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Emeritní biskup Fr. Radkovský 
se zúčastnil  Koncertu králového 
v Klenčí p. Čerchovem

Foto Jiří Strašek
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další svátosti. Stará se o vzdělání a 
výchovu dětí a mládeže. Vedle toho 
však moudře připravila i systém celo-
životního vzdělávání a formace. Ten 
je dán především uspořádáním cír-
kevního roku, vybráním bohoslužeb 
a bohoslužebných textů, především 
textů z Písma sv. Je tu využíván stá-
le se opakující roční cyklus, který se 
díky duchovní náplni stal církevním 
rokem. Jak známo, během církevního 
roku si připomínáme tajemství spá-
sy: od vtělení a narození Pána Ježíše, 
přes jeho veřejné působení až k vyvr-
cholení v utrpení, smrti a zmrtvých-
vstání. K velikonoční události smrti 
a zmrtvýchvstání ovšem také náleží 
nanebevstoupení, seslání Ducha 
svatého a tím vznik církve. Význam-
né vrcholy církevního roku, jako jsou 
Vánoce a Velikonoce, ovšem potře-
bují důkladnou, několikatýdenní pří-
pravu. V případě Vánoc je to Advent, 
v případě Velikonoc je to Půst, doba 
postní. Ta je velmi důležitým formač-
ním obdobím křesťanů. Záleží ovšem 
na tom, jak každý křesťan spolupra-
cuje s tím, co mu církev během Postu 
nabízí. Právě stojíme na jeho začátku. 
Zkusme se zamyslet nad tím, jak tuto 
požehnanou, posvátnou dobu prožít, 
aby nám neutekla jako voda mezi 
prsty. 
Především je třeba zdůraznit, že půst 
má za cíl vnitřní obrácení člověka. Vli-
vem naší náklonnosti ke hříchu, vli-
vem svádění, kterým nás chce ďábel, 
zlý a zákeřný nepřítel Boha i člověka, 
odvést ze správné cesty, a také dosti 
častým negativním vlivem prostře-
dí, ve kterém žijeme, se vzdalujeme 

Bohu svým smýšlením i jednáním. 
Ztrácíme správný směr své cesty za 
Kristem a potřebujeme ho znovu 
nastavit a posílit. K tomu má postní 
doba své formační nástroje, které se 
nabízejí, aby je křesťan používal a je-
jich prostřednictvím duchovně rostl a 
sílil. Jsou tři: modlitba, kající úkony a 
dobré skutky. Zjednodušeně se také 
říká: modlitba, půst a almužna. Kající 
úkony mohou ovšem být mnohem 
rozmanitější než půst a dobré skutky 
bohatší než almužna. Je to vyváže-
ná trojice nástrojů a je důležité, aby 
působily všechny tři, tedy abychom 
všechny tři používali. 
Základem je modlitba, která nemá 
být jenom nějakým odříkáním na-
učených modliteb nebo žebravým 
vypočítáváním Pánu Bohu, co od 
něho potřebujeme. Má to být snaha 
ponořit se do Boha, obrátit k němu 
své srdce a spočinout v Něm. Není 
to snadné, protože sotva se chceme 
soustředit na modlitbu, už nás napa-
dají všelijaké myšlenky: co je třeba 
zařídit, na co nesmíme zapomenout, 
co musejí zařídit naši blízcí, co nás 
čeká zítra atd. A my se musíme znovu 
a znovu vracet k modlitbě. Je to zá-
pas o to, kdo bude vládnout v našem 
srdci: jestli svět, ze kterého se chce-
me na chvíli vzdálit, anebo Bůh. Ne-
buďme smutní, že nám to moc nejde, 
i svatí musili takhle zápasit, ale snaž-
me se vytrvat po předem stanovený 
čas a modlitbu nevzdávejme. Chce to 
trénink, delší a časté úsilí nám pomů-
že, že to bude lepší a lepší. Všechny ty 
starosti, které obletují naši pozornost 
jak dotěrné mouchy, odevzdejme 

 Poselství 
biskupa
 Františka 
k postní 
době

Obdivujeme sportovce, umělce, vědce, prostě všechny, kteří do-
vedou zaměřit a nasadit svůj život k určitému velkému, často celo-
životnímu cíli, pro který se rozhodli. To, co obdivujeme, jsou jejich 
úspěchy, které jsou vidět, ale je třeba si uvědomit i námahu a odří-
kání, které za nimi stojí a které vidět nejsou. 
A jak je to s námi, “obyčejnými” křesťany? Náš život nemůže být jen 
takovou nahodilou, nekontrolovanou cestou, jen tak, jak se nám 
zrovna zalíbí. Nepatříme totiž jen sami sobě, od svého křtu patří-
me Ježíši Kristu, ke kterému jsme byli křtem připojeni a který nám 
chce dát sílu, abychom svůj život mohli prožít šťastně a úspěšně. 
Záleží ovšem na nás, zda o tuto pomoc stojíme a chceme svůj ži-
vot nasměrovat na něho. 
Život křesťana tedy je - nebo by aspoň měl být - celoživotním zrá-
ním v našem připodobnění se Pánu Ježíši Kristu. To je naše celo-
životní směřování. Ovšem toto směřování potřebuje pravidelné 
soustředění k tomu, abychom znovu, uprostřed zmatků světa, na-
šli správnou orientaci a napnuli tím směrem své síly, abychom jen 
tak životem nebloudili.
Církev zná dobře lidskou přirozenost, a proto moudře uspořáda-
la svůj systém vzdělávání a výchovy v důležitých životních oka-
mžicích, jako je příprava na křest, zvláště křest dospělého, i na 
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Co se stalo, 
co se chystá

28. ledna PLZEŇ
Setkání zasvěcených osob na biskupství 
s biskupem Tomášem Holubem u příležitosti 
Světového dne zasvěceného života
„V naší diecézi je hodně lidí, kteří če-
kají na setkání s  Ježíšem, lidí, kteří 
se prezentují jako nevěřící, ale jsou 
na cestě hledání. Je pro nás výzva 
navázat s  nimi kontakt a komuniko-
vat,“ shodli se při setkání řeholníci a 
řeholnice.
Biskup při mši v  katedrále sv. Barto-
loměje vyzval přítomné zástupce ko-
munit, aby se zamysleli, co jim přináší 
radost a co naopak starost při jejich 
službě. „Západ Čech je prý ateistický. 
Přesto k nám přichází hodně lidí, kte-
ří mají zájem o naše aktivity, hledají 
pro své rodiny duchovní rozměr,“ vy-
zdvihl salesián P. Marek Sklenář. Jako 
negativum byl zmíněn úbytek těch, 
kdo jsou pevně ukotveni v  křesťan-
ském společenství.  
Martina Vintrová, zasvěcená panna a 

soudkyně Diecézního soudu, vyzva-
la: „Dávejme lidem možnost nadech-
nout se v naší přítomnosti Boha. Ne-
jen v pastoraci, ale třeba v kanceláři, 
v běžném životě.“ 
„Vnímám vás jako žolíky při hlásání 
evangelia. Vytváříme společně urči-
tou síť, která se nakonec shromáž-
dí kolem jednoho oltáře,“ zdůraznil 
v závěru setkání biskup Tomáš.

4. února KLENČÍ POD ČERCHOVEM
Koncert králový aneb králem je každý, kdo 
otevírá srdce. 
S touto myšlenkou proběhlo vystou-
pení folkrockové skupiny Zrcadla 
v  místním kostele jako poděkování 
všem, kdo se podíleli na Tříkrálové 
sbírce ať už jako organizátoři, ko-
ledníci či dárci. Zúčastnil se emeritní 
biskup a prezident Diecézní charity 
Mons. František Radkovský, bývalý 
diplomat a spolupracovník Václava 
Havla Petr Kolář a další. V duchu Hav-

Bohu spolu s tímto časem modlitby 
a my se věnujme jemu, protože on 
je ten hlavní v našem životě, ne my 
a naše starosti. Je tu ještě jeden ne-
smírně důležitý pomocník, který nám 
pomůže soustředit se, a tím je Boží 
slovo, Písmo svaté. Vezměme ho ke 
své modlitbě a udělejme z ní tak roz-
hovor s Bohem. On k nám mluví slovy 
Písma svatého, které čteme, a my mu 
odpovídáme svojí modlitbou. Jaké 
texty si máte z Písma svatého na čte-
ní vybrat? Buď texty, které se ten den 
čtou při mši svaté (najdete je buď v 
Katolickém týdeníku nebo na inter-
netu  např. www.vira.cz ), nebo podle 
určitého systému četby Písma, např. 
Denní tichá chvíle a pod. Je možné se 
ve farnosti účastnit i četby z Písma sv. 
a výkladu těchto úryvků, často spo-
jeného s modlitbou. Je také možné 
se modlit Breviář, neboli Liturgii ho-
din, aspoň některou část, např. Ran-
ní chvály nebo Večerní chvály (lze si 
koupit jednosvazkový breviář, nebo 
najít na internetu www.ebreviar.cz  a 
stáhnout si příslušnou aplikaci třeba 
do mobilu).
Tak jako modlitba má za cíl uzdravo-
vat a posilovat náš vztah k Bohu, další 
nástroj, sebezápor, má za cíl uzdra-
vovat náš vztah k sobě samému. Má 
posílit, aby rostla naše vnitřní kázeň 
a sebeovládání. Ty rostou především 
tím, že jsme schopni si něco odříct, 
vzdát se něčeho. A není to jen ně-
jaká dobrota, nějaké jídlo a pití. V 
dnešním světě internetu může být 
pro nás náročnější a také užitečnější 
šetřit čas tím, že nebudeme sledovat 
zbytečnou zábavu, kterou televize, 
počítače, mobily a tablety nabízejí. 

A navíc si nebudeme do srdce zata-
hovat pořady, které by nám mohly 
ublížit (např. erotika a porno, násilí  a 
krutosti atd). 
To, co získáme odřeknutím si hmot-
ných věcí nebo úsporou času, mů-
žeme darovat druhým jako dobré 
skutky. Přitom jde o uzdravování 
našeho vztahu k druhým. Především 
jde o vztah k nejbližším, k manželce 
či manželovi, k dětem nebo starým 
rodičům. Mohou to být i ostatní po-
třební lidé, kterým se tak můžeme 
věnovat. Vzhledem k dětem to má 
velice důležitý výchovný význam. 
Dáme této generaci tak silně zatížené 
na zábavu s informačními zařízeními 
příklad, že důležitější jsou vztahy s 
lidmi, než soukromá zábava, že je tře-
ba se ovládat a nebýt otroky těchto 
zařízení. V posledních letech se obje-
vila inciativa postních kasiček, o které 
požádáte Vaše kněze. Do těchto kasi-
ček můžete dávat peníze, které jste 
ušetřili tím, že jste si něco odřekli. To 
je velmi vhodné a srozumitelné i pro 
děti. Po Velikonocích se kasičky shro-
máždí a farní rada rozhodne, k čemu 
se ve farnosti tyto sebrané peníze po-
užijí. Nejsou to obvykle žádné velké 
peníze, ale mohou být dobrou pomo-
cí třeba některým lidem ve farnosti.
Milé sestry a milí bratři, církev nám 
připravila na postní dobu jasný a vel-
mi užitečný program, který může být, 
vezmeme-li ho rozhodně a důsledně, 
velkým požehnáním pro nás, ale i pro 
naše rodiny a naši farnost. Modlím se, 
aby se Vám to podařilo,

 František Radkovský, 
                emeritní biskup plzeňský.
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lova přesvědčení o vítězství pravdy a 
lásky vzplál u oltáře i jeho oblíbený 
symbol srdce.(Viz také foto na titulní 
straně.) 

11. února PLZEŇ 
Světový den nemocných - mše sv. s udílením 
svátosti nemocných na biskupství
„Je důležité žádat o ochranu Pannu 
Marii, vždyť my jako bratři a sestry 
jejího syna jsme jí byli svěřeni pod 
křížem, ona nejlépe ví, co pro koho 
vyprosit,“ zdůraznil v homilii emeritní 
biskup a prezident Diecézní charity 
František Radkovský při mši svaté, 
kterou koncelebrovali generální vi- 
kář Krzysztof Dedek, P. Jiří Barhoň, P. 
Ludolf Kazdra OPraem a P. Pavel Le-

pařík SDB (na snímku dole).
Setkání s  udílením svátosti nemoc-
ných má na plzeňském biskupství 
tradici už od roku 2000. Od počát-
ku jej organizuje někdejší ředitelka 
Městské charity Plzeň Anna Srbová a 
každoročně se tu schází 60 až 80 lidí, 
kteří si přicházejí pro duchovní pod-
poru a posilu v nemoci. 
Méně pohyblivým byli i letos k dispo-
zici dobrovolníci s auty, jejichž služby 
bylo možno po předchozí domluvě 
využít. 
Jako zdravotní poradkyně byla pří-
tomna zdravotní a řádová sestra sv. 
Josefa Yaja, informace o charitních 
službách poskytoval ředitel Městské 
charity Pavel Janouškovec. Po boho-
službě byla při malém občerstvení 
příležitost k setkávání a hovorům.
 
11. února ŠVIHOV
Setkání dětí při názorné a tvůrčí výuce ná-
boženství na faře - putování po Svaté zemi
Zábavné i poučné dopoledne prožily 
děti ze švihovské farnosti a okolí spo-

lečně se sestrou Gonzagou z Kongre-
gace školských sester de Notre Dame. 
Společně si vytvořily např. Geneza-
retské jezero, kde si zachytaly ryby, 
prohlédly si model synagogy a na 
svatbě v  Káni Galilejské připravily 
bohatou hostinu, na které si pak spo-
lečně pochutnaly. To vše a mnoho 
dalšího účastníkům přiblížilo biblické 
příběhy a jejich poselství.
Sestra Gonzaga z  českobudějovické 
diecéze takováto setkání s  dětmi ze 
Švihova a širokého okolí pořádá ve 
spolupráci s P. Tomaszem Kowalikem 
zhruba jedenkrát měsíčně a akce se 
těší velké oblibě.

18. února OSTROV NAD OHŘÍ
Setkání křesťanské mládeže Karlovarského 
kraje s  mottem „Are You ready to say yes?“ 
Jste připraveni říci ano? 
„Rádi bychom, aby se mladí lidé z re-
gionu seznámili, věděli o sobě, mohli 
si předávat zkušenost víry a vzájem-
ně se podpořili, protože ve svých do-
movských farnostech většinou žádná 

společenství mladých nemají vzhle-
dem k  tomu, že jich bývá málo,“ řekl 
ostrovský duchovní správce P. Marek 
Hric, který pro účastníky vlastnoručně 
uvařil oběd. 
Parta mladých ve věku od 12 do 25 let 
si na ostrovské faře společně vyrobila 
tematická trička, zamýšlela se nad kni-
hou Job při přednášce P. Petra Mecla, 
závěrečnou tečkou byla mše svatá 
s promluvou P. Romualda Roba.  
Další setkání už se připravuje, a sice v 
červnu ve farnosti Skalná. 

20. února PRAHA
Biskup František Radkovský převzal Medaili 
vděčnosti z rukou synodní rady Českobratrské 
církve evangelické.
Synodní rada chce tímto krokem vyjá-
dřit uznání za jeho službu. Váží si dlou-
holeté výborné spolupráce a utváření 
vstřícných ekumenických vztahů.  
Medaile vděčnosti je výjimečné oce-
nění, které uděluje synodní rada Čes-
kobratrské církve evangelické od roku 
2010 jako výraz uznání. 
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VÝNOS TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY  
V městě Plzni koledovalo s velkým na-
sazením 138 skupinek koledníků v čele 
s ředitelem Diecézní charity Jiřím Lod-
rem, který se stal i letos absolutním 
vítězem s  vykoledovanou částkou  
43 200 Kč. 
Zvláštní poděkování patří čtyřem 
skupinkám z  dětského pěveckého 
sboru Jiřiček, vedeným obětavou 
sbormistryní Jarmilou Procházko-
vou a dalšími 3 vedoucími. Zdá se, 
že mráz, vítr, sníh a veškerá nepří-
zeň počasí, která počátek ledna 
provázela, násobila jejich nadšení . 

Výsledky v Plzni: 
ŘKF při katedrále  sv. Bartoloměje: 
60 775 Kč
ŘKF Plzeň - Litice:  56 360 Kč
ŘKF Plzeň-Bory: 38 060 Kč
ŘKF Plzeň - Slovany: 150 161 Kč
ŘKF Plzeň - Lobzy: 88 264 Kč
ŘKF Plzeň-Severní předměstí: 

 
81 598 Kč
ŘKF Plzeň-Západ: 35 068 Kč
Plzeň-střed – Jiřičky: 97 007 Kč
Celkem tedy: 607 029 Kč
    
Z  výtěžku se vrací do místa, kde byly 
prostředky vybrány, 65 % . Tato vrá-
cená částka bude rozdělena v  tomto 
poměru:
30% pro Domov sv. Aloise
20 % do farností na akce pro sociálně 
slabé děti a mládež 
10 % na osobní asistenci pro ZTP klienty 
30 %  pro Domov sv. Zdislavy pro mat-
ky s dětmi
10% lidé z ulice a lidé bez přístřeší

Výtěžek Tříkrálové sbírky v celé plzeňské diecé-
zi činil 4 406 539 Kč, celorepublikový  výnos 
100  436  976 Kč.  

 Připravila Alena Ouředníková, 
 foto Pavel Adámek a Jiří Strašek 9

6. A 20. BŘEZNA PLZEŇ
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ 
Pastorační centrum zve všechny zá-
jemce na pravidelné biblické hodiny 
s Josefem Kaše, které se konají prv-
ní a třetí pondělí v měsíci v učebně 
biskupství. Pokračujeme s výkladem 
apoštolského vyznání víry tak, jak jej 
rozjímá a předkládá Joseph Ratzinger 
- Benedikt XVI. ve své knize Úvod do 
křesťanství. Minule jsme probírali kro-
mě jiného význam a obsah zřeknutí se 
zla, které vyznáváme např. při obnově 
křtu. Pokud tuto knihu máte doma, 
určitě si ji přineste, případně zapůjč-
te v knihovně biskupství, stojí za to ji 
číst. Více informací na tel. 728930030

14. BŘEZNA PLZEŇ
MODLITBA OTČENÁŠ JAKO ZÁKLAD ŽIDOV-
SKO-KŘESŤANSKÉ VÍRY. PŘEDNÁŠÍ PHDR. 
JAN SAMOHÝL THD.
Začátek v  19.00 hodin v  učebně bi-
kupství.  
Jan Samohýl je pedagog, religionis-
ta, filosof, teolog a je autorem knihy 
Židovské inspirace křesťanství. Po 
přednášce následuje autogramiáda 
této knihy, kterou lze možno zakou-
pit přímo na místě. Pořádá Biskupství 
plzeňské ve spolupráci s Karmelitán-
ským knihkupectvím. 

17. - 18. BŘEZNA PLZEŇ - LOBZY
FORMAČNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ S  TÉMA-
TEM VELIKONOČNÍCH OBŘADŮ
Proběhne v  salesiánském středisku 
v Plzni - Lobzích, Revoluční ul. 98. 
Program: pátek 18.30 sraz, 19.30 
přednáška biskupa Tomáše, modlitba. 

Sobota: 9.15 přednáška P. Romualda 
OP,  10.30 přednáška P. Řehoře O.Pra-
em, 12.00 oběd, 14.00 nácvik liturgie 
Zeleného čtvrtku v  katedrále, 15.30 
zakončení. 
Setkání je určeno pro ministranty od 
14 let (jídlo a přespání zajištěno, kari-
matku a spacák s sebou, cena 200 Kč) 
a je nabízeno i kostelníkům. Přihlašo-
vání do 13. března a bližší informace: 
br. Juniper 605374900, 
juniperjosef@seznam.cz

22. BŘEZNA PLZEŇ
SVĚTLO A NADĚJE SLAVNÝCH SKLADATELŮ 
Koncert barytonisty Romana Janála 
a varhanice Ireny Chřibkové v kostele 
sv. Jana Nepomuckého od 19.00 ho-
din v rámci 37. ročníku festivalu Sme-
tanovské dny.
Zazní Allegro z  2. Symfonie e moll 
op. 20 Louise Vierneho, Vier ernste 
Gesänge, op. 121 a Dvě chorálové 
předehry op. 122 Johannese Brah-
mse, Biblické písně, op. 99 Antonína 
Dvořáka, Andante quasi allegretto 
z 5. Symfonie f moll op. 42/1 Charle-
se-Marie Widora a Prosby a chvály pro 
baryton a varhany současného české-
ho hudebního skladatele Jiřího Temla. 

25. BŘEZNA PLZEŇ
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ, AKOLY-
TŮ, LEKTORŮ, MIMOŘÁDNÝCH SLUŽEBNÍKŮ 
EUCHARISTIE A POMOCNÍKŮ KNĚŽÍ VE FAR-
NOSTECH se uskuteční na biskupství 
od 10.00 hodin. Na programu bude 
mše sv., představení účastníků a je-
jich služby biskupu Tomášovi a disku-
ze s ním. Předpokládaný konec cca v 
15.30 hodin. 
Přihlášky do 20. března na e-mailu: 
slajsova@bip.cz.   
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31. BŘEZNA - 2. DUBNA PERNINK
REKOLEKCE PRO ŽENY
Téma rekolekce je inspirováno mo-
ttem diecéze na tento rok: „Bože, 
zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkou-
šej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda 
jsem nesešel na cestu trápení, a po 
cestě věčnosti mě veď! (Ž 139)
Zveme všechny ženy, které touží po 
tichu, odpočinku, načerpání sil fyzic-
kých i duševních. V programu nebu-
de chybět prostor pro vlastní i spo-
lečnou modlitbu, mše svatá, adorace, 
služba přímluvné modlitby. Reko-
lekce probíhá v  posvátném mlčení. 
Provází P. Krzyzstof Dędek, Josef Kaše 
a organizační tým. Cena rekolekce 
460,-Kč. Přihlášky posílejte na adresu: 
plzenske.panenky@volny.cz.

12. - 16. ČERVENCE SVATÁ HORA
EXERCICIE „OBNOVA BOŽÍM SLOVEM“ 

Vede Mos. Josef Žák.
Začátek večeří, konec obědem, přihláš-
ky posílejte na: ex.dum@svata-hora.cz 
nebo Exerciční dům, Svatá Hora 591, 
261 01 Příbram (uveďte jméno a pří-
jmení, adresu, mail, telefon, SPZ – při-
jedete-li autem). Cena 1 800 Kč.

KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
Knihy je možno půjčit na pastoračním 

oddělení (3. patro biskupství) pondělí – 
pátek 9.00–15.00 hodin, info 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 pastorač-
ní asistentky v plzeňských nemocni-
cích.

CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA V PLZNI OTEVÍRÁ:
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PROFESIONÁLNÍ 
CHŮVY
Hlídáte děti a tušíte, že jste výborná 
chůva? Máte ráda děti a chtěla bys-
te se jako chůva živit nebo si založit 
školku či dětskou skupinu, ale ne-
máte odpovídající vzdělání? Chcete 
zlepšit své vyhlídky pro získání nové-
ho pracovního místa?
Využijte projektu Profesionální chů-
va dle NSK, jehož cílem je rozšíření 
nabídky programů v oblasti dalšího 
vzdělávání k profesním kvalifikacím 
Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky a Chůva pro dětské 
koutky.
Oba kurzy Chůva pro děti do zaháje-
ní povinné školní docházky a Chůva 
pro dětské koutky budou probíhat 
v prostorách Církevní základní školy 
a střední školy Plzeň v průběhu do 
května 2017.
Cena kurzů závisí na počtu účast-
nic, její podstatnou část tvoří cena 
zkoušky před autorizovanou osobou: 
Chůva pro dětské koutky od 4 500 Kč, 
Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky od 5 000 Kč.  
Bližší informace o náplni kurzu, pod-

mínkách pro účast v  kurzu i termí-
nech najdete na www.cisplzen.cz.  
Obrátit se můžete také na odborné-
ho garanta kurzu Janu Fenclovou, tel. 
733 786 400, 

DÁLKOVÉ STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ
Pro školní rok 2017/2018 nabízíme 
dálkové studium našich maturitních 
oborů Ekologie a životní prostředí a 
Sociální činnost. Bližší informace na 
webových stránkách školy www.cispl-
zen.cz  nebo u zástupkyně ředitelky pro 
SŠ Dagmar Dostálové, tel. 734 320 664, 
dostalova@cisplzen.cz. 

HLASOVÝ KURZ PRO KNĚZE
Biskupství plzeňské již několik let na-
bízí všem kněžím diecéze možnost 
zdokonalit se ve schopnostech hla-
sového projevu.
Hlas je pro kněze snad nejdůležitěj-
ším prostředkem, kterým  komuniku-
je s ostatními lidmi, hlavně věřícími.
Stává se bohužel často, že na začát-
ku profesní dráhy kněze, v době jeho 
přípravy na vysoké škole, se hlasové 
přípravě, ať už z  jakýchkoliv důvo-
dů, nevěnuje dostatečná pozornost. 
Tuto situaci má zmíněný kurz diecéze 
řešit a napravovat.
Hlasový kurz je zaměřen hlavně prak-
tickým směrem, snaží se postihnout 
běžné situace hlasové práce kněze, 
mluveného slova a slova zpívaného
(liturgie). Probíhá v  Plzni a je dáván 
kněžím diecéze bezplatně.
 
PASTORAČNÍ CENTRA 
V PERNINKU A HORNÍ BLATNÉ 
spadají od 1. ledna 2017 pod nově 

vzniklé oddělení správy majetku 
biskupství, které vede pan Bohumil 
Dvořák. Správci jsou i nadále man-
želé Löfflerovi, objednávání pobytů 
na tel. 731 619 703, mail pastoracni-
centrum@seznam.cz.  Od 1. dubna 
dochází ke zvýšení ceny za pobyt ná-
sledujícím způsobem:

Horní Blatná:
dospělý (18-69 let) 150 Kč/noc (po sle-
vě 130 Kč za noc)
dítě do 17 let včetně a senior od 70 let 
120 za noc (po slevě 100 Kč za noc)

Pernink:
dospělý (18-69 let) 180 Kč/noc (po sle-
vě 160 Kč za noc)
dítě do 17 let včetně a senior od 70 let 
150 za noc (po slevě 130 Kč za noc)

Nárok na slevu mají křesťané z plzeň-
ské diecéze, jejichž příjem na hlavu 
činí méně jak 7 tisíc čistého. Poža-
davek na slevu je možno uplatnit u 
správce při placení (formou čestného 
prohlášení).
Pro oba domy se zároveň zavádí mini-
mální naplněnost – 15 ubytovaných 
na objekt, v případě zájmu menšího 
počtu lidí o ubytování je třeba zapla-
tit částku odpovídající minimálnímu 
počtu ubytovaných.

HLEDÁME BYDLENÍ
Maminka s dcerou 74 a 47 let, římské 
katoličky,  hledají byt v nájmu nebo 
podnájmu v Plzni o velikosti 2+1  
v horší variantě 1+1.  Tel: 739 243 575 11
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HOSPICOVÁ PÉČE
Téma hospicové péče je v  poslední 
době stále aktuálnější. Odborníci upo-
zorňují, že rodiny jsou často bezradné 
při péči o své blízké, kteří se ocitli na 
prahu smrti. Vedle tzv. „kamenných“ 
hospiců je důležitá i hospicová péče, 
která ulehčuje složitou životní situa-
ci v  domácnostech. V  Plzni a okolí ji 
poskytuje Městská charita Plzeň pro 
oblast Plzeň, Stříbro, Tachov, Bor u Ta-
chova a okolí do 20km. 
Co je domácí hospicová péče 
Domácí hospicová péče je odborná 
komplexní péče o člověka v koneč-
ném stádiu onemocnění, kdy léčba 
již nezabírá a příchod smrti se ne-
zadržitelně blíží. Je poskytována ve 
vlastním domácím prostředí nemoc-
ného v souladu s postupy paliativní 
(útěšné, zmírňující) medicíny. Do-

mácí hospicová péče se týká i pod-
pory rodinám, blízkým, a to i v čase 
truchlení. Paliativní péče, je celková 
léčba a péče o nemocné, jejichž ne-
moc nereaguje na kurativní léčbu 
(léčbu směřující k vyzdravění). Nej-
důležitější je léčba bolesti a dalších 
symptomů, stejně jako řešení psy-
chologických, sociálních a duchov-
ních problémů nemocných. Cílem 
paliativní medicíny je dosažení co 
nejlepší kvality života nemocných a 
jejich rodin. 
Cílem domácí hospicové péče je 
poskytovat péči umírajícím tak, aby 
netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, 
osamocením a dalšími negativními 
vjemy. Vždy s maximální snahou o 
zachování jejich lidské důstojnosti. 
Součástí je i podpora a pomoc blíz-
kým, a to i v čase truchlení.

Tým Domácí hospicové péče 
Městské charity Plzeň
Tým tvoří zdravotní sestry, pečova-
telky, sociální pracovnice, psycho-
terapeut, duchovní a dobrovolníci. 
Důležitým předpokladem domácí 
hospicová péče Městské charity Plzeň 
je aktivní spolupráce s praktickým lé-
kařem nemocného. Jenom praktický 
lékař má možnost ordinovat posky-
tování zdravotní péče v domácím 
prostředí pacienta. K dispozici jsou re-
habilitační a kompenzační pomůcky. 
Zapůjčit je možné polohovací postele, 
mechanické vozíky, chodítka, toaletní 
křesla, antidekubitní matrace, oxyge-
nátor a další pomůcky, které uleví ne-
mocnému a usnadní péči pečujícím. 
Úhrada půjčovného je dle ceníku. O 
službu lze zažádat u praktického léka-
ře nemocného nebo přímo u Domácí 
hospicové péče Městské charity Plzeň. 
Rodina i nemocný, mají vždy možnost 
využít služeb celého týmu. Vždy záleží 
na individuálních potřebách a přáních 
nemocného i rodiny. Rodina a pacient 
mohou své rozhodnutí o péči v domá-
cím prostředí kdykoli změnit a podat 
žádost o přijetí do lůžkového hospice 
či jiného zdravotnického zařízení po-
dle vlastní volby.
Podmínky pro poskytování domácí 
hospicové péče
 • Pacient je v závěrečné fázi onemoc-
nění a byla u něj již vyčerpána léčba 
vedoucí k uzdravení a další léčba je za-
měřená na zmírnění bolesti a tlumení 
příznaků, které pacienta v terminální 
fázi onemocnění provází. 
 • Pacient a jeho rodina se svobodně roz-
hodli zůstat v domácím prostředí a sou-
-hlasí s poskytováním paliativní péče.  

 • Přítomnost rodinného příslušníka 
nebo blízké osoby, která bude o nemoc-
ného pečovat 24 hodin denně. Péčí 24 
hodin se rozumí, že pacient nezůstane 
sám. Na překlenutí doby nepřítomnosti 
rodinného příslušníka lze využít pečo-
vatelskou službu či přítomnost dob-
rovolníků. Myslete na to, že ani v noci 
nemůže zůstat pacient sám. 
 • Bydliště pacienta je v době poskyto-
vání domácí hospicové péče v Plzni a 
jeho okolí, či ve Stříbře, Tachově a Boru 
u Tachova + okolí do 20 km. 
 • Hospicová péče pracuje s nadějí – 
nabízí rodinám hledat a uzdravit vzá-
jemné vztahy tak, aby se v budoucnu 
na tuto část společného života dalo 
ohlédnout s vděčností a s vědomím, že 
čas věnovaný jejich blízkému měl smysl 
a že bylo uděláno všechno, co uděláno 
být mohlo.
Bližší informace o Domácí hospicové 
péči Plzeň na telefonu 731 433 115.

DOMOV PRO SENIORY VE STŘÍBŘE SLAVIL
Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. 
si připomněl 5 let své existence. Mši 
svatou celebroval prezident Diecéz-
ní charity Plzeň Mons. František 
Radkovský a další čeští a polští kněží 
z  diecéze. Provozovatelem Domo-
va je Farní charita Stříbro, která má 
velmi dobrou spolupráci s  městem. 
Svědčila o tom i přítomnost starosty 
města Karla Lukeše. Dalšími hosty 
byli starosta obce Kostelec František 
Trhlík a Martina Kubínová, kteří jsou 
iniciátory sbírky ve prospěch Domo-
va na společenském plese v Kostelci. 
Výtěžek přes 28  000 umožní zlepšit 
prostředí a pomůcky pro ubytované 
seniory.  Miroslav Anton

Z charitního života 
 v západních Čechách
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Kdo se může stát vaším žákem? Je třeba, aby 
účastníci vašeho kurzu měli nějaké předchozí 
hudební vzdělání či pěvecké zkušenosti?
Vždycky zdůrazňuji, že účast v  kurzu 
nijak nezávisí na předchozím hudeb-
ním vzdělání. Je často dokonce vý-
hodou, když účastníci přicházejí jako 
nepopsaný list, nepřinášejí si s  sebou 
žádné zajeté chyby. Jindy naopak rád 
navážu na zkušenosti žáka z minulosti. 
Jde vždy o konkrétní přístup. 

Mnoho lidí má ze zpěvu strach. Vy naopak říká-
te, že zpěv může zvládnout každý. 
Jak to tedy je?
Vycházím z  toho, co člověk důvěrně 
zná, tedy z mluvení. Zkušenost každo-
denní mluvy rozvíjíme dál směrem ke 
zpívání. Lidé si mnohdy neuvědomují, 
že mluvení a zpívání je prakticky to-
též. Mluvení je vlastně zpěv na méně 
tónech a v  jiném rytmickém tvaru.  
V kurzu účastníkům ukážu jejich hlaso-

vé fungování. Oni se musí jen ukáznit 
a zaměřit se na podstatné věci, pak to 
jde každému.

Co známé zaklínadlo - má či nemá hudební 
sluch?
Myslíte, zdali je dotyčný tzv. muzikální 
nebo nemuzikální? Člověk může být 
jen blokovaný. S každým se dá praco-
vat. Pokud je hodně blokovaný, může 
to být těžké a asi zpěv nebude jeho 
hlavní životní náplní. Ale zpívat bude, 
pokud chce.

Je obtížná průprava kněží 
v liturgickém zpěvu?
Zpívání při bohoslužbě není náročné 
z  hlediska tónů, je podobné řeči, ale 
musí být čisté. Kněz by měl být hla-
sový profesionál, hlasem komunikuje 
s  lidmi. Proto je třeba, aby věděl, jak 
hlas používat, jak ho ochránit proti 
chladu v  kostele, jak ho nevyčerpat 

zbytečnou námahou a podobně.  Po-
dle mých poznatků nebývá hlasová 
výuka v semináři dostačující.

Jak došlo k tomu, že jste začal vést kurzy pro 
kněze a členy chrámových sborů v  plzeňské 
diecézi?
Jako učitel na pražské AMU jsem se 
setkal před zhruba deseti lety s  teh-
dejším regenschori katedrály sv. Bar-
toloměje Miroslavem Pšeničkou, který 
si byl vědom, že by se kvalita zpěvu u 
mnohých duchovních i zpěváků moh-
la zlepšit, a tak mi tuto možnost výuky 
nabídl.

Léta už dáváte hodiny zpěvu biskupovi Fran-
tišku Radkovskému, my ostatní pak můžeme 
obdivovat jeho pěvecké kvality při bohosluž-

bách. Jaký je biskup František žák?
Nesmírně pokorný. Jeho pokorou a 
přístupem jsem byl od samého po-
čátku velmi překvapený. Jeho pokora 
není gesto, on takový skutečně je. Na 
hodiny s  ním se vždycky těším, obo-
hacují mě. Jednou mi poslal dopis po-
depsaný slovy „Váš žák“, ale je to obrá-
ceně, já se cítím jeho žákem.

Je vaším žákem i biskup Tomáš Holub?
Ano, chodí ke mně na hodiny zpěvu, 
ale zatím krátce. Věřím, že naše spo-
lupráce bude probíhat dobře. Cítím u 
něj potřebu určitého zklidnění, což se 
děje postupně, vnímám to při každém 
dalším setkání jako lepší a lepší, jsme 
na dobré cestě. 
Za rozhovor děkuje Alena Ouředníková

ZPĚVU SE NETŘEBA BÁT 
Biskupství plzeňské nabízí kněžím a zpěvákům chrámových sborů a schol pěvecký a 
hlasový kurz. Už deset let jej v Plzni vede hudební pedagog Mgr. Petr Strnad. Jak sám 
říká, zpěvu se netřeba bát, zpívat se může naučit každý. Jedním z jeho dlouholetých 
žáků je i emeritní biskup František Radkovský.
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vybudován v roce 1613 jako malá dře-
věná kaple (popsána jako das Bretter-
bau), kterou v roce 1776 nahradil nový 
jednoduchý kostel v pozdně barokních 
formách, jehož průčelí a věž jsou již em-
pírové. Zřejmě nejhezčí je zakončení 
věže střechou ve formě nízkého obelis-
ku. Jednolodní kostel, uzavřený o něco 
užším presbytářem s apsidou má rovné 
fabionové stropy. Na západní straně 
je dvoupatrový dřevěný kůr. V kostele 
je různorodé vybavení, barokní oltáře 
sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého jsou 
starší než kostel a byly sem, spolu s ka-
zatelnou, zřejmě zakoupeny asi z  ně-
jakého zrušeného kostela Josefem II. 
Hlavní oltář je novorenesanční z konce 
19. století.  

Nejmladší kostel Povýšení sv. Kříže v 
této části vikariátu se nalézá ve Franti-
škových Lázních. Byl postaven až v  roce 
1820, kdy nahradil starší kapli sv. Jana 
Nepomuckého, která stávala u prame-
ne zvaného Sauerbrunn. Tato kaple 

byla postavena jako hrázděná stavba 
v roce 1748 a zbořena po vysvěcení no-
vého kostela. K jeho postavení dal svo-
lení císař František I., který v roce 1812 
navštívil lázně a jeho správu svěřil řádu 
křížovníků s červenou hvězdou z Che-
bu. Projekt dodala vídeňská Císařská 
stavební kancelář, autor není znám. Na 
stavbu dohlížel polír Andreas Schubert. 
Kostel je postaven jako jednolodní 
v duchu empíru, jehož je velmi dobrým 
příkladem. Nad sloupovým portikem 
s tympanonem je zdvižena věž, zakon-
čená vznosnou obeliskovou střechou. 
Boční strany kostela jsou zjednodu-
šené. Interiér je tvořen vzdušnou lodí, 
na níž navazuje čtverhranný presbytář 
uzavřený apsidou. 
Oltář byl navržen a zhotoven také ve 
Vídni. Vnitřek vyzdobil malbami v  po-
lovině 19. století malíř V. Kandler, vedle 
oltáře s křížem a klanějícími se anděly 
vyobrazil nálezkyni Svatého Kříže sv. 
Helenu a císaře Konstantina. 
                                                                    Jan Soukup  

Zajímavou historii má kostel Povýšení 
sv. Kříže v Hazlově. Nachází se uprostřed 
kdysi románského hradu, který vznikl 
kolem roku 1200, tedy téměř ve stejné 
době jako chebský hrad. Tuto dobu při-
pomínají sklepy severně od kostela a 
spodní románská patra kostelní věže, 
o které nevíme, zda vždy sloužila jako 
kostelní, nebo obranná věž. Kostel zde 
byl od začátku 13. století a jeho správu 
vykonávali členové řádu německých 
rytířů z Chebu, od roku 1307 jako faráři. 
Mezi roky 1567 až 1634 zde byli lute-
ránští duchovní. V počátcích hradu byli 
vlastníky páni z Hazlova, v době stavby 
dnešního kostela vlastnil hrad Adam 
Kazimír Moser. Kostel byl postaven 
v letech 1687 až 1688 jako jednolodní 
raně barokní stavba, do které byla za-

pojena starší románská věž. Vzhledem 
k  tomu, že kostel byl postaven upro-
střed stísněného prostoru hradu, mu-
sel se přizpůsobit situaci a je oriento-
ván k severu. Nevíme, kde hledat starší 
stavbu, ale místo bude asi totožné. V in-
teriéru kostela jsou po třech stranách 
dvoupatrové empory, na  jejichž čelní 
straně jsou nainstalovány varhany od 
K. Edelhofera z roku 1868. Hlavní oltář 
je monumentální raně barokní portálo-
vá architektura se skupinou Ukřižování 
a i ostatní vybavení je kvalitní. V cheb-
ském muzeu je uložen krásný gotický 
reliéf z doby po roce 1500 s námětem 
Smrti Panny Marie. 

Nedaleko Lub se nachází obec Nový 
Kostel s kostelem Povýšení sv. Kříže. Byl 

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
 VE VIKARIÁTU CHEB

Hazlov Františkovy LázněNový Kostel
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Dne 6. března si připomínáme 50 let od 
smrti významného plzeňského kněze a 
vikáře Msgre. ThDr. Josefa Resla, který 
velmi přispěl svou duchovní činností a pů-
sobením zejména v období první repub-
liky a protektorátu v západních Čechách. 

Monsignore Josef Resl se narodil  
18. října 1885 v obci jménem Husa u 
Sychrova. Jeho otec byl váženým stat-
kářem a truhlářem. Malý Josef už v 
dětských letech toužil stát se knězem 
a jelikož byl velmi chytrý a nadaný, po 
absolvování gymnázia nastoupil do 
kněžského semináře. Na kněze byl vy-
svěcen 16. července 1911. Po vysvěce-
ní se stal kaplanem ve Starém Sedlišti, 
později ve Vlašimi a v Praze Zbraslavi. 
Ve svých 29 letech na samém počátku 
1. světové války přišel jako kaplan do 
Města Touškova, v té době tam působil 
německý farář P. Josef Köhler. Mladého 
kaplana si místní české obyvatelstvo 
velmi oblíbilo, snad i proto, že i on sám 
byl Čechem. Jeho působení však ne-
mělo dlouhé trvání. V roce 1916 musel 
narukovat jako polní kurát do války. Po 
válce ho tehdejší pražský arcibiskup 
Msgre. Pavel Huyn na jeho přání opět 
ustanovil do Města Touškova. 
Když v roce 1919 umírá touškovský 
farář Köhler, stává se v Městě Touško-
vě farářem mladý Josef Resl. Malebné 
městečko si nesmírně oblíbil, jak poz-
ději píše ve své knize. Začala zde jeho 

dlouholetá duchovní činnost, která 
během první republiky v převážně ně-
mecky mluvícím městě nebyla příliš 
snadná.      
 V roce 1927 začíná s renovací a opra-
vou touškovského kostela. V roce 1929 
se stává plzeňským vikářem, kterým 
zůstane až do roku 1949. Později se 
stává i arcibiskupským notářem. V roce 
1938, kdy došlo k okupaci, musel z pře-
vážně německé touškovské farnosti 
odejít. Jak později napsal: "V den, kdy 
do mého milovaného Touškova vpadla 
německá vojska, jsem musel s těžkým 
srdcem opustit svou farnost a kostel, o 
který jsem s láskou pečoval." 
Po odchodu z Města Touškova se stal 
administrátorem v Manětíně, kde půso-
bil až do roku 1945. V roce 1940 se stá-
vá čestným konsistorním radou a dne  
3. února 1948 ho papež Pius XII. jmenuje 
papežským komořím a monsignorem. 
V roce 1945 se stal farářem ve Starém 
Plzenci, kde v roce 1949 přečetl pastýř-
ský list od kardinála Berana, za což ho 
komunistická StB zatkla a zavřela na tři 
roky do pracovního tábora v Jáchymo-
vě. Po propuštění v roce 1952 se stal 
administrátorem v Obříství a Chlumíně, 
kde působil až do své smrti. Zemřel dne 
6. března 1967. Pohřben byl na hřbitově 
do kněžské hrobky v Obříství. Na jeho 
pohřeb, který celebroval pražský arci-
biskup kardinál Tomášek, bylo z Plzně 
vypraveno několik autobusů. 

Byl velkým zastáncem důstojné litur-
gie, tradice a úcty k nejsvětější svátos-
ti, zejména pak k pozůstalosti našich 
předků.   Proto také velmi těžce nesl, 
když si mnozí kněží chybně vysvětlo-
vali reformy II. Vatikánského koncilu 
a začali ničit a modernizovat mnohdy 
krásné interiéry kostelů. Jak napsal 
před svou smrtí v dopise svému příteli 
a spolubratru knězi: "Srdce mi puká, vi-
dět své spolubratry jak s nadšením ničí 
Boží chrámy. Jsem již starý a svůj život 
jsem zasvětil Bohu, kterému se denně 
klaním před svatostánkem, a doslou-
žím jej s úctou, kterou jsem jako mladý 
před Bohem slíbil." 
Byl také blízkým přítelem kardinála 
Berana, se kterým velmi úzce spolu-
pracoval. 
V roce 1936 ještě jako farář v Touškově 
spolu s ing arch. Hanušem Zápalem 
a ředitelem Národopisného muzea v 
Plzni Ladislavem Lábkem vedl Jednotu 
pro záchranu kostelíčka u Ježíška v Plz-
ni.   Později tato jednota přenesla svoji 
činnost do Mariánské Týnice, kde byla v 
r. 1937 založena Jednota k záchraně M. 
Týnice.     Byl členem České společnos-
ti rukopisné. Msgre. Josef Resl se také 
plně věnoval činnosti literární, která se 
projevila zejména v oboru historie a 
katechetiky. Vydal několik svazků zdaři-
lých a pečlivě vypracovaných katechezí, 
které se používali k výuce na školách. 
Spolupracoval i s někdejším měsíční-
kem "Plzeňsko", vydávaným Národo-
pisným museem v Plzni a věnovaným 
národopisu západních Čech. Výraznými 
rysy jeho kněžské duše vždy byla vzác-
ná lidumilnost a vřelé sociální cítění, jež 
hojně projevoval živými skutky praktic-
ké lásky k bližnímu a účinné dobročin-
nosti. Petr Komanec

MSGRE. JOSEF RESL ZEMŘEL 
PŘED PADESÁTI LETY 

21



 22

informuje

Karmelitánské knihkupectví 
v Plznii se bude v dubnu stěhovat
Život bývá plný překvapení, neče-
kaných událostí a změn. Stává se, že 
změny, které zpočátku člověka zaskočí 
a vystraší, mohou být v průběhu času 
zdrojem nečekaného dobra. Jedna vět-
ší změna čeká také naše Karmelitánské 
knihkupectví. Budeme se stěhovat do 
Solní ulice, do bývalých prostor knih-
kupectví. Současné prostory ve Fran-
tiškánské 9 budou využity pro jiný po-
třebný účel a dosavadní knihkupectví 
se s pomocí a podporou vedení KNA a 
biskupství přesune do prostor nových. 
Koncem dubna budou vrcholit práce   
na přestěhování tak, aby v úterý 2. května 
mohly být slavnostně otevřeny a po-
žehnány prostory nové. Jak to všechno 
zvládneme? Nevíme, trochu se chvěje-
me, ale dosavadní zkušenost je taková, 
že Bůh se postaral vždy o všechny naše 
potřeby a kromě hmotného zboží jsme 
mohli naše zákazníky potěšit i vlídným 
slovem a vstřícností. To vše s námi, pev-
ně věřím, půjde i do nových prostor a 
ve víře se necháme obdarovat dobrem, 
které z tohoto kroku může vzejít pro 

nás všechny. Doufáme a těšíme se, že 
nás podpoříte, že si najdete cestu do 
nových prostor a že tam přijdete za 
námi i za bohatým výběrem knih jako 
dosud.
 Majka a Jana.

KNIHA NA BŘEZEN
Na jakou knihu se můžeme v březnu tě-
šit? Jedním ze vzácných dobrých titulů 
je kniha LUTHER, kterou napsal evange-
lický duchovní Prof. Jaroslav Vokoun, Th.D. V 
čem tkví pozoruhodnost knihy? 
Podle slov autora: "Kniha je přednostně 
psána pro katolického čtenáře, protože 
portrét Luthera, který kniha nabízí, se 
dost odlišuje od toho, co se u nás po-
važuje za vzdělanost. Luther je v našem 
prostředí vnímán obvykle především 
jako kritik církevních nešvarů a refor-
mátor církevních pořádků. Tvrzením 
této knihy je, že Luther počínaje svou 
první publikací byl především reformá-
torem zbožnosti a pastýřem duší." 
Kniha se může stát naším společníkem 
pro dobu postní, spolu s Lutherem si 
můžeme klást otázku, která stála za 
veškerým jeho teologickým hledáním 
a zápasy: "Jak najdu milostivého Boha?"
Knihu dostanete u nás v obchodě.

POZOR - SOUTĚŽ!
Výše zmíněnou knihu Jaroslava Vokou-
na LUTHER může získat ten či ta z na-
šich čtenářů a čtenářek, kdo správně 
odpoví na následující soutěžní otázku:

Jaký byl celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 
v plzeňské diecézi? 23

 a) 4 407 539 Kč
 b) 4 406 539 Kč
 c) 4 406 530 Kč

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

pomeňte uvádět Vaši zpáteční adresu. 

Z těch, kdo na otázku z únorového čísla 
správně odpověděli, že bl. Maria Gab-
riella Saghadu byla italské národnosti, 
byl vylosován Hynek Papež z Chebu a 
obdrží knihu Paola Gulisana C.S.Levis - 
Ve světě fantasy a evangelia z naklada-
telství Paulínky. 
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Milí přátelé.
Letos se opět připomíná po celém 
světě 24. březen jako Den modlitby a postu 
za misionáře mučedníky - výročí násilné 
smrti arcibiskupa Oscara Arnulfa Ro-
mera ze Salvadoru v  roce 1980. Na 
samém počátku prvních křesťanských 
komunit byli mučedníci považováni 
za znamení Boží lásky, a proto byli 
oslavováni a připomínáni při každé 
příležitosti, kdy se komunita shroma-
žďovala. 
Dnes ale zpráva o zabití křesťana, jen 
kvůli tomu, že je křesťan, nikoho neza-
jímá. Je tedy naším úkolem, abychom 
uchovali památku na tyto naše přáte-
le – mučedníky, abychom „křičeli“ je-
jich jména, a svět tak věděl, že se ještě 
i dnes najde někdo, kdo umírá pro 
evangelium.

Možnosti, jak se k této památce připojit: 
-Obětovat své modlitby a půst na výše 
uvedený úmysl. 
-V rodinách i v různých společenstvích 
můžeme usilovat o usmíření tam, kde 
je ho třeba.
-Navštívit nemocné v nemocnicích, 
seniory, trpící a opuštěné. 
-Nemocní a trpící mohou své bolesti 
obětovat v tento den za misionáře 
a misionářky zabité loni pro hlásání 
evangelia. 
- Zaslat peníze ušetřené postem např. 
Papežským misijním dílům a tím pod-
pořit práci misionářů. 

 
-Pomodlit se křížovou cestu speciálně  
sestavenou přímo k této příležitosti – na 
požádání zašleme křížovou cestu, 
biografické údaje a okolnosti smrti o 
zabitých misionářích v loňském roce.
Podle agentury Fides bylo v roce 2016 
zabito 14 kněží, 9 řeholních sester, 4 věřící 
laici a jeden seminarista v různých zemích 
světa. Nejvíc obětí bylo v Jižní Ameri-
ce (12), následuje Afrika (8), Asie (7) 
a Evropa (1).

Setkání vedoucích misijních klubek, pasto-
račních asistentů a všech dalších zájemců o 
tématiku, jak vést děti k solidaritě a pomoci 
druhým

Kdy: 1. dubna od 9. – 15. hod.
Kde: Aula Nemocnice Milosrdných se-
ster sv. Karla Boromejského - Praha 1 
(pod Petřínem)
Náplň - společné setkání   zkušených, 
méně zkušených či začínajících, vý-
měna nápadů, případně ukázky práce 
s dětmi a hlavně povzbuzení v misij-
ním nadšení – přijeďte!

Informace: Miriam Svobodová, zástup-
ce PMD, m.sv@volny.cz, 608 976 598

Misijní úmysl na měsíc březen:  
Podpora pronásledovaných křesťanů 
- Za pronásledované křesťany, aby za-
koušeli podporu celé církve skrze mod-
litbu i hmotnou pomoc.

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

 Studentská duchovní správa Plzeň 
pravidelné akce v lednu:

Neděle: ve 20:00 hodin mše sv. s účastí 
studentů v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Františkánské ulici

Úterý: ve 20:00 hodin studentský volej-
bal v tělocvičně Církevního gymnázia, 
Mikulášské náměstí

Středa:  v 18:00 hodin příprava ke svátos-
tem v učebně na faře (vchod vedle kos-
tela), kterou vedou studentští kněží P. 
Vojtěch Soudský OP a P. Pavel Petrašov-
ský, poté v 18:15 - 18:45 hodin adorace s 
možností duchovního rozhovoru nebo 
zpovědi (v kostele ve Františkánské).
V 19:00 hodin hlavní studentská mše 
sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve 
Františkánské ul. v Plzni, po ní od cca 
20:15 hodin program na faře (biblická 
témata, přednášky, kultura, filmy, volný 

program...), ve 21:30 hodin společná 
modlitba nešpor

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

24. – 26. března: Víkend v Hojsově Stráži na Šumavě

HORÁcké středy 
(od 20,15 ve farním sále Františkánská 11)
1. března: KŘÍŽOVÁ CESTA v  KILOMETROVCE 
(po mši svaté v katedrále)
8. března: POSTNÍ CHLÉB (postní posezení)
15. března: POSTNÍ DUCHOVNÍ miniOBNOVA 
s  P. Pavlem Fořtem (očekává se mini-
mální    obrácení)
22. března: Günther Ecklbauer OMI – MI-
SIONÁŘEM V ZEMÍCH PŮLMĚSÍCE (o životě mi-
sionáře v Pákistánu, Libanonu a Egyptě) 
29. března: ROZJÍMAVÁ MODLITBA .
               Více na hora.signaly.cz a na fb Hory.

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO
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KONEC PANENEK… ANEB PETRONEL  NEBO URIÁŠ? 
Konec Panenek, nebo pokračování Panenek, nebo předání Panenek nastupující 
generaci a novému týmu?  Boj byl veliký, práce mnoho, názorů hodně, těch co 
chtěly táhnout a pokračovat za jeden provaz také, těch co chtěly předávat MC 
novým prý také, tak co se tedy stalo?
Myslím, že v MC dlouho bydlel Petronel a Uriáš.  Kdo byl matla, nevím… Ale vím 
jistě, že tím v MC bydlela naděje, a vím, že jeden bez druhého po lidech nechodí. 
A vím, že je opravdu velká škoda, že nebylo možné si v MC poslední rok jedno-
duše zamíchat karty s důvěrou v nový příběh. S důvěrou takovou, že Uriáš přes 
všechny jiskry v oku vždy poběží za Petronelem. Za Petronelem, který sice zpí-
vá falešně, ale zpívá přeci v nebi a zpívá tam přeci s Uriášem! No a jak to v MC 
poslední rok ve skutečnosti bylo? Myslím, že dokud nebudeme mít v  koutku 
srdce odvahu a touhu jednou zpívat v nebi s Petronelem a Uriášem, tak se to 
nedozvíme, protože dokonalost přeci neexistuje, a to ani v MC. S přáním odvahy 
k novým, nedokonalým příběhům, kdekoliv                                            Marcela Cvachová
NAŠE DÍLO BYLO JAKO LÁN POLE
Březnovým příspěvkem končí rubrika Plzeňských panenek, které ukončily svou 
pravidelnou činnost. Dovolte ještě malé zamyšlení k dlouholetému pastorační-
mu a dílem i misijnímu působení mateřského centra. Přirovnala bych celé to dílo 
k velkému lánu pole. Kdysi dávno jsme jej dostaly darem, byly pozvány k užívání 
a spolu s dalšími zasely zrna života, podpory, laskavosti a přátelství. Pole zúrod-
ňovala naše společná práce a nesmírné Boží požehnání. Čas dozrál, zrna přinesla 
velký a hojný užitek, sklidily jsme mnoho dobra. Teď bude pole odpočívat, stále 
však zůstává úrodné a plodné. Jednou může přijít čas příhodný, čas nové setby 
na poli, které po sobě zanechaly Panenky. Není třeba se ničeho obávat, pro nás 
všechny kéž jsou posilou, nadějí a vírou slova Žalmu: „Hledej blaho v Hospodinu, 
dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude 
jednat.“ (Ž 37,3,4) Radost ze života, hojnost přátelství a lásky a plnost dobra přeje 
 Majka Lachmanová

MŮJ LET DO PANENEK A ZASE ZPĚT
Existenci jakéhosi mateřského centra Plzeňské Panenky jsem registrovala již dávno. 
V kostele jsem si brávala Věstník. Ovšem proč číst rubriku o mateřském centru, když 
nemáte děti, snad jen mlhavou představu, že i na vás jednou dojde. Zanedlouho 
jsem začala kolem centra každý den chodit do práce a zpět domů. Já oblečena v 
solidní oděv, obuv i výraz ve tváři. Děvčata, která vycházela z centra, nebyla vůbec 
seriózní. Zato byly usměvavé, vtipné a kolem nich se jen hemžilo. Raději jsem si 
držela odstup. A tik tak tik tak - i na mne došlo. Jestli vám zkušení říkají, že s naro-
zením dětí se váš svět obrátí vzhůru nohama, tak to není úplná pravda. Nejen že se 
obrátí vzhůru nohama, ale ještě se prohodí všechny světové strany. Co platilo dříve, 
neplatí. Co fungovalo, najednou drhne. Máte se cítit úžasně, tak proč se tak člověk 
většinu času necítí? Může to ve vás vyvolat zmatek, smutek či dokonce paniku. Já 
si prošla vším. Pak zazvonila v Panenkách. To byl můj den D. Síla společenství žen a 
dětí mne ohromila. 
V Panenkách jsem toho hodně prožila, prozpívala, protančila, propovídala, mno-
ho jsem se dozvěděla. O vaření, o výchově, o Starém zákonu. Naučila jsem se další 
vtipnou sloku k písni Pec nám spadla, už vím, že v konfliktu se nevychovává, a taky, 
že Bůh by mi nikdy nenaložil víc, než mohu unést. Díky Panenkám mám v telefonu 
kontakty nejen pracovní, ale i ty vzácnější - přátelské. Díky Panenkám mám o něco 
víc vrásek od smíchu, ale zase vím, čím je zaručeně vyzmizíkuju. Na chvíli. 
Díky Panenkám mi plně 'docvaklo', že to, co žiju právě teď a právě tady, JE tím nej-
lepším a nejkrásnějším obdobím v mém životě. 
To byl a je můj svět s Panenkami. Panenky, děkuji Vám za tisíc a jedno obdarování, 
kterého se mi vaším prostřednictvím dostalo.   Markéta

Rekolekce pro ženy
Uskuteční se v termínu od 31. 3. do 2. 4. 2017 v Perninku v Krušných horách. Téma reko-
lekce je je inspirováno mottem diecéze na tento rok: „Bože, zkoumej mě, ty znáš mé 
srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po 
cestě věčnosti mě veď! (Ž 139)
Zveme všechny ženy, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických i du-
ševních. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, mše 
svatá, adorace, služba přímluvné modlitby. Rekolekce probíhá v posvátném mlčení. 
Provází P. Krzyzstof Dędek, Josef Kaše a organizační tým. Cena rekolekce 460,-Kč. 
Přihlášky posílejte na adresu: plzenske.panenky@volny.cz. 27
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 Od srdce k srdci (návštěvy potřebných)
Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? Jsme 
otevřené společenství mladých, kteří 
touží být blízko všem potřebným (ne-
mocným, starým, opuštěným, trpícím, 
lidem v nouzi), ať už konkrétní pomo-
cí, návštěvou nebo modlitbou či obětí. 
Věnujeme svůj čas někomu druhému, 
kdo to potřebuje. Scházíme se dvakrát 
do měsíce v Plzni ke společné modlit-
bě, k povzbuzení ve službě a dělení se 
o vše, co jsme v uplynulém čase proži-
li. Budeme rádi, když se přidáš.
Aktuální informace ráda sdělím na tel.: 
734 241 053 Lucka

 Psychologická poradna pro mládež
Od nového roku začíná na DCM fun-
govat psychologická poradna pro 
mládež. Psycholog (Mgr. Anežka Fial-
ková) vám může pomoci v  otázkách 
sebepoznání, psychospirituální krize, 
problémů v  rodině, orientace v  živo-
tě, zvládání těžkých situací, potíží se 
vztahy. V  případě zájmu je možné se 
objednat prostřednictvím emailu: 
dcmporadna@gmail.com

 Postní duchovní obnova (10. – 12. 3.) 
Již tradičně zveme na začátku postní 
doby k  účasti na rekolekci. Uskuteční 
se 10. – 12. března uprostřed lesů – 
na Lomci u Vodňan. Povede ji P. Pavel 
Petrašovský a přihlásit se můžete na 
emailové adrese: boyda@centrum.cz
Přijměte pozvání ke ztišení...

UNIT 2017 (10. - 12. 3.)
UNIT je víkend plný workshopů, semi-
nářů, chval apod. určený pro mladé 
křesťany z různých křesťanských círk-
ví a ze všech koutů nejen Plzeňského 
kraje. Cílem je povzbudit mladé křes-
ťany v jejich víře a umožnit rozličná 
setkání s novými lidmi a samozřejmě 
také  se samotným Bohem. Letošní se 
ponese v duchu biblických slov: Nade 
všechno mějte lásku! (Kol 3,14). Setká-
ní se uskuteční v  Plzni o víkendu 10. 
– 12. března. Bližší informace a regis-
trační formulář naleznete na webové 
stránce: 
www.unitos.cz

 JUMP 2017 – přihlašování
Červeně si do svých kalendářů pozna-
menejte týden od středy 22. března 
do středy 29. 3. 20.00 h, neboť právě 
v tyto dny bude jediná možnost se na 
internetové adrese http://jump.cho.cz 
přihlásit na „nejprestižnější křesťanský 
tábor“ JUMP.
Opět se připravují dva turnusy – JUMP 
ML (15-18 let), který se uskuteční 23. – 
29. 7. 2017, a JUMP XL (18-23 let) v ter-
mínu 31. 7. – 6. 8. 2017. Z došlých přihlá-
šek se bude losovat.

 Večer chval s DCM (21. 3. 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 přebý-

vat v jeho blízkosti a stávali se mu po-
dobnými. Další se uskuteční tradičně 
třetí úterý v  měsíci – tedy 21. břez-
na v  19.30 h v sále františkánského 
kláštera v Plzni. Promluvu bude mít 
biskup Mons. Tomáš Holub. Pozvání 
platí pro všechny – chvalme Pána!

Postní Tammím (24. – 26. 3.)
Dvakrát do roka pořádají seminaristé 
pro mladé muže ve věku od 15 do 30 
let duchovní obnovu TAMMÍM. Ten 
letošní začíná v pátek 24. března a 
končí v neděli 26. března. Na progra-
mu budou společné modlitby, boho-
služby, setkání s hostem, meditace, 
hovory ve skupinkách, sport… Více 
informací: www.tammim.spolco.cz

Týden modliteb za mládež (2. - 9. 4.)
V týdnu před Květnou nedělí přijmě-
te pozvání k účasti na modlitbách za 
mládež. Texty na každý den si může 
stáhnout z  této adresy: http://dcm.
krestan.org/?p=2230 
Zapojit se samozřejmě mohou všech-
ny generace!

Světový den mládeže v  Plzeňské diecézi – 
Setkání mládeže s  biskupem před Květnou 
nedělí (7. - 8. 4.)
„Veliké věci mi učinil ten, který je moc-
ný“ (Lk 1,49)
Přípravy dalšího setkání s  biskupem 
(Světový den mládeže v  Plzeňské 
diecézi) jsou v  plném proudu. Pro-
gram bude opět bohatý a pestrý. 
V pátek se již tradičně uskuteční Kří-
žová cesta centrem Plzně (začátek 
v 18.00 v katedrále sv. Bartoloměje). 
Pokud by chtělo vaše společenství 

ztvárnit některé zastavení, dejte nám 
urychleně vědět které. Také se ozvě-
te, pokud máte zájem o nocleh z pát-
ku na sobotu (ve spacáku).
V sobotu bude program pokračovat 
od 9.00 – opět v aule gymnázia na 
Mikulášském námětí 23 v Plzni (jen 
pět minut od nádraží). Na programu 
bude společná modlitba, dále du-
chovní slovo – hlavním hostem bude 
tentokrát otec Marián Kuffa, krátké 
filmy a tematické workshopy... Také 
se můžete těšit na příležitost k setká-
ní s věřícími vrstevníky z celé diecéze, 
krásnou liturgii s  průvodem s  rato-
lestmi spolu se slovem otce biskupa. 
Na závěr mše svaté otec biskup kaž-
dému osobně požehná a předá dárek 
– památku ze setkání.
Stejně jako v  minulých letech uvítá-
me vaši podporu při organizaci ce-
lého setkání – pokud nám můžete 
pomoci (třeba při liturgii, zařizování 
prostor, předávání informací nebo 
zajišťování stravování), budeme moc 
rádi – ozvěte se! Také prosíme o mod-
litbu za toto setkání i jeho přípravu.

 ÚleT (16. - 22. 7.)
Prázdninové setkání pro -náctileté 
(14-18 let) opět proběhne 16. – 22. 
července v Nečtinech.  Čeká Tě spo-
lečně strávený čas se spoustou her a 
legrace, trocha napětí, krátký (;-) vý-
let, letní kino, koupání, dílny, povídá-
ní, volejbal, gangy, koncert a úžasná 
parta podobně potrefených… Těší se 
na Tebe: Anička, Petr, Jindřich a dal-
ší...
Cena 1200 Kč, přihlášky a informace: 
fencl@bip.cz, 731 619 704.

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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Celostátní setkání mládeže 
v Olomouci (15. – 20. 8. 2017) 
Stále je možné se hlásit na Celostátní 
setkání mládeže, které se uskuteční od 
15. do 20. srpna 2017 v Olomouci. Po-
slední setkání tohoto charakteru se ko-

nalo v roce 2012 ve Žďáru 
nad Sázavou. Zváni jsou 
mladí od 14 let. Program 
bude obsahovat nabídku 
i pro vysokoškoláky a již 
pracující. 

Hlavním tématem budou biblická slo-
va: Nebojte se!
Organizátoři shánějí také dobrovolníky, 
kteří by se chtěli aktivně podílet na pří-
pravě (pomoci se zajištěním organizace, 
zdravotní péče, ubytování, stravování, 
režie, liturgie, techniky, propagace…). 
Akci pořádá Sekce pro mládež při České 
biskupské konferenci (stejný tým, který 
připravoval program v  Českém národ-
ním centru v Krakově), tak se máte věru 
na co těšit! Přihlášky a více informací na 
adrese: https://olomouc2017.signaly.cz/  

Co se dále chystá…
Týden modliteb za mládež (2. – 8. 4.)

Diecézní setkání ministrantů v Teplé 
(19. – 20. 5.) 
XI. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích 
(24. 6.) 
ÚLET pro náctileté (16. – 22. 7.) 
Tábor ministrantů v Horní Blatné (19. – 
26. 8.) 
 Workship 2017 (20. – 26. 8.) 
Diecézní pouť do Teplé s programem 
pro mládež (15. – 16. 9.)

Nabídka DCM
* Milosrdní dojdou milosrdenství – kniha 
je ohlédnutím za Setkání s  papežem 
v Krakově – obsahuje promluvy pape-
že i našich biskupů, svědectví mladých. 
Cena: 80,- Kč
* Křesťan ve víru světa – kniha obsahuje 
12 témat pro společenství mládeže, kte-
rá se týkají učení církve – doplňuje tak 
nedávno vydané knihy: „Na cestě k člo-
věku“ (křesťanská antropologie) a dru-
hý díl „Dar společenství církve“ (církev a 
společenství). Cena: 20,- Kč
* Tweeting with God – velice užitečný 
nástroj pro každého, kdo má otázky tý-
kající se víry. Cena: 210,- Kč
 Z DCM zdraví Petr a Pavel

D
CM
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Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících 
úterních setkání od 18.00 hod. v sále 
farnosti, Františkánská 11 v Plzni. Té-
mata v březnu:
7. března Komunikace, konflikty, vzta-
hy k …
14. března Sexualita, Odpovědné rodi-
čovství
21. března Manželský slib
(Další cyklus bude probíhat ve středy 
od 19. dubna)

Manželské večery
Cyklus osmi večerů pro manželské 
páry, které chtějí povzbudit, upevnit 
či proměnit svůj vztah. Během večerů 
je vedle přednášek prostor na to, aby 
spolu manželé mluvili o důležitých 
otázkách, na které ve spěchu všed-
ního dne nezbývá čas. Setkání začíná 
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 disku-
se, o svém vztahu nemusíte nikomu 
dalšímu nic říkat. 
Na kurz je třeba se předem přihlásit, 
po prvním setkání je možné se roz-
hodnout, zda budete pokračovat. 
Kurzovné 800 Kč za pár (příručky ke 
kurzu a občerstvení) se platí po prv-
ním setkání. Přihlášky: rodiny@bip.cz

V Plzni se kurz bude konat ve středy 
počínaje 15. března od 19.00 hod. 

Víkend pro chlapy na cestě
proběhne 31. 3.-2. 4. v Těnovicích. 
Hlavním průvodcem nám tentokrát 
bude P. Petr Hruška a bude řeč hlavně 
o síle, která se ukrývá v naší slabosti.

Víkend pro ženy 
19.-21. května v Těnovicích, tématem Být 
matkou, jsouc dcerou“ Vás budou 
provázet psychoterapeutka Manka 
Kutilová a jáhen Jindřich Fencl.

Exercicie pro manželské páry
Pernink 20.-25. srpna (začátek v  neděli 
večeří, konec v pátek obědem), vede 
P. Josef Žák a Jindřich Fencl, cena za 
pár 3 200 Kč. 
Přihlášky: slajsova@bip.cz

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství  
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých 
životních situací, mezilidských vzta-
hů, manželské poradenství a párovou 
terapii (více na www.poradnaukaplic-
ky.cz). Poradnu vede psychoterapeut-
ka Marie Kutilová pro objednané kaž-
dé sudé pondělí v budově biskupství, 
nám. Republiky 35, Plzeň. 
Objednávky: mankak@tiscali.cz, 606 
710 631.

Jindřich Fencl, 
rodiny@bip.cz, tel 731 619 704
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Rooseveltova 13, Plzeň
GPS: 49.7490758N, 13.3788311E
Provozní doba: pondělí – pátek:
9:30 –13:00 a 13:30 – 18:00
tel.: +420 608 768 054
e-mail: info@aggeo.cz www.aggeo.cz

  1.3. 18:00 Plzeň, katedrála, mše s udílením popelce pro plzeňský vikariát
  2.3.    9:45 Plzeň, Církevní gymnázium, vyučování pro studenty
  4.3.    9:30  Švihov, kulturní dům, den klatovského vikariátu
 5.-11.3.  Exercicie biskupů
11.3. 20:00  Měšťanská beseda, reprezentační ples Církevního gymnázia
12.3.    9:00 Maranatha, Husova 2, ekumenická bohoslužba pro UNIT 2017
12.3. 17:00 Třemošná, koncert pro Stonožku
14.3.    9:30 Plzeň, Kněžský den
16.3.    9:45 Plzeň, Církevní gymnázium, vyučování pro studenty
 17:30 Praha, kněžský seminář, mše pro bohoslovce
17.3. 19:00 Plzeň, Salesiánské středisko, formační setkání ministrantů
21.3. 19:00 DCM, večer chval
23.3.    9:45 Plzeň, Církevní gymnázium, vyučování pro studenty
25.3. 10:00 Biskupství plzeňské, setkání s pastoračními asistenty
28.3. 10:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, setkání s jáhny
 18:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše na ochranu života dětí
30.3.    9:30 Karlovy Vary, vikariátní konference

16
Čtvrtek
BŘEZEN 2017
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Vychutnávejte život,
nyní bio i bez lepku!


