím středo-
školáků ve výběru oboru. 
Dny otevřených dveří pro zájemce o studium 
na Sš se budou konat 9. prosince a 14. led-
na. Prosincový den otevřených dveří 
se bude konat během celého dne při 
pátečním vyučování a bude zaměřen 
na prezentace oborů. Lednový den 
otevřených dveří proběhne v sobotu a 
k vidění budou opět nejrůznější prak-
tické činnosti a dovednosti, ale také 
např. zkouška divadelního kroužku či 
ukázka přípravy k maturitní zkoušce z 
cizího jazyka. Pro uchazeče a jejich ro-
diče budou otevřeny všechny učebny 
s ukázkou výuky některých předmětů.
Více informací o škole a jednotlivých 
studijních oborech najdete na www.
cisplzen.cz.   Těšíme se na Vaši návštěvu. 

PASTorAČní CenTruM inforMuJe:
BiBLiCKé hoDinY nA BiSKuPSTví 
Pravidelné biblické s Josefem Kaše se 
v listopadu konají  7. a 21. listopadu, prv-
ní a třetí pondělí v měsíci v učebnách 
biskupství. Začali jsme s výkladem 
apoštolského vyznání víry tak, jak jej 
rozjímá a předkládá Joseph Ratzinger 
- Benedikt XVI. ve své knize Úvod do 

křesťanství. Již první setkání vyvolalo 
nejrůznější otázky a podněty k dis-
kusi a přemýšlení. Pokud tuto knihu 
máte doma, určitě si ji přineste, nebo 
zapůjčte v knihovně biskupství, stojí 
za to ji mít během těchto setkání, ale 
přijďte klidně i bez knihy. Těší se na vás 
organizátoři a průvodci biblickými ho-
dinami, Josef, Majka a Anička. Info na 
728930030

Denní TiChá ChvíLe
Pomůcku ke každodennímu čtení a 
rozjímání Božího slova (podle liturgic-
kých textů) na nový církevní rok může-
te objednávat na Pastoračním centru 
u paní Šlajsové ( slajsova@bip.cz), cena 
za kus 20 Kč, k zakoupení bude na vrát-
nici biskupství od 18. listopadu.

SLuŽBY SváToSTí SMíŘení
v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u 
františkánů) 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 zpovědníci 

KnihovnA nA BiSKuPSTví 
Knihy je možno půjčit na pastoračním 
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 zajištění návštěvy kněze či pasto-
rační asistentky. 
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1. říjen je mezinárodně věnován se-
niorům. V naší diecézi je tento svá-
tek už tradičně pojímán jako malá 
duchovní obnova – zejména letos 
ve Svatém roce milosrdenství, navíc 
s novým plzeňským biskupem. Mís-
tem setkání byla tentokrát katedrála 
sv. Bartoloměje, aby i mimoplzeňští 
senioři mohli projít Bránou milosr-
denství. V prostorách katedrály se 
také odvíjel hlavní duchovní pro-
gram. 
Přednášce Kateřiny Lachmanové 
předcházela společná modlitba rů-
žence a příležitost ke svátosti smíře-
ní. Kateřina Lachmanová se ve svých 
úvahách věnovala neschopnostem 
nás lidí smířit se s Bohem, se sebou 
samým, s bližními, s konečností na-
šich životů ve spojení s nedostatkem 
hluboké víry, lásky a schopnosti od-
pouštět. Nosnost všech těchto myš-
lenek pak při mši svaté podtrhl otec 
biskup Tomáš Holub na příkladu 
Joba, kterého naděje a silná důvěra 
v Hospodina vyvedla z neskutečně 
strastiplného života k šťastnému 
vyvrcholení. Téma stárnutí a stáří 
pak na závěr rozvinuli v dialogu náš 
emeritní biskup František a Josef 
Kaše, dlouholetý pastorační asistent. 
Rozhovor obou citlivě moderovala 
Irena Pulicarová, známá a zkušená 
moderátorka TV Noe. 
Zvláštní dík patří bratru Juniperovi, 

který seniorské setkání perfektně 
zorganizoval (jako vždy), P. Romu-
aldovi, který vypravil autobusem 
karlovarské seniory a vedl úvodní 
kající bohoslužbu, dále Majce Lach-
manové, která u vchodu nabízela 
duchovní literaturu, a v neposlední 
řadě všem, kteří se v prostorách bis-
kupství postarali o přípravu občerst-
vení a obsluhu.
V nové naději se těšíme na příští rok, 
dá-li Bůh.  
 Za seniory Jana B.

vážím si architekta Jana Soukupa
Rád bych poděkoval arch. Janu Sou-
kupovi za seriál o kostelech a kap-
lích v plzeňské diecézi, který už ně-
kolik let ve Zpravodaji vychází. Díky 
němu vyhledáváme s manželkou ve 
svém okolí i v místech, která navští-
víme, církevní stavby a pátráme po 
jejich historii i zajímavých detailech. 
Z rozhovoru s panem architektem, 
který byl ve Zpravodaji otištěn, jsem 
pochopil, že jeho cílem je podpora 
záchrany chátrajících objektů a že i 
díky němu se mnohé z církevní ar-
chitektury zachová pro budoucnost 
a mnohé je i nově vytvořeno. Velmi 
si ho za to vážím. Možná by naše 
města a obce vypadaly lépe, kdyby 
při výstavbě nových objektů měli 
slovo lidé jako architekt Soukup. 
 Jaroslav Wagner, Karlovy Vary

Senioři slavili.
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obnošené šatstvo pomáhá
Šatník humanitárního skladu Diecézní 
charity Plzeň v Cukrovarské ulici 16 
často navštěvují stálí zákazníci i nově 
příchozí. „Lidé o nás vědí, ale někdy 
mám pocit, že by zájemců mohlo cho-
dit daleko víc“, říká vedoucí skladu 
Veronika Lukešová. „Možná si někteří 
myslí, že šatstvo a potřeby pro do-
mácnost, které nabízíme, nejsou příliš 
kvalitní. To je ale omyl. Všechny věci, 
které svážíme do skladu, se pečlivě 
třídí. Příliš obnošené nebo poškozené 
šatstvo se odváží k druhotnému zpra-
cování. To, co nabízíme zákazníkům, 
je srovnatelné s jakoukoliv prodejnou 
levného oblečení. Velmi často v lepší 
kvalitě a hlavně za nízké ceny“. Právě 
nízké ceny jsou největším lákadlem 
pro zákazníky. Sortiment se do skladu 
sváží různými způsoby. „Lidé přivážejí 
věci sami a naši pracovníci je pak tří-
dí. V podstatě ale každý den vyjíždí 

naše dodávka na takzvané svozy. To 
znamená, že přivážíme z domácností 
nábytek, zařízení nebo i knihy“, vy-
světluje vedoucí. Většina věcí pochází 
z pozůstalosti rodinných příslušníků, 
ale občas se na Charitu obracejí i fir-
my a instituce, které se stěhují a vyklí-
zejí bývalé prostory nebo mění starý 
nábytek za nový. Tato charitní služba 
je pro veřejnost zdarma nebo za růz-
ně odstupňované poplatky. „Záleží na 
tom, kolik toho odvážíme a co zákaz-
ník nabízí. Pokud je sortiment v dob-
rém stavu a je šance, že o něj bude 
zájem, odvezeme věci zdarma. Za vy-
klízení nepoužitelných věcí si účtuje-
me určité částky, protože za likvidaci 
ve sběrném dvoře platíme stejně jako 
každá firma. Nebo když něco stěhu-
jeme ve velkém množství a z vyšších 
pater“, upřesňuje Veronika Lukešová. 
Kromě individuálních svozů funguje 
velmi dobře spolupráce s firmou DI-

MATEX, která rozmístila v Plzeňském 
a Karlovarském kraji řadu kontejnerů 
na použité textilie. Textil se sváží rov-
něž do skladu v Cukrovarské nebo do 
Charit v blízkosti kontejnerů a třídí 
se stejným způsobem. „Občas nám 
do Charity někdo zavolá a upozorní 
nás, že někde se povaluje kolem kon-
tejnerů šatstvo nebo, že někdo textil 
vytahuje na ulici, s tím toho ale moc 
nenaděláme. Na nepořádek upozorní-
me firmu nebo ho uklidíme sami. Lidé 
musí mít také nějakou zodpovědnost. 
Hlavně je to úplně zbytečné, protože 
když si zajedou k nám, můžou si v kli-
du vybrat kvalitní a čisté zboží“, podo-
týká Veronika Lukešová. Zákazníkům 
se vyplatí vyrazit do šatníku v Cukro-
varské ulici hlavně ve čtvrtek, kdy se 
šatstvo vyprodává za 5 -10 korun.
Otevírací doba šatníku
pondělí, středa :
9.00 – 12.00 a 13.00 – 14:30
úterý, čtvrtek 
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
pátek 9.00 – 12.00
Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň, telefon: 
377 320 621, 731 433 144, 731 433 051 

ocenění služby pro mentálně postižené 
Domov se zvláštním režimem sv. Aloi-
se v Plzni získal certifikát kvality Váž-
ka, který uděluje Česká alzheimerov-
ská společnost od roku 2011. Domov 
získává ocenění opakovaně. V zařízení 
se starají o klienty s diagnostikovanou 
poruchou paměti, kteří potřebují ne-
přetržitou péči. V budově sídlí poboč-
ka České alzheimerovské společnos-
ti. Ta poskytuje podporu rodinným 
příslušníkům a pravidelně informuje 
veřejnost o Alzheimerově chorobě a 
dalších typech demence. 

Proběhl Týden paměti
Letošní Týden paměti, známý  též  jako 
Pomerančový týden,  proběhl od
8. do 26. září. Uskutečnilo se  několik 
akcí, mj. byl i 20. září k dispozici pro ši-
rokou veřejnost informační stánek na 
biskupství, který  byl poměrně hojně  
navštíven. Zájemci obdrželi kvalifiko-
vané informace a  měli i možnost se 
zdarma objednat na testy paměti. Kdo 
to nestačil, můžete se ještě domluvit 
na telefonu 731 610 146.  
V rámci sbírky bylo vybráno do 20  ka-
siček  17 405  Kč, a to převážně díky 
aktivitě křesťanů. Plzeňská charita  se 
tak umístila na prvním místě v celé re-
publice. Z výtěžku se vrací celých 95% 
do Domova sv. Aloise, provozoveného 
Městskou charitou Plzeň.

Cenu Křesadla obdrželi charitní dobrovolníci
Křesadlo je akce, kterou už léta pořá-
dá pod záštitou hejtmana Plzeňského 
kraje Dobrovolnická regionální agen-
tura DORA, a jsou na ní jednou za rok 
oceňováni  dlouholetí dobrovolníci 
z celého kraje. Městská charita Plzeň 
tentokrát velmi zabodovala a všichni 
3 její nominovaní obdrželi ocenění. 
Byla to Marie Váňová za více než
24 let trvající dobrovolnou pomoc 
nejen MCHP, ale především ve Farní 
charitě Plzeň-Vinice, jejíž je dlouhole-
tou jednatelkou. Dále Vlasta Boudová, 
kterou znají především ZTP klienti 
z bezbariérového domu v Kaznějov-
ské ulici a Vendula Koupilková, sociál-
ní pracovnice osobní asistence, která 
ač sama upoutána na vozík aktivně se 
věnuje seniorům nejen v Totemu, ale i 
v Domově sv. Jiří. Po právu je tedy dr-
žitelkou zvláštní ceny poroty.  
 Miroslav Anton a Anna Srbová

Z charitního života



Blahoslavená Maria Alfonsina Ghattas
 Zakladatelka kongregace Sester po-
svátného růžence se již ve 14 letech 
rozhodla zasvětit Bohu. V 17 letech 
začala spolupracovat se sestrami sva-
tého Josefa od Zjevení z Francie. 
22. listopadu 2009 byla sestra Maria 
Alfonsina Ghattas v Nazaretu blaho-
slavena a 17. května 2015 ji papež 
František prohlásil za svatou.
Narodila se 4. října 1843 v Jerusalemě 
jako Sultaneh (královna) a ještě týž 
den byla pokřtěna. Velice brzy se roz-
hodla zasvětit Bohu, a když do Jerusa-
lema přijely z Francie sestry svatého 
Josefa od Zjevení, vstoupila do jejich 
komunity, přijala řeholní jméno Alfon-
sina a učila dívky náboženství. Dívky 
si ji velice rychle oblíbily. Založila spo-
lečenství Neposkvrněné a podpořila 
vznik sdružení Křesťanských matek. 
Marie Alfonsina byla velice aktivní, 
tichá a pokorná. Nikdy se nikomu ne-
zmínila, že se jí zjevuje Panna Maria, 
kterou poprvé uviděla v lednu 1874, 
když se modlila růženec, pak opět 
v květnu. V roce 1877 viděla Pannu 
Marii znovu a tehdy si do deníčku za-
psala: „Viděla jsem klášter postavený 
do kruhu jako růženec. Panna Maria 

Růžencová stála přímo nad vchodem. 
Klášter měl patnáct oken a v každém 
byla růžencová sestra. Nad každou se-
strou bylo napsáno její jméno a růžen-
cové tajemství, které jí bylo přiděleno. 
Marie od Zvěstování, Marie od Návště-
vy, Marie od Narození atd. Sebe jsem 
viděla v desátém okně a nade mnou 
bylo napsáno jméno Marie od Kříže.“
Při druhém zjevení Matky Boží dostala 
sestra Alfonsina vnuknutí založit kon-
gregaci Sester posvátného růžence a 
po dvaceti letech opustila sestry sv. 
Josefa od Zjevení.  7. března 1884 prv-
ní sestry složily řeholní sliby. Růženco-
vé sestry do svých řad přijímají pouze 
dívky arabského původu. V součas-
nosti má kongregace kolem 280 sester 
v 63 komunitách v Palestině, Izraeli, 
Jordánsku, Libanonu, Egyptě, Spoje-
ných arabských emirátech, Kuvajtu a 
Sýrii. Marie Alfonsina pracovala v oko-
lí Nazareta, v Jordánsku a v Samárii. 
V Betlémě otevřela krejčovskou ško-
lu. Svoji životní a misijní pouť završila 
v Jerusalemě, kde založila sirotčinec. 
Zemřela 25. března 1927 při modlit-
bě růžence a při slovech „Pros za nás 
hříšné teď i v hodinu smrti“ naposled 
vydechla. Veronika Pechová 

blahoslavené známéMéně
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Kostel v Sokolově byl postaven v letech 
1632 až 1634 v pozdně renesančním 
slohu jako náhrada za starší gotický 
kostel, zničený saským vojskem, kte-
ré město předtím dobylo a vypálilo. 
Hned po postavení ale musel nový 
kostel čelit dalším poškozením od 
následujících válečných operací třice-
tileté války. Při opakovaném dobývání 
města v letech 1643 Švédy, 1647 cí-
sařským vojskem a o rok později opět 
Švédy byl tak poškozen, že nemohl 
sloužit svému účelu. Již v barokním 
slohu byl znovu postaven v letech 
1671 až 1681, a tak se kostel dočkal 
dnešních dnů.
Stavba je jednolodní s bočními pří-
stavky v bocích presbytáře a osmi-
bokou věží před západním průčelím, 
která vyhořela v roce 1873. Její báň 

byla obnovena po sedmi letech. Pres-
bytář je sklenut křížovou klenbou, loď 
je plochostropá s lunetami.
Hlavní oltář byl pořízen v letech 1755 
až 1756. Jedná se o portálovou archi-
tekturu, kterou zhotovil sokolovský 
truhlář Johann Seydl a sochami vy-
zdobil výborný regionální sochař Ja-
kub Eberle. Ohledně tohoto oltáře je 
v Uměleckých památkách Čech z roku 
1980 mylné připsání Františku Ignáci 
Platzerovi, jenž zhotovil oba vedlejší 
oltáře, s mladšími sochami Nejsvě-
tějšího srdce Páně a Panny Marie. Ty 
zdobily původně kostel sv. Michala 
v Praze. V presbytáři je pozoruhodná 
kamenná křtitelnice z roku 1697 a 
pod věží se nachází pozdně gotická 
skupina Ukřižování z 16. století. Vý-
zdoba kostela je doplněna řadou soch 

a obrazů, zejména barokních.
Po roce 1965 ztratil kostel své přiro-
zené prostředí a dostal se do pohle-
dového kontaktu s nevzhlednými 
panelovými domy, které nahradily 
bombarováním poškozenou zástavbu 
města na východ od kostela.

Nedaleko od Kraslic se nachází obec 
Sněžná. Její dnešní stav je stínem 
původní vsi, ve které žilo koncem 19. 
století 640 obyvatel, dnes něco málo 
přes desítku. Kostel stál ve Sněžné 
od jejích počátků, tedy od konce 13. 
století, ale první písemná zpráva je 
až z roku 1508, kdy je zmiňován ve 
vizitační zprávě biskupství v Regens-
burgu, do jehož diecéze Sokolovsko 
spadalo. Současnou podobu kostel 
získal v roce 1720, kdy byl značně 
prodloužen k západu. Na střeše má 
dvě sanktusové věžičky a sakristie je 
umístěná za polygonálním presbytá-
řem. Za kostelem je samostatná kaple 

Olivetské hory, jejíž barokní sochy se 
nacházejí uvnitř kostela.
Vnitřek kostela je překvapivě nízký 
s dřevěným kazetovým stropem. 
V lodi je vestavěna třístranná tribu-
na, na jejíž poprsni se zachovaly dva 
obrazy, zpodobňující legendu o zalo-
žení kostela. Hlavní rozvilinový oltář 
přišel o svou výzdobu, zbyla z něj jen 
střední nika, ve které stála gotická 
socha sv. Jakuba, dnes z bezpečnost-
ních důvodů v depozitáři plzeňské 
diecéze. Kostel byl na poslední chvíli 
zachráněn v 90. letech minulého sto-
letí přičiněním zejména rodáků. Na-
vštívil jsem ho letos začátkem dubna 
a byl překvapivě otevřený, zřejmě 
pro jarní větrání. 

Jednou větou bych rád vzpomněl na 
kostel sv. Jakuba a vesnici vranov ve 
Slavkovském lese, zcela zničené v 50. 
letech 20. století, kdy se zde budova-
lo vojenské cvičiště.  Jan Soukup 

kostely sv. Jakuba  
 vikariát Sokolov

Sokolov

Sněžná
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exotem na této zemi...
Na pultu našeho obchodu se znovu 
objevila kniha, která kterou začínám 
číst podruhé. Jsou v ní slova, která mi 
mluví přímo z duše. Jen to nedokážu 
tak vyjádřit. Jsem vděčná autorovi, že 
dar slova má a já mohu do svého srd-
ce přijímat to, co má účinek jako lék. 
Rozdělím se s vámi o pár myšlenek 
z knihy, které mě tak těší: „Požehnání 
je dobrořečení, bendictio či eulogia. 
Zkusme si Áronovo požehnání pře-
vést na naše konkrétní osobní vztahy. 
Co se stane, když mne spatří někdo, 
kdo mě má rád? Jeho tvář se rozzáří. 
Jakmile se potkají dva milující se lidé, 
rozzáří se jeden na druhého a záře 
jednoho vyvolává a zintenzivňuje záři 
druhého a naopak. Oba nakonec na 
sebe září jako dvě slunce, mají radost 
z toho, že se vidí a že se milují.  Je to 
úžasný obraz: jestliže Hospodinova 
tvář nad člověkem, nad člověkem 
konkrétním, nikoli abstraktním, tedy 
nade mnou září, pak to znamená, že 
mne Hospodin vidí rád, že mě miluje, 

že je rád se mnou, že mi přeje všech-
no dobré, že mne provází, že jsem pro 
něj jedinečný a cenný, že jsem zkrátka 
jeho.“ (Exotem na této zemi – O Božím 
milosrdenství mezi námi, Ladislav Hery-
án). Už vím, komu dám knihu k Váno-
cům a těším se na další čtení.  Majka 
Lachmanová

Malé radosti pro onkologii
V měsíci listopadu pokračuje aktivita 
našeho knihkupectví ve Františkánské 
ulici v Plzni s názvem MALÉ RADOSTI 
pro onkologii. O co se jedná? Možnost 
připojit se k nákupu krásných knih pro 
pacienty onkologie. U nás v Karmeli-
tánském knihkupectví zakoupíte kni-
hu, můžete do ní vepsat své věnování 
a své křestní jméno a kniha bude pře-
dána těm, kteří jsou hospitalizováni 
na onkologii. Můžete koupit svůj oblí-
bený titul, nebo poradíme s výběrem. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli 
knihu pro onkologii zakoupit, jsou to 
krásná setkání. Aspoň takhle můžeme 
udělat radost a podpořit své bližní 
v jejich nelehké situaci. 

PoZor - SouTěŽ
Vážené čtenářky a vážení čtenáři na-
šeho diecézního Zpravodaje, děkuje-
me za Vaši hojnou účast v soutěži, v 
níž každý měsíc můžete vyhrát knihu 
z Karmelitánského nakladatelství. Ten-
tokrát získává knihu kreslených vtipů 
Gerharda Mestera ČLOVĚK FRANTIŠEK 
Vlasta Jarošová z Plzně, která byla vy-

losována z těch, kdo správně odpo-
věděli, že v Mirošově na Rokycansku 
se narodil pražský arcibiskup Karel 
Kašpar.
Soutěžní otázka tohoto čísla zní:

Na kterém hradě proběhne 13. listo-
padu připomínka 790 let od skutku 
milosrdenství sv. Anežky České, spo-
jená s otevřením Brány milosti v míst-
ním kostele? 
a) na hradě Švihov
b) na hradě Loket
c) na hradě Bečov

Soutěžíme opět o knihu kreslených 
vtipů Gerhadra Mestera, v nichž 
hlavní roli stejně jako v knize před-
chozí hraje papež František. Kniha 
nese název BrATr frAnTišeK.  

Své odpovědi zasílejte do 15. listopadu 
buď e-mailem na adresu: zpravodaj@
bip.cz, nebo poštou na adresu: Redak-
ce Zpravodaje, Biskupství plzeňské, 
nám. Republiky 35, 30114 Plzeň.

Nezapomeňte uvádět Vaši zpáteční 
adresu. 

informuje
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Centrum pro rodinu

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

Den milosrdenství pro rozvedené, i znovu 
sezdané 
12. listopadu v Plzni od 10.00 hod., 
v programu (učebna biskupství, nám. 
Republiky 35) vystoupí plzeňský bis-
kup Tomáš Holub, P. ing. Aleš Opatrný 
a P. Martin Sedloň. 
Katecheze, sdílení, slavení eucharistie 
s průchodem branou milosrdenství.

Adventní rekolekce pro manžele 
v sobotu 3. prosince v Těnovicích. Pří-
ležitost spočinout v tichu (i v teple), 
zastavit se, adorovat, 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 te-
rapii (více na www.poradnaukaplicky.
cz). Poradnu vede psychoterapeutka 
Marie Kutilová pro objednané každé 
sudé pondělí 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 (Věr-
ka) nebo 776 200 028 (Hanka).

Jindřich Fencl
rodiny@bip.cz, tel 731 619 704

100. výročí založení Misijní unie 
Misijní unie je jedním ze čtyř Papež-
ských misijních děl. Byla zřízena v 
říjnu 1916 blahoslaveným Paolo Man-
nou, který působil 12 let jako misionář 
v Barmě. Úkolem Papežské misijní 
unie je misijně formovat kněze, čle-
ny zasvěceného života a sekulárních 
institutů, kandidáty na kněžství a k 
zasvěcenému životu, stejně jako i 
laiky, kterým byla svěřena biskupem 
kanonická mise, aby se podíleli na 
pastorační službě v církvi. Členy PMU 
mohou být také laici zapojení do pas-
torace. Jedná se především o kate-
chety, pastorační asistenty, zástupce 
katolických spolků a hnutí, členy pas-
toračních a ekonomických rad farnos-
tí. Členové PMU se zavazují: obětovat 
své modlitby, utrpení a odříkání na 
misijní úmysly, prohlubovat svou mi-
sijní formaci, propagovat PMD, podí-
let se na modlitebních setkáních… 
Sv. Jan XXIII. o Papežské misijní unii 
prohlásil: „PMU dává život všem ostat-
ním Dílům.“ 

Podrobné informace o PMU najdete na: 
www.missio.cz/clenstvi/misijni-unie/ 

vYBerTe Si Z novýCh MiSiJníCh MATeriáLů – 
hezký dárek pro děti:
Ke svatořečení Matky Terezy vychází 
knížečka pro děti Misionářka lásky - Vy-
právění o Matce Tereze, kterou napsala 
redaktorka Katolického týdeníku Kate-
řina Šťastná. V bohatě ilustrované kní-
žečce pojednává o jejím životě, ale zá-
roveň umožňuje malým čtenářům stát 
se misionáři milosrdenství tam, kde žijí. 
Příběh převyprávěný do krátkých ka-
pitol zahrnuje důležité milníky života 
Matky Terezy i podněty, které můžeme 
dětem nabídnout jako drobné úkoly. 
Kniha vydaná Paulínkami vznikla ve 
spolupráci s PMDD, proto si ji můžete 
objednat také prostřednictvím katalo-
gu na www.missio.cz nebo v Národní 
kanceláři. Je vhodná pro děti do 10 let a 
její náhled najdete na www.paulinky.cz 
  Miriam Svobodová, 

zástupce PMD, m.sv@volny.cz, 
608 976 598

Misijní úmysl na měsíc listopad:  Spolupráce 
kněží a laiků - Aby se kněží a laici ve far-
nostech podíleli na službě ve prospěch 
společenství a nepodléhali pokušení ma-
lomyslnosti.

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

večer chval s DCM (15. 11. 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 
15. listopadu v 19.30 v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Plzni. Pozvání 
platí pro všechny – chvalme Pána!

Setkání mládeže Karlovarského kraje (12. 
11.)
„Zvedni se z gauče a hlásej evangeli-
um!“ Tak zní heslo setkání mladých 
Karlovarského kraje. Na programu 
bude setkání s Kristem, modlitba, 
svědectví, setkání s kamarády, kera-

mická a grafická dílna a vzpomínky 
na budoucnost.
Začínáme v sobotu 12. listopadu 
v 9.00 hodin v tepelském klášteře 
(nebo možno přijet už v pátek ve-
čer). Přihlášky přijímáme na DCM.

„Let´s Dance!“ (19. 11.)
Srdečně všechny zveme na zahá-
jení plesové sezóny – nenechte si 
ujít ples křesťanské mládeže v Plzni! 
Opět se bude se konat v centru SE-
CESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj 
19. listopadu od 19.00 hodin a opět 
se můžeme těšit na kapelu Tři Čuníci 
a zajímavý program.

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. Ten-
tokrát bude tématem Panna Maria. 
Dále budou na programu společné 
modlitby, bohoslužby, setkání s hos-
tem, meditace, hovory ve skupin-
kách, sport… Více informací:  www.
tammim.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 uskuteční v sobotu před 
druhou nedělí adventní (3. 12.) v tě-
locvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce 
(Kralovická 12). Hrát se bude klasic-
ký turnaj, v každé šestici musí hrát 
min. dvě ženy či dívky. Název druž-
stva a kontakt na kapitána nahlaste 
na DCM do 25. listopadu. Pro mimo-
plzeňské nabízíme možnost noclehu 
(nutno domluvit předem).

Pouť důvěry – Taizé Silvestr v rize 2016/17
I letos nás bratři z Taizé zvou ke sla-
vení konce roku – tentokrát do lo-
tyšské Rigy (28. 12. 2016 - 1. 1. 2017). 
Na programu bude společná modlit-
ba, přednášky, bohoslužby a zpěv. 
Pokud tedy ještě nemáte žádné plá-
ny, moc vám doporučujeme vyrazit 
na Silvestra právě tam. 
Více informací a registrace (do 1. 
prosince) na internetové adrese: 
www.taize.fr/cs

Celostátní setkání mlá-
deže v olomouci (15. – 
20. 8. 2017) LoGo
Již dnes je možné se 
přihlásit na Celostát-
ní setkání mládeže, 
které se uskuteční 
od 15. do 20. srpna 

2017 v Olomouci. Hlavním tématem 
budou biblická slova: Nebojte se!
Organizátoři shánějí také dobro-
volníky, kteří by se chtěli aktivně 
podílet na přípravě (pomoci se za-
jištěním organizace, zdravotní péče, 
ubytování, stravování, režie, liturgie, 
techniky, propagace…). 
Akci pořádá Sekce pro mládež při 
České biskupské konferenci (stej-
ný tým, který připravoval program 
v Českém národním centru v Kra-

kově), tak se máte věru na co těšit! 
Přihlášky a více informací na adrese: 
https://olomouc2017.signaly.cz/ 

Co uŽ Se ChYSTá…
uniT 2017 – ekumenická křesťanská 
konference v Plzni 10. – 12. 3. 2017
Přihlašování na JuMP 2017 15. 3. – 22. 3. 
2017
Světový den mládeže v plzeňské diecézi – 
setkání biskupa s mládeží 7. – 8. 4. 
2017

nABíDKA – TéMATA Pro SPoLeČenSTví MLA-
DýCh – SoCiáLní uČení CírKve, TWeeTinG 
WiTh GoD
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). 
Dále za 210,- Kč nabízíme jedineč-
nou knihu Tweeting with God. V pří-
padě zájmu nás kontaktujte.

                         Z DCM zdraví Petr a Pavel

ohLéDnuTí
S biskupem holubem jsme si "zaletěli" do 
německa
V říjnu se  mládež plzeňské diecéze 
již tradičně vydala na pouť do Ně-
mecka. Vyjížděli jsme v pátek od-
poledne,  cestou jsme se pomodlili, 
seznámili a dívali se na film.
V Bambergu jsme se zjevili po 20. 
hodině. Odložili jsme si věci a šlo se 
do města na prohlídku, která měla 
speciální program. Byli jsme rozdě-
leni do čtyř skupin – každá dostala 

františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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mapu s vykreslením kudy jít. Museli 
jsme obejít čtyři stanoviště, na kte-
rých jsme měli odpovědět otázky, 
jež se týkaly především Bambergu. 
Po prohlídce jsme se vrátili na místo 
ubytování. Šli jsme se pomodlit, vy-
čůrat a spát.
Ráno jsme se společně nasnídali a 
pomodlili ranní chvály v kostele. 
Poté následovala další prohlídka 
města, tentokrát společná. Po obě-
dě jsme se vydali do Regensburgu. 
Přijeli jsme trochu se zpožděním, 
jelikož jsme měli po cestě nepláno-
vanou zastávku u Walhally.                           
Krátce poté, co odbilo 17 hodin, 
jsme dojeli na  určené místo, kde 
nás čekal otec biskup se svým sekre-
tářem. Měli jsme mši a večeři, u níž 
jsme kladli otázky biskupu Tomášo-
vi. Potom jsme jeli na prohlídku ka-

tedrály sv. Petra. Uvítal nás tamější 
biskup Rudolf, který nás také prove-
dl. Povedla se nám i krátká prohlídka 
města. Pak už jsme šli spát.
Ráno jsme se společně najedli a šli 
jsme si užívat regensburského vzdu-
chu. Někteří z nás poprvé uviděli 
řeku Dunaj. Šli jsme na německou 
nedělní mši. Zúčastnili jsme se i var-
hanního koncertu, jenž byl ukázko-
vý pro meditaci. Po 15. hodině jsme 
vyjeli do Čech.
Z této pouti jsem si přinesla spoustu 
zážitků a krásných prožitých oka-
mžiků, strávených ve společenství 
mládeže naší diecéze. Nikomu (ani 
mně) se z Německa nechtělo. Ale 
nakonec jsme byli všichni rádi, že za-
vítáme zpět do svých postelí. Pout´ 
byla krásná a obohacená radostí a 
dobrou náladou. Týna

d
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Studentská duchovní správa Plzeň – pravidel-
né akce:
neděle: 20.00 hodin mše sv. s účastí 
studentů v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie ve Františkánské ulici
Úterý: 20.00 hodin studentský volejbal 
v tělocvičně Církevního gymnázia, Mi-
kulášské náměstí
Středa: 17.00 hodin - příprava ke svá-
tostem v učebně na faře (vchod ved-
le kostela), kterou vedou studentští 
kněží P. Vojtěch Soudský OP a P. Pavel 
Petrašovský
18.15 - 18.50 hodin adorace s možnos-
tí duchovního rozhovoru nebo zpově-
di (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 té-
mata, přednášky, kultura, filmy, vol-
ný program...) 21.30 hodin společná 
modlitba nešpor
Sobota: 20.00 hodin anglická mše sv.  

v kostele Nanebevzetí P. Marie ve 
Františkánské ul. v Plzni

horácké středy
(od 20.15 hodin ve farním sále Františ-
kánská 11)

2. listopadu: roZJíMání o SMrTi – dušičko-
vé rozjímání podložené Mozartovým 
Requiem

9. listopadu: Movie niGhT – přátelské se-
tkání s promítáním filmu

16. listopadu: nAD BiBLí – biblická hodina 
s P. Pavlem Petrašovským

23. listopadu: ruCe K ADvenTu – adventní 
tvoření

30. listopadu: SrDCe K ADvenTu – duchov-
ní příprava na advent s P. Pavlem Foř-
tem
 Jiří Strnad

hora vysokoŠkoLskÝ kŘEsŤaNskÝ kLuB
H
R AO
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listopad a BElMoNdo
Milé Panenky a všichni příznivci našeho-vašeho mateřského centra.  Určitě 
všichni víte, že měsíc listopad, je v našem MC ve znamení adventních dílen. 
Celý rok se na ně těšíme/te, od letních prázdnin už je pro vás chystáme, dva 
měsíce po uplynutí adventních dílen se z nich vzpamatováváme, ALE zároveň 
čerpáme z neskutečné atmosféry, do které jsou adventní dílny zahalené.  
Moje a myslím, že také vaše děti mají tu „čest“ se nejen díky školním zařízením 
seznámit v listopadu se všemi strašidly a pavouky, které s sebou přináší svátek 
Halloween. V MC neslavíme tento svátek, ale dýně máme tedy u nás v MC oprav-
du rádi – Šárka a Máša (naše kuchařky) nás to naučily. 
Také si připomínáme v listopadu památku všech zesnulých. Já osobně miluji 
tento svátek . Na rozdíl od Halloweenu ve mně dušičky vyvolávají ticho, zpo-
malení, klid, naději, naslouchání a splynutí… To se snažíme také předat našim 
návštěvníkům  světýlek na cestě. 
No, milé Panenky, a proč Belmodo a proč v listopadu? Belmodno byl rošťák, byl 
drzý, byl chytrý, byl taktní, měl šmrnc, ženy ho milovaly, byl hrdina a zkrátka si šel 
životem tak po svém, ale vždycky tak nějak za tím dobrým, ale po svém… 
Odmalička nemám ráda měsíc listopad, ale protože mám moc ráda Belmoda, 
tak jsem si listopad přizpůsobila taky tak nějak po svém…. Díky Panenkám, 
můžu projít stezku světýlek, díky Panenkám mám  ráda dýně, a přesto neslavím 
Halloween,  a díky Panenkám se můžu zahalit do neskutečné adventní atmo-
sféry, která je v Panenkách nejlepší na světě, myslím, že nejlepší asi tak, jako byl 
skvělý a jedinečný Belmondo!
Nechte se prosím pozvat k nám do MC, užijte si u nás listopad tak nějak po svém 
a přesto s námi… U nás to opravdu je možné a skutečné, Belmondo přeci oprav-
du existuje. Marcela Cvachová  

nePŘehLéDněTe nAše ProGrAMY –  PoZor - MC je od října otevřeno pouze od ÚTerý do ČTvrTKA

Úterní programy
1.11. od 9.15 CYKLuS: radost být ženou  - užitečné rady o těhotenství, porodu a kojení, 
provází L.Kašová
8.11. od 9.00 - vAŘení – se Šárkou a Mášou – skvělé, jedinečné, originální  bez nádechu 
makrobiotiky, vegetariánství a bůčku
15.11. od 9.00 - ADvenTní DíLnA – vánoční stromeček, zdobený přírodninami
22.11. od 9.00 - ADvenTní věnCe oD A-Z  - vlastní výroba korpusu a zdobení
29.11. od   9.00 – ADvenTní DíLnA – DOŠÍVÁNÍ adventních kalendářů 

Středeční programy
2.11. od 9.00 – TiSK a SAvování nA TriKA  a TAšKY – originální a jednoduché
9.11. od 9.30-  ZPívánKY – program plný písniček, říkadel, nástrojů a hudby
16.11. od 9.00 – ADvenTní DíLnA – AnDěLSKá DeKorACe 
23.11. od  9.00 – ADvenTní věnCe oD A-Z -  vlastní výroba korpusu a zdobení
30.11 od 9.00 – CYKLuS – Já A DíTě – Rozumíme našim dětem proč to říkají, proč to dělají, 
proč se zlobím? 

Čtvrteční programy
3.11. od  9.00 – výroBA PŘání A eMBoSSinG – tvůrčí dílna krásných přání, záložek a pro-
stírání nejen na Vánoce 
10.11 od  9.00 iKonY - Marcela Cvachová
24.11 od 9.00 – ADvenTní věnCe oD A-Z -  vlastní výroba korpusu a zdobení
           od 9.00 – BiBLe – rADoST BýT ČLověKeM – poselství křesťanských  svátků, posvátná 
znamení a různé zvyky – Josef Kaše

AKCe Pro roDinY 
1.11. 16.45 Světýlka na cestě – putování ke všem svatým na roudné.
Sraz na dětském hřišti pod kostelem Všech svatých na Roudné – lampiony si pro-
sím přineste vlastní
26.11. Adventní dílny od 9.00 do 15.00 v učebnách Biskupství plzeňského (Adventní věnce od 
A-Z, Dílna – panenky Gorjus - šperk, přání, polštářek, de-coupage, Dílna – tisk na 
tašky a trika ve stylu a la Desigual, Tvůrčí dílna pro děti a další...)
  
ChYSTáMe
15.12. – Závěrečná, děkovná mše sv. od 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí panny Marie ve 
Františkánské ulici. Po ní cca od 19:00 setkání Panenek v kavárně Kačaba.

Aktuální program MC na měsíc listopad najdete na webových stránkách: www.plzen-
skepanenky.cz nebo na facebooku – Plzeňské panenky
Rodinné centrum sídlí na adrese: Sady 5.květn a 8, Plzeň – město



(biblická úvaha nad Gn 24)

Dvě dosud předložené úvahy nabídly 
pohledy na krále Davida, jehož Hospo-
din provázel svým požehnáním. Velký 
král Izraele pak nejen milosrdenství 
zakoušel, třeba na způsob poskytnutí 
jakéhosi azylu od Hospodina v pouš-
ti (srov. Ž 23,5), ale také je přiměřeně 
projevoval vůči jemu svěřenému lidu.
   Toto zamyšlení jde až k praotcům 
Abrahámovi a Izákovi, konkrétně 
k literárně bohaté 24. kapitole 1. kni-
hy Mojžíšovy. Přestože nepochybuji 
o účincích akce „diecéze čte Bibli“, 

jež se projevují ve znalosti této kni-
hy, dovolím si osvěžit paměť čtenářů 
připomínkou základních rysů příběhu 
této kapitoly. Ta je určitým zklidněním 
poměrně turbulentního děje před-
chozích příběhů: po narození dlouho 
a přes hranice lidských nadějí očeká-
vaného syna zaslíbení Izáka (Gn 21) 
je Abrahám vystaven právě ve vztahu 
k tomuto synu drastické zkoušce od 
Hospodina, v níž obstojí (Gn 22). Pak 
umírá Abrahámova manželka a první 
velká matka Izraele Sára a Abrahám 

pro její pohřbení kupuje první vlastní 
území – pole s makpelskou jeskyní – 
za plnou cenu stříbra (Gn 23). Po smrti 
své manželky a Izákovy matky si Abra-
hám uvědomuje nutnost pokračování 
rodu, na němž by mohlo spočinout 
Boží povolání plynoucí z vyvolení, je-
hož se mu jedinečným způsobem do-
stalo (srov. Gn 12,1–3). Nemůže tedy 
pro svého syna vybrat ženu z bezbož-
né populace, mezi níž žije, ale musí 
vybrat ze svého lokálně vzdáleného 
příbuzenstva. Protože sám je již starý, 
pověřuje vyjednáváním o sňatku syna 
Izáka svého majordoma, jehož zaváže 
těžkou přísahou (24,2–8). Tento po-
někud nedůvěřivý služebník pak za-
žívá těžko uvěřitelné korespondence, 
mezi různými přáními a podmínkami, 
které stanoví často jen ve své mysli, a 
jejich naplněním. Právě v tom spočívá 
určité kouzlo této dlouhé biblické ka-
pitoly: jen co si služebník pomyslí, že 
dívka, která nejen vyslyší jeho prosbu 
o napití vodou, ale sama se nabídne, 
že napojí i jeho velbloudy, což je jistě 
vzhledem k jejich „spotřebě“ namáha-
vá a zdlouhavá práce, jeho přání se za 
jeho málo gentlemanského pasivního 
přihlížení plní. Dívka je navíc z poža-
dovaného Abrahámova příbuzenstva, 
nabízí potřebné pohostinství a rodi-
na je svolná jednat s Abrahámovým 
služebníkem a poslem. K vyvrcholení 
scény dochází jak ve verších 48 až 51, 
kde je oběma stranami rozpoznáno 
a respektováno jak Hospodinovo ve-
dení, tak i ve v. 56, kdy dívka Rebeka 
dává jednoznačný souhlas s okamži-
tou cestou za ženichem Izákem. Když 
jej na konci této cesty spatří, zahaluje 
sice nejprve svoji tvář, ale pak s ním 

vstupuje do stanu jeho matky. On si 
bere Rebeku za manželku a nachází 
tak útěchu po smrti své matky. Toto 
vyústění rád opakovaně zdůrazňuje 
ve své knize Biblické postavy kardinál 
Gianfranco Ravasi jako ilustraci Boží-
ho vedení lidské životní cesty.
    Kapitola je dobře využitelná pro pří-
pravu k manželství. To, že se dva lidé 
našli, rozumějí si a jsou spolu šťastni, 
není jen záležitostí slepého přírodní-
ho výběru či náhody současnosti ži-
votů a společenských poměrů, nýbrž 
je to součástí Božího plánu, který se 
někdy alespoň částečně podaří vzdor 
lidským nedostatkům odhalit a užas-
nout nad ním.
   Jaké závěry můžeme učinit z tohoto 
biblického slova pro náš život na kon-
ci jubilejního roku Božího milosrden-
ství? Tato biblická kapitola na příběhu 
hledání ukázala, jak Hospodin citlivě 
a s porozuměním doprovází člově-
ka v jeho dobrých záměrech, často 
přitom dokonce respektuje zvláštní 
lidské zkoušky a rozmary, zároveň jej 
však citlivou a gentlemansky nená-
padnou asistencí přivádí k postup-
nému zdokonalování a projasňování 
jeho cest a záměrů. Samo Hospodino-
vo milosrdenství není nějakou naho-
dilou či jednorázovou záležitostí, ale 
trvalou a účinnou dispozicí jeho ne-
hasnoucí lásky vůči nám, hříšníkům, 
jde o stálost jeho dobroty a věrnosti, 
která nejen „drží“  tento svět „pohro-
madě“, ale činí z něj místo setkávání 
s Bohem i s lidmi, v němž člověk může 
růst k tomu, co pro něj Pán ve svém 
plánu spásy chystá. Kéž i my jednáme 
vůči bližním podobně!  
          P. Reginald Pavel Větrovec OPraem

MiLoSrDenSTví 
A ŽivoTní roZhoDování
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 1.11.    8:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše ze slavnosti
 1.11. 18:00 Plzeň, kostel všech svatých na roudné, mše ze slavnosti
 2.11. 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, svíce pro naše zemřelé
 3.11. 17:00 Klatovy, katakomby, zádušní mše
 5.11. 15:00 Jindřichovice, kostel sv. Martina, svatohubertská mše
 6.11. 10:00 Aachen, dóm, pontifikální mše
 8.11. 20:00 národní památník na vítkově, Fokus václava Moravce
 9.11. 14:00 Plzeň Západočeská univerzita, vědecká rada a oslava 25 let
12.11.     Plzeň, den milosrdenství pro rozvedené
13.11. 10:00 Loket, kostel sv. václava, závěr roku milosrdenství
15.11.    9:00 Tachov, vikariátní konference tachovského vikariátu
16.11. 10:00 Plzeň, DCM, setkání s kaplany pro mládež
17.11. 10:00 Praha, kostel sv. ignáce, mše na poděkování za 27 let svobody
20.11. 16:00 Řím, přednáška na symposiu „die Friedensbemühungen papst Benedikt  
       Xv. und kaiser karl i. im spiegel ihrer zeit und als anregung im heutigen horizont“  
22.11. 17:00 Západočeské muzeum, přednáška pole orná a válečná
26.11.    9:00 Plzeň, setkání s jáhny 
26.11. 17:00 Klatovy, mše na závěr sympozia o českoněmeckých vztazích
27.11. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše s přijetím do katechumenátu
      15:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, adventní půlhodinka
      18:00 Plzeň, náměstí republiky, rozsvícení vánočního stromu
28.11.     Plzeň, biskupství, schůze vikářů a kněžská rada
29.11. 18:00 Praha, Malá Strana, kostel sv. Josefa mše za Josefa Luxe
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