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Mši sv. s udílením popelce 
celebroval biskup Tomáš Holub 
na Popeleční středu 
v katedrále sv. Bartoloměje.

Foto Jiří Strašek
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Slavení velikonočních tajemství je 
pro nás křesťany vždy novým zpří-
tomněním této milosrdné Boží vlá-
dy v  našich konkrétních životech. 
Je pozváním, abychom tuto vládu 
přijali ve svobodě a s  radostí. Aby-
chom nezůstali pouze jako ti, kteří 
se nechají strhnout dramatičností a 
hloubkou všech těch událostí, které 
se před dvěma tisíci lety odehrály 
v  Jeruzalémě a které v  liturgických 
obřadech ožívají před našima oči-
ma. Abychom nepřijali celou tu veli-
konoční zvěst pouze stejným způso-
bem, jakým se čas od času necháme 
coby diváci vtáhnout do nějakého 
působivého filmového příběhu, kte-
rý sledujeme v kině či televizi.
Slavení velikonočních tajemství je 
pro nás pozváním, abychom do to-
hoto příběhu vstoupili mnohem 
osobněji, abychom společně s  Ja-
nem Zahradníčkem pochopili ve 
svých osobních dramatech zase o 
trochu více, že tento krvavý příběh 
z  dalekého Jeruzaléma završený 
zprávou o Zmrtvýchvstalém je zá-
kladní radostnou zvěstí o tom, kdo 
skutečně má dnes a tady moc, kdo 
vládne. Kdo vládne nejen světu oko-
lo nás – tomu velikému světu poli-
tiky, ekonomiky, sportu či zábavy, 
ale kdo vládne i našemu vnitřnímu 
kosmu, našemu nitru, našim tužbám 
a ambicím, našim bolestem a smut-
kům, naší touze milovat i naší bezna-
ději. Abychom toto pochopili celou 
svojí bytostí, a tak se také celou svojí 
bytostí mohli nechat prostoupit tou 
závratnou radostí velikonočního 
rána, kterým zní zpráva o Vzkříšení.

Církev jako putující Boží lid si tuto by-
tostnou radost vzájemně vyprošuje. 
Modlíme se jeden za druhého, mod-
líme se společně, aby se v  našich 
kostelích a společenstvích nezůstalo 
pouze u slov. Prosíme, aby naše ve-
likonoční radost byla živým svědec-
tvím pro naše okolí, že jsme ve svém 
životě objevili Znamení moci, jejíž 
vláda přináší každému člověku – na-
vzdory všem pokusům Zla, jež vedou 
k atmosféře strachu a hrozí zalknutím 
– skutečnou svobodu a skutečné ví-
tězství: vítězství nezadržitelně a jed-
noznačně, jak píše Jan Zahradníček.    

  Tomáš Holub
                      Biskup plzeňský

Velikonoční 
tajemství 
jsou pro nás 
pozváním

V roce 1950, těsně před svým uvězněním v komunistickém žaláři, 
napsal Jan Zahradníček své strhující básnické dílo Znamení moci, 
prorocké vidění hrůz, které na sebe strhl člověk kvůli odmítnutí 
Boha a které autor sám při svém dlouhém věznění zažil s děsivou 
intenzitou.
Tato úžasná, nicméně veskrze velmi ponurá básnická skladba 
ale nekončí v  beznaději. Naopak, s  obrovskou jasností směřuje 
pohled každého čtenáře na to jediné znamení skutečné moci a 
skutečné vlády nad světem: ke Kříži a vrcholí vyznáním Boží lásky, 
která právě skrze ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista naplňu-
je spásu světa:

Z jeho kostelů rostou domy
z jeho tajemství věda
z jeho poslušnosti svoboda.
V jeho jediných rukou zadarmo dávajících
v jeho žehnajících rukou probodených
jediná opravdová, jediná skutečná moc a vláda
jediná opravdová, jediná skutečná vláda nad světem.



 4 5

Co se stalo, 
co se chystá

nem, vyrobeným též za pomoci pl-
zeňského.
Zvon vzniká ve slovenské zvonařské 
dílně Trvalcových v Žarnovici. Ti po-
užívají pivo kvůli lepší přilnavosti a 
pevnosti materiálu na výrobu formy 
a nejlépe jim vyhovuje právě plzeň-
ský ležák. 

28. února PLZEŇ
Tříkrálovým koledníkům poděkovali oba 
biskupové
„Rekordní úspěch letošní Tříkrálové 
sbírky je vaše zásluha,“ pochválil bis-
kup Tomáš Holub tříkrálové kolední-
ky, kterých se desítky sešly v plzeň-
ském klubu Šeříkovka.
„Byly mimořádné mrazy, řádily 
chřipky, ale koledníci se přesto vy-
dávali prosit o příspěvek na charitní 
účely dům od domu. Jim i jejich do-
spělým průvodcům patří veliký dík,“ 
doplnil emeritní biskup a prezident 
Diecézní charity Plzeň František 

Radkovský.  Ředitel Diecézní charity 
Jiří Lodr přiznal své původní obavy, 
že zima a virózy se na výsledku Tří-
králové sbírky projeví. „Ale opět se 
ukázalo, že Boží láska a vaše nadšení 
a energie jsou silnější, a loňský re-
kord v diecézi i celorepublikově byl 
překonán,“ dodal s  radostným kon-
statováním téměř čtyř a půl milióno-
vého výtěžku v plzeňské diecézi.

1. března PLZEŇ  
Biskupové Tomáš Holub a František Rad-
kovský sloužili v katedrále sv. Bartoloměje 
mši sv. s udílením popelce pro všechny far-
nosti z Plzně a okolí.
„Plzeňáci přijďte odstartovat půst 
do katedrály. Znamení popela je 
srozumitelné pro každého. Čas na 
konání dobra je limitován!“ vyzýval 
předem na svém twitterovém účtu 
biskup Tomáš a zval k  účasti nejen 
praktikující věřící, ale všechny, kdo 
by se chtěli o smyslu postní doby 

24. února PLZEŇ  
Den otevřených dveří Církevní základní 
školy 
Školu v  rámci dne otevřených dveří 
navštívily na čtyři desítky rodičů s 
budoucími prvňáčky či šesťáky.  Ve 
vstupní hale je vítal zpěv ptáků z vo-
liér a hostesky z řad studentek. 
Zatímco rodiče a prarodiče mohli 
zkoumat chod a atmosféru školy, 
děti se vydávaly na poznávací expe-
dici po stanovištích, kde pro ně byly 
připraveny různé úkoly. Ve školní 
knihovně to byl výlet do historie, 
jinde matematické hlavolamy, po-
znávání přírodnin, kontakt s malými 
zvířaty a další.
„Křesťanské zaměření školy rodi-
če hodně zajímá. Vysvětlujeme, že 
stavíme výuku a vzájemné vztahy 
na hodnotách, jako je tolerance, re-
spekt, zájem o druhého člověka,“ vy-
světlila Kateřina Chejlavová, zástup-
kyně ředitele pro Církevní základní 

školu, fungující v jedné budově spo-
lečně s  Církevní střední odbornou 
školou. „Etická výchova je povinný 
předmět, jako volitelný předmět na-
bízíme základy křesťanství. Není tu 
žádná povinná výuka náboženství, 
ale děti se s  křesťanským pojetím 
lidských vztahů setkávají každoden-
ně,“ zdůraznila zástupkyně.
Církevní základní škola má za sebou 
první pololetí prvního roku.
V  následujícím školním roce škola 
otevře 1. třídu, kam budou probíhat 
zápisy 8. dubna, a 6. třídu s přijímacím 
řízením 9. května.  Více na www.cispl-
zen.cz.

27. února PLZEŇ 
Biskup Tomáš Holub požehnal suroviny na 
velikonoční várku piva pro papeže.
I letos poputuje do Vatikánu tradiční 
várka velikonočního piva z  Plzeň-
ského Prazdroje. Tentokrát bude 
navíc doplněna desetikilovým zvo-
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dozvědět víc. Katedrála posléze do-
slova praskalave švech.
V  promluvě biskup Tomáš připo-
mněl svého dědečka, který jako ves-
nický starosta pořádal pravidelně o 
masopustním úterý maškarní bál: „O 
půlnoci stopnul zábavu, požádal pří-
tomné, aby sundali masky, pomod-
lili se otčenáš a vstoupili do postní 
doby. Popeleční středa je den, kdy 
bychom měli odložit své masky, stej-
ně jako všechno, co nám brání podí-
vat se sami na sebe, jací jsme.“
Zřeknutí se zbytečných věcí podle 
biskupa Tomáše zostřuje pohled, 
abychom viděli pravdivě a abychom 
byli připraveni pohlédnout do tváře 
Hospodina.
 „Pokud vidíme Boha přísného a od-
suzujícího, tak jsme se nedívali dob-
ře,“ upozornil biskup. „Při správném 
pohledu jsme schopni vidět Boha 
jako toho, který miluje člověka ne-
jen až k oběti na kříži, ale ještě výš, 
až tam, kde je překonána pomíjivost 
a lidská slabost.“

10. - 12. března PLZEŇ 
UNIT 2017 - víkend plný workshopů, se-
minářů, diskusí a sdílení prožily desítky 
mladých lidí při 11. ročníku ekumenického 
setkání. 
„Nade všechno mějte lásku“ znělo 
téma letošního setkání v  plzeňském 
sboru Evangelické církve metodistic-
ké Maranatha.
 O lásce jako nejdůležitější věci na 
světě, o lásce jako daru i riziku pod-
stoupeným druhým i o lásce k nepřá-
telům hovořili s mladými lidmi jak ka-
zatelé Nick Lica či Frank Zauflik, tak i 
biskup Tomáš Holub, který se podělil 
o své zkušenosti s  hledáním cesty 
k Bohu. 

19. března SKALNÁ  
Kostel sv. Jana Křtitele ve Skalné se stal 
v  rámci příhraniční spolupráce České re-
publiky a Bavorska jedním z  tzv. míst bez 
hranic.
V  takových místech se setkává ne-
jen historie a kultura obou národů, 
ale především současní obyvatelé 
v  dobrých sousedských vztazích. 
Projekt byla slavnostně zahájen od-
poledním koncertem za účasti faráře 
P. Piotra Libnera, starosty partner-
ského bavorského města Neusorg 
Petera Königa, představitelů města 
Skalná a desítek návštěvníků. 
„Tento koncert byl vlastně zahájením 
celé řady společných kulturních akcí, 
celkem jich je zatím naplánováno 
zhruba dvacet, ať už jsou to poutě, 
letní slavnosti, výstavy, soutěže, se-
tkávání dětí a seniorů a další. Nejbliž-
ší bude Velikonoční koncert na Boží 
hod velikonoční od 16 hodin opět 
tady v kostele. Co ale vnímám jako 
velmi důležité, je skutečnost, že jsme 
v  celém projektu jako rovnocenní 

partneři:  město a farnost Skalná, 
město a farnost Neusorg,“ s  potěše-
ním konstatoval skalenský farář P. 
Piotr Libner.  „Kromě obohacení ži-
vota v obou městech a farnostech je 
v rámci projektu naplánována i opra-
va kostela,“ dodal. 

22. března PLZEŇ  
Requiem za zesnulého kardinál Vlka sloužili 
biskupové Tomáš Holub a František Radkov-
ský v katedrále sv. Bartoloměje.
Připomněli, že kardinál Vlk měl k naší 
diecézi blízký vztah, byl u jejího zalo-
žení v  roce 1993 jakožto pražský ar-
cibiskup. S  biskupem Frantškem ho 
pojilo dlouholeté přátelství.
„Miloslav Vlk symbolizoval společ-
ně s Václavem Havlem novou nadě-
ji svobody a oba posunuli tehdejší 
Československo do evropských roz-
měrů. Shromažďujeme se tu jako 
lidé žijící ve společnosti, které kardi-
nál Vlk vtiskl něco, co dnes považuje-
me za samozřejmé, ale co by bez něj 
možná samozřejmé nebylo. Dvě slo-
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va jej charakterizují - svoboda a trans-
cendence. Stál za svobodou celým 
svým životem, do poslední chvíle měl 
odvahu říkat věci svobodně, “ podtrhl 
při bohoslužbě biskup Tomáš Holub 
poté, co přivítal sestru zesnulého Marii 
Trnkovou, primátora města Plzně Mar-
tina Zrzaveckého, náměstkyni hejtma-
na Marcelu Krejzovou a všechny, kdo 
se přišli s  kardinálem Vlkem rozloučit 
modlitbou.„ Když bylo loni v  únoru 
oznámeno mé jmenování biskupem, 
řekl mi otec Miloslav: Přijď ke mně, 
dám ti svůj pektorál a prsten pro tvou 
službu v Plzni. Obojí mám teď na sobě 
a obojího si velmi vážím,“ konstatoval 
biskup Tomáš s hrdostí.

PODĚKOVÁNÍ ZA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
Moc bych chtěla poděkovat P. Alvaru 

Grammaticovi a všem členům komu-
nity Koinonia Jan Křtitel, zvláště těm, 
kteří jezdí do Mrákova a vedou du-
chovní obnovu. Velice ráda se těchto 
setkání účastním, protože jsou plná 
radosti a Ducha svatého. 
Osobně mohu dosvědčit, že tam po-
ciťuji Boží lásku, přítomnost Pána Je-
žíše ve chválách a našich společných 
modlitbách. Alvarovy přednášky o 
Božím milosrdenství se hluboce do-
týkají mého srdce. Ještě jednou moc 
děkuji!      A. Gondeková 
Postní duchovní obnova v Mrákově 
mně přináší intenzivní prožitek spo-
lečného chválení Pána a radost z Bo-
žího milosrdenství!      M. Hanová

Připravila Alena Ouředníková, foto Soňa 
Pikrtová a Jiří Strašek. 
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30. března - 31. prosince RADNICE
POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ ZBOŽNOSTI NA 
ROKYCANSKU
Výstava  Luďka Krčmáře v Muzeu Jose-
fa Hyláka.
 
3. dubna PLZEŇ
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ  
Pastorační centrum zve všechny zá-
jemce na pravidelné biblické hodiny 
s Josefem Kaše. Pokračujeme s výkla-
dem apoštolského vyznání víry tak, 
jak jej rozjímá a předkládá Joseph 
Ratzinger - Benedikt XVI ve své knize 
Úvod do křesťanství. Pokud tuto knihu 
máte doma, určitě si ji přineste, nebo 
zapůjčte v knihovně biskupství, stojí za 
to ji číst. 
Těší se na vás organizátoři a průvodci 
biblických hodin, Josef, Majka a Anič-
ka. Info na tel.728930030.

9. - 16. dubna PLZEŇ
VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V  KATEDRÁLE SV. 
BARTOLOMĚJE:

Květná neděle 9. dubna v 10.30 hodin mše 
sv. 
Zelený čtvrtek 13. dubna v 9.30 hodin Mi-
ssa Chrismatis, v 18.00 hodin mše na 
památku Poslední večeře Páně
Velký pátek 14. dubna v 8.00 hodin ranní 
chvály, v 16.30 hodin obřady Velkého 
pátku
Bílá sobota 15. dubna v 8.00 hodin ranní 
chvály, v 8.45 hodin obřad katechume-
nů, ve 21.00 hodin Velikonoční vigilie
Boží hod velikonoční 16. dubna v 10.30 ho-
din mše sv.

7. - 8. dubna PLZEŇ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPEM
pod mottem „Veliké věci mi učinil ten, 
který je mocný“ (Lk 1, 49). 
V pátek začne křížová cesta centrem 
Plzně v  18.00 hodin v  katedrále sv. 
Bartoloměje. V sobotu program po-
kračuje od 9.00 hodin v  aule gym-
názia na Mikulášském nám. Hlav-
ním přednášejícím bude P. Marián 
Kuffa, zúčastní se i biskupové To-
máš Holub a František Radkovský. 

8. dubna STARÝ PLZENEC
RODINA JAKO RADOST Z LÁSKY, STÁŘÍ J DAR PRO 
MLADÉ
Taková jsou  témata duchovní přípravy, 
kterou od 9.00 do 16.00 hodin pove-
dou na faře Mons. Karel Plavec a P. Mar-
tin Sedloň OMI.

8. dubna PLZEŇ - MEDITAČNÍ ZAHRADA
KŘÍŽOVOU CESTU povedou bratři domini-
káni od 15.00 hodin. Doprava  MHD č. 
30 zastávka Tyršův most nebo vlastními 
auty.

8. dubna KARLOVY VARY - RYBÁŘE
HUDEBNÍ DÍLA ID BAROKA PO SOUČASNOST
Benefiční koncert v  kostele Povýšení 
sv. Kříže od 18.30 hodin na pořízení tří 
zvon zvonů náhradou za původní zvo-
ny zabavené nacisty. Účinkuje Marian 
Jurečka a jeho hosté.

8. dubna PLZEŇ
„VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ“ 
(LK 1, 49)
Přednáška P. Mariána Kuffy v  kostele 
Panny Marie Růžencové na Jiráskově 
náměstí od 9.15 hodin.

Marián Kuffa je slovenský římskoka-
tolický kněz, působí v Žákovcích. Vě-
nuje se lidem na okraji, lidem, kteří se 
dostali do problémů. Jeho pohled na 
život je povzbudivý a prosycený křes-
ťanskou moudrostí. Přednášku připra-
vilo Karmelitánské knihkupectví ve 
spolupráci s Biskupstvím plzeňským a 
farností Plzeň - Slovany. Knihy P. Kuffy 
budou k zakoupení po přednášce v 
zadní části kostela.

19. dubna - 15. října PLZEŇ - MEDITAČNÍ ZAHRADA  
Otevírací doba od středy do neděle 
10.00 - 18.00 hodin
27. dubna se zde koná mše sv. od 16.00 
hodin.
V pokladně lze zakoupit DVD „Plody zla 
a odpuštění“ - svědectví Luboše Hruš-
ky, i cizojazyčně
Kontakt na správce zahrady: mobil 603 
809 798, zahrada@bip.cz

21. dubna PLZEŇ
VEČERNÍ PROHLÍDKA VĚŽE A VARHAN KATEDRÁLY 
SV. BARTOLOMĚJE
proběhne od 19.00 hodin. Počet ná-
vštěvníků je omezen, doporučujeme 
zakoupit vstupenky předem v poklad-
ně katedrály nebo prostřednictvím Pl-
zeňské vstupenky.
Z  ochozu nejvyšší kostelní věže v  re-
publice, umístěného ve výšce šede-
sáti metrů, k  němuž vede na tři sta 
schodů, se účastníci mohou pod ve-
dením průvodkyně kochat výhledem 
do všech světových stran, případně i 
fotografovat. 

22. dubna ČERNOŠÍN
Poutní mše sv. ke cti sv. Jiří v 10.30 hodin

22. dubna - 24. června PUTOVÁNÍ SE SV. JAKU-
BEM BEZ HRANIC
Česko - německé putování v šesti eta-
pách z Kasejovic do Eschkamu po části 
Svatojakubské cesty 
22. dubna Kasejovice - Nepomuk, 16 km 
20. května Nepomuk - Plánice, 19 km
24. června Plánice - Klatovy, 16 km
Svoz poutníků je vždy: v 8.15 Všeruby 
(radnice), v 8.30 Kdyně (radnice), v 8.45 
Klatovy (ul. Plánická u hradeb). 
Je třeba se předem přihlásit na některém 
z  těchto míst: Obecní úřad Všeruby (tel. 
379779233), Informační centrum Klatovy 
(tel. 376347240) nebo Informační cent-
rum Kdyně (tel. 379413555). 

24. dubna - 5. června PLZEŇSKÝ VARHANNÍ FES-
TIVAL, X. ročník
Koncerty se konají vždy od 19.00 hodin 
v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni

24. dubna - Jaroslav Tůma - varhany (profe-
sor HAMU v Praze)
Zazní skladby autorů: Johann Sebas-
tian Bach, Felix Mendelssohn-Barthol-
dy, Petr Eben: Nedělní hudba
8. května - Miroslav Pšenička - varhany(kon-
cert na zakončení Oslav osvobození), 
Ivana Veberová – zpěv, Veronika Hád-
ková – hoboj
Zazní skladby:  Anton Bruckner (1824-
1896) – Postlude,   Miroslav Pšenič-
ka (1974) – Sonata pro hoboj a var-
hany,   Antonín Dvořák (1841-1904) 
– Biblické písně, Volná improvizace pro 
hoboj a varhany,   Cesar Franck (1822-
1890) – Ave Maria, Panis Angelicus, , 
Miroslav Pšenička (1974) – Chvalozpě-
vy, Te Deum, Sanctus, Aleluja.
22. května - Markéta Reindlová  - varhany, 11
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Schola Cantorum Pilsensis - zpěv.
Zazní skladby:  Felix Mendelssohn-
-Bartholdy (1809-1847) – Sonata A dur 
op. 65, Introitus Dominica VI. Paschae, 
Johannes Brahms (1833-1897)  –  Cho-
rální předehry, Herzlich tut mich 
erfreut, Schmücke dich, o liebe Seele, 
Mikuláš Schneider-Trnavský (1881-
1951)  –  „Matka Boží Trnavská“, Petr 
Eben (1929-2007)  – Improvizace na 
slovenskou mariánskou píseň „Matka 
Boží Trnavská“ (2004), Petr Eben – Suita 
liturgica (1995)
5. června - Irena Chřibková  - varhany, Jana 
Sibera - zpěv
Zazní skladby autorů: Bedřich Antonín 
Wiedermann, Zdeněk Pololáník, Zde-
něk Blažek, Johann Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Händel.
Součástí 10. ročníku plzeňského varhan-
ního festivalu bude v katedrále opět vý-
stava o varhanách.

25. dubna PLZEŇ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HOSPICE SV. LAZARA
proběhne od 10.00 do 19.30 hodin.
Nedáváme o sobě příliš hlučně vědět, o 
to účinněji však již devatenáct let s ma-
ximálním nasazením pečujeme o nevy-
léčitelně nemocné a jejich blízké z ce-
lého Plzeňského kraje. Přes naši tichou 
službu bychom chtěli, aby o nás věděl a 
naši práci podporoval co největší okruh 
lidí. Také proto otevíráme i letos dveře 
našeho hospice pro sympatizanty, přá-
tele a nejširší veřejnost.
Budeme rádi, když se přijdete 25. dub-
na kdykoli během dne podívat, sezná-
mit se s  tím, co vlastně obnáší hospi-
cová a paliativní péče, zeptat se na to, 
co Vás zajímá. Podle možností se Vám 

bude věnovat celý zdravotnický tým, 
stejně jako další zaměstnanci hospice.
Uvítáme, když si u nás dáte čaj nebo 
kávu, posilníte se malým občerstve-
ním, podíváte se, jak vypadá prázdný, 
nově upravený pokoj pro pacienty a 
společné prostory hospice. Až budete 
odcházet, můžete si odnést třeba origi-
nální výrobek, hospicový zápisník nebo 
kávu.
Kromě toho bude letos čekat zájem-
ce jedna specialita. V  rámci dne ote-
vřených dveří se totiž uskuteční dvojí 
promítání unikátního dokumentární-
ho filmu „Sedm písní pro dlouhý život“ 
z prostředí skotského hospice s násled-
nou diskuzí, a to poprvé od 15:00, po-
druhé od 17:30 hodin. 
Buďte srdečně zváni, těšíme se na vás.

29. dubna MANĚTÍN
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. BARBORY A 50 
LET OD ÚMRTÍ DĚKANA FR. WONKY
Připomeneme si 320 let  od posvěcení 
chrámu sv. Barbory (30. 4. 1697), který 
už několik let duchovně ožívá přede-
vším díky manželům Roštíkovým z Plz-
ně.  Je stále častěji místem kulturních a 
duchovních akcí. Je místem, kde se daří 
setkávání lidí, kteří už ztratili z různých 
důvodů spojení se  světem křesťanské 
víry a života církve s  těmi, kteří znovu 
nalezli dobrotu a přítomnost Boha ve 
svých životech. O to větší smysl má 
chrám i stavebně „postavit na nohy“ a 
díky státním dotacím, benefičním inici-
ativám a také přízni Města Manětín se 
to téměř zázračně daří.
Druhé výročí se týká někoho, kdo jistě 
svým životem i modlitbami i literárním 
dílem připravil podhoubí k požehnané 

budoucnosti Manětína a mnohé svou 
otcovskou a pastýřskou moudrostí ote-
vřel dobru, hodnotám lidskosti a jistě i 
věčnému nebi Boží lásky. 
Na hrobě ve stínu kostela sv. Barbory 
má nápis: „Měl jsem vás všechny rád“. 
Ano, jde o dlouholetého manětínského 
děkana P. Františka Wonku, který prá-
vě 29. dubna 1967  zemřel v 67 letech. 
Připomínáme si tedy přímo 50. výročí 
jeho úmrtí. Mnozí ho ještě pamatují. A 
jen při vzpomínce na něho se jim rozzá-
ří oči. Srdečně zveme na tuto vzpomín-
kovou slavnost. 
V sobotu 29. dubna v 10.00 hodin hod. 
začneme na manětínském hřbitově u 
hrobu P. děkana Wonky. Následovat 
bude slavná mše sv. v  blízkém koste-
le sv. Barbory, kterou bude celebrovat 
emeritní biskup plzeňský Mons. Franti-
šek Radkovský. Dále bude představena 
nově vydaná  Wonkova historická prá-
ce o Manětíně „Poutník svatojánský“. 
Slavnost bude zakončena neformálním 
setkáním s  občerstvením pro všechny 
v manětínském kulturním domě. Přijď-
me se setkat, zavzpomínat a dodat si 
naději do budoucna.
 
2. května NEČTINY
SETKÁVÁNÍ NAD ŽIVOTNÍMI OTÁZKAMI EVANGE-
LIA - zahájení cyklu
 Jak najít pokoj v srdci? Proč člověk potře-
buje odpuštění? Je možné být opravdu 
šťastný? Jak se nebát smrti? Jde napravit 
nenapravitelné? Může být strach požeh-
naný? Co to znamená být křesťanem?...
Křesťanství není názor, nauka, kostel 
nebo nějaké předpisy. Křesťanství je 
síla a bytostná naděje skrze toho, který 
se narodil v Betlémě! Srdečně zveme 

na několik tematických setkání, kde 
najdete snad nějakou pro vás důležitou 
odpověď, ale především chuť a sílu do 
života pro sebe i pro druhé.  Není nutné 
účastnit se všech setkání. Přijďte. Žije-
me jen jednou. Přátelství je možné, i 
když to máme každý „trochu jinak“. Jed-
notlivá setkání budou moderovat bratři 
obláti z Plas. 
Bližší informace poskytne P. Martin Sed-
loň OMI, mob. 731 621 241
Setkávání se bude konat každé květnové 
úterý v Regionálním muzeu v Nečtinech 
od 18,30 hodin. Těšíme se na vás. Pozvěte 
i své známé.

3. května PLZEŇ
„LUTHER - MYSTIK VÍRY, SLOVA A SVÁTOSTÍ“
Přednáška Prof. Jaroslava Vokouna za-
čne v 18.00 hodin ve farnosti Evange-
lické církve metodistické, Husova 14.
Ekumenický teolog Jaroslav Vokoun 
vykresluje Luthera, stojícího pevně v 
katolické tradici, legitimně rozvíjející-
ho myšlení předscholastické mnišské 
teologie. Luthera, který není na prvním 
místě reformátor církve, ale reformátor 
zbožnosti, pastýř a mystik. Po přednáš-
ce následuje autogramiáda knihy, která 
bude k zakoupení přímo na přednášce. 

LETNÍ TÁBORY SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁ-
DEŽE V PLZNI - LOBZÍCH;

Tábor nejen pro ministranty
Termín: 1. – 8. 7. 2017. Místo koná-
ní: Nečtiny. Cena: 2 350 Kč
Věková skupina:  chlapci ve věku 8 – 
14 let, přednostně ministranti farnosti 
Plzeň-Lobzy Vedoucí:  Martin Poláček 
(polacek@sdbplzen.cz) 13



 14

PIDIK
Termín: 9. – 15. 7. 2017. Místo koná-
ní: Nečtiny. Cena: 1 700 Kč
Věková skupina: 9 – 12 let
pobytový tábor s křesťanským zaměře-
ním
Vedoucí:  Evžen Rakovský  (rakovsky@
sdbplzen.cz)
 
Dívčí chaloupka
Termín: 17. – 22. 7. 2017. Místo koná-
ní: Pernink. Cena: 2 500 Kč
Věková skupina: dívky ve věku 7 – 13 let
Vedoucí: Pavla Janouškovcová 
(janouskovcova@sdbplzen.cz)
 
Výtvarný tábor
Termín: 23. – 29. 7. 2017. Místo koná-
ní: Nečtiny. Cena: 2 200 Kč
Věková skupina: mladí ve věku 14 – 18 
let - pro ty, kdo rádi tvoří a přemýšlejí 
nad tím 
Vedoucí: Martin Poláček 
(polacek@sdbplzen.cz)

Hled'aní Země - Nezemě
Příměstský tábor pořádaný klubem Ba-
lón
Termín: 24. – 28. 7. 2017. Místo koná-
ní:  Salesiánské středisko. Cena:  800 / 
600 Kč
Věková skupina: 7 – 13 let
Vedoucí: Pavla Janouškovcová 
(janouskovcova@sdbplzen.cz)

Lezecký tábor
Termín: 29. 7. – 5. 8. 2017. Místo koná-
ní: Nečtiny. Cena: 2 800 Kč
Věková skupina: 
účastníci kroužku Horolezení a členy 
HO SaSM Plzeň ve věku 8 – 14 

Vedoucí: Šárka Končírová 
(koncirova@sdbplzen.cz)
 
Lezecké soustředění
Termín: 10. – 16. 8. 2017. Místo koná-
ní: Itálie. Cena: 4 200 Kč
Věková skupina: účastníci Horolezení 
Borci a Junior pokročilí starší 15 let
Vedoucí: Šárka Končírová 
(koncirova@sdbplzen.cz)
 
Autobusem po Anglii
Příměstský tábor pořádaný zájmovými 
kroužky
Termín: 14. – 18. 8. 2017. Místo koná-
ní: Salesiánské středisko. Cena: 800 Kč
Věková skupina: 7 – 13 let
Vedoucí: Diana Smolková 
(smolkova@sdbplzen.cz)
 
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 pastorační 
asistentky v plzeňských nemocnicích.

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
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Benefiční ples pro chudé děti
Centrum španělské kultury a vzdělá-
vání a Diecézní charita Plzeň uspo-
řádaly 2. ročník benefičního plesu 
na podporu chudých dětí v Jižní 
Americe. Sál plzeňského Saloonu 
na Roudné byl zaplněn. V průběhu 
večera seznámil moderátor Vilém 
Dubnička účastníky plesu se součas-
ným stavem projektů, které podpo-
rují dárci prostřednictvím Diecézní 
charity Plzeň. Na plese ukázaly své 
umění soubory věnující se latinsko-
americkým tancům. Díky vstupnému 
a bohaté tombole se vybralo celkem 
26 100 Kč. Po zaplacení nájmu a hud-
by putoval výtěžek na zařízení školy 
Las Mercedes v hlavním městě Para-
guaye Asunciónu.

Nová ředitelka Farní charity Přeštice 
Otec biskup Tomáš jmenoval novou 

ředitelku FCH Přeštice - Mgr. Volko-
vou. Při té příležitosti se zajímal o 
službu FCH a o plány nové ředitelky. 
Ředitel DCH Plzeň Jiří Lodr poděko-
val osobním dopisem za dlouhole-
tou službu bývalé ředitelce FCH paní 
Ludmile Sekerkové. Poděkování pat-
ří i paní Sedláčkové, která během ne-
moci ředitelky nasadila do udržení 
dobrého díla charity mnoho sil a jistě 
i nadále bude ku pomoci. Poděková-
ní patří všem v Charitě v Přešticích.

Velikonoční bazar
Bývalá železniční zastávka v Plzni po-
blíž zimního stadionu se opět stane 
místem velikonočního bazaru. Akci 
pořádá sdružení "Holky holkám", kte-
ré touto charitativní formou pomůže 
azylovým domům pro matky s dětmi v 
tísni. Výtěžek z prodeje oblečení, které 
věnují ze svých šatníků plzeňské ženy, 
bude věnován azylovým domům v 
Plzni, Domažlicích a Klatovech. Finan-
ce pomohou zlepšit prostředí a zaří-
zení ubytovaných žen a dětí. 1. dubna 
od 9:00 hodin v komunitním zařízení 
Zastávka v Plzni.

V Pohodičce to žije
Denní stacionář Pohodička a sociálně 
terapeutické dílny, které provozuje 
Oblastní charita Rokycany, připravily 
v  březnu pro své klienty pestrý pro-
gram. „Mezi klienty je oblíbené pla-
vání v  rokycanském bazénu, který 
jsme navštívili dvakrát“, řekla vedoucí 
Pohodičky Marie Dušková. „Na mysli-
vecké burze jsme vystavovali a pro-
dávali výrobky s motivy zvířat. Velký 
ohlas ohlas měly například tkané 
kabelky s divočákem, psem, jestřá-
bem, orlem, daňkem, srnkou, zajícem 
nebo sovou“. Výrobky z  dílen se pro-
dávaly také v  mirošovské Harmonii. 
„Udělali jsme si také výlet do Prahy 
na výstavu kostýmů a rekvizit, které 
byly použity v pohádce Anděl Páně 
2. Z výletu jsme byli všichni nadšení“, 
doplnila Marie Dušková. V Pohodičce 
už se také připravují na abilympiádu 
(každoroční celorepubliková soutěž 
pracovních schopností a dovedností 
osob se zdravotním postižením). A 
za rohem už jsou Velikonoce. K těmto 

událostem směřuje výroba v dílnách a 
přípravy ve stacionáři.  Miroslav Anton

Dar pro druhé 
Ve středu 8. března ve zcela zaplně-
ném bohoslužebném prostoru v  Do-
mově sv. Jiří jsme se rozloučili a podě-
kovali za dar  života paní  Evy Fikrlové 
a Vlastimila Vejvančického. Oba měli 
mnoho společného, dlouhá léta byli 
upoutáni  na vozík, oba zemřeli bě-
hem jednoho měsíce a oběma byla 
velkou oporou péče jejich nejbližších. 
Z promluvy P. Barhoně  bych se s Vámi 
chtěla podělit o několik povzbuzují-
cích myšlenek.
„Když se setkáte s člověkem, který je 
zdravotně postižený a přesto žije na-
plno, překypuje vitalitou a ze svého 
života namísto toho, aby byl uzavřený 
a nešťastný, učiní  dar pro druhé, pak 
musíte žasnout …. Oba nedávno ze-
mřeli – Bůh je povolal k  sobě, ale on 
je povolal už dlouho předtím, aby 
dosvědčili, že život je velký dar,  i když  
je těžký a plný zdravotních potíží, se 
kterým nejlépe naložíme, když z  něj  
dáváme i druhým lidem. Oba dva se 
Ježíši podobali tím křížem, který nes-
li i tím dobrým, co přesto dělali. Oba 
byli dlouholetými  platnými  členy ve-
dení organizace Vozíčkářů Plzeňska, 
neustále se nasazovali pro zlepšení 
podmínek ZTP občanů  a to nejen 
v  dopravě, ale i v  dalších  oblastech, 
např.  ve  spolupráci s touto organizací 
už v roce 1997 jako druhá v republice 
vznikla služba osobní asistence Měst-
ské charity Plzeň a tak oba ze svého 
života udělali to nejlepší, co mohli – 
udělali z něj dar pro druhé …."
 Anna Srbová

Z charitního života 
 v západních Čechách
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František Wonka se narodil 11. květ-
na 1900 v Úpici nedaleko Trutnova. 
Rodiče zde provozovali obchod se 
smíšeným zbožím. Středoškolská 
studia s vynikajícím prospěchem 
absolvoval na německém benedik-
tinském gymnáziu v Broumově. V 
září roku 1920 odchází na další stu-
dia do Říma, kde v letech 1920–1921 
studoval na filozofické fakultě a ná-
sledně na staré české bohoslovecké 
koleji – Bohemicum. 13. července 
1924 zde přijal kněžské svěcení. 
Svoji primici sloužil o den později v 
městečku Trevi ve středoitalské Um-
brii v kapli sv. Václava.
V polovině června roku 1925 se 
František navrátil do Českosloven-
ska a v září nastupuje jako kaplan 
do manětínské farnosti na žádost 
patrona zdejšího kostela a majitele 
manětínského panství, hraběte Jana 
Lažanského. Po čtyři roky vypomá-
hal děkanu Josefu Pomrhoncovi v 

duchovní správě. Po jeho odchodu 
do penze na podzim roku 1929 byl 
ustanoven novým děkanem. 
Jak se zmiňuje ve své práci Kniha o 
faře manětínské z roku 1937, děkan 
Josef Pomrhonc mu předpověděl, že 
„asi v Manětíně uvázne“. Jeho pro-
roctví se vyplnilo. František Wonka 
v Manětíně prožil téměř 42 let své-
ho života. Do jeho farního obvodu 
patřily kromě města Manětín obce 
Brdo, Hrádek, Česká Doubravice, 
Vladměřice, Hvozd, Lipí a Újezd. 
S velkou oblibou se věnoval studiu 
písemných dokumentů v archivech, 
uměl německy a latinsky. Patřil k 
největším znalcům manětínské his-
torie. Ve svých mnoha pojednáních 
zpracoval především dobu barokní, 
zejména působení hraběnky Ma-
rie Gabriely Lažanské, rozené Čer-
nínové, za níž došlo v Manětíně k 
velkému kulturnímu a stavebnímu 
rozmachu. Ve svých studiích rovněž 

popsal dějiny městečka Manětín na 
konci 19. a v 1. polovině 20. století. 
Historii pak přibližoval i zdejšímu 
obyvatelstvu ve svých kázáních.
Počátkem roku 1949 byl František 
Wonka pověřen správou vikariátu 
po náhle zemřelém P. Josefu Mar-
tinů, faráři kozojedském. Ve středu 
14. července téhož roku v Manětíně 
oslavil 25. výročí kněžského svěcení. 
V pátek nato byl zatčen Státní bez-
pečností a 29. září byl spolu s jinými 
vikáři plzeňského kraje převezen do 
věznice na Pankráci v Praze. O měsíc 
později byl propuštěn a navrátil se 
do Manětína. Sám v pamětní knize 
manětínského děkanství pozname-
nává, že „za celou dobu svého pů-
sobení v Manětíně nebyl nikdy tak 
dlouho vzdálen od osady jako těch-
to těžkých 50 dní.“ 
Komunistická politická moc si byla 
vědoma Wonkova odmítavého po-
stoje k režimu. Nezlomila jej ani 
50denní vyšetřovací vazba. V kádro-
vém posudku z 20. listopadu 1949, 
který je uložen v okresním archivu, 
je uvedeno: „Ani po této škole není 
naděje, že by se mohl státi pokroko-
vým knězem.“ 
O pět let později okresní církevní 
tajemník píše: „Navenek udělá vše, 
co si přejeme, ale je to zřejmý skrytý 
nepřítel. Je silně nábožensky zalo-
žen a církevní obřady koná horlivě. 
Má velký vliv na věřící v Manětíně. 
Je skrytý jezuita, v beránčím rouše.“ 
Také mu bylo nejednou církevním 
tajemníkem Václavem Hůgrem vytý-
káno, že „velmi dobře dovede půso-

bit na děti a dovede je získávat roz-
dáváním dárků a svatých obrázků v 
kostele“.
František Wonka byl v roce 1958 jed-
ním z iniciátorů založení Kruhu přá-
tel Manětínska. Stal se jeho prvním 
předsedou. Spoluzakládal i místní 
vlastivědné muzeum, rád zde pomá-
hal při instalaci. Se zájmem sledoval 
i archeologický výzkum, prováděný 
od r. 1965 v nedalekém Hrádku.
Dne 29. dubna 1967 v nedožitých 
67 letech náhle umírá na krvácení 
do mozku v nemocnici v Kralovicích. 
Pohřeb se konal 3. května 1967 na 
hřbitově u sv. Barbory. Se zemřelým 
se přišlo rozloučit snad 1600 osob, z 
toho 42 kněží, vedených pražským 
biskupem Františkem Tomáškem.
P. František Wonka, byl neobyčejná 
osobnost, respektovaná takřka vše-
mi kromě představitelů totalitních 
mocí. Není náhodou, že je mezi Ma-
nětínskými vzpomínám dodnes a 
jeho hrob na hřbitově u kostela sv. 
Barbory patří k nejnavštěvovanějším.  
Dne 29. dubna 2017, v den 50. výro-
čí úmrtí P. Františka Wonky, se bude 
v Manětíně na hřbitově u kostela sv. 
Barbory konat vzpomínková slav-
nost. Setkání začne v 10 hodin u hro-
bu, kde je P. Wonka pohřben, a poté 
bude v  kostele sv. Barbory slavena 
mše svatá. Na závěr bude představe-
na jedna z Wonkových historických 
prací o Manětíně Poutník svatoján-
ský. Pozvání na tuto slavnost přijal 
emeritní plzeňský biskup František 
Radkovský. Srdečně zveme!
  Martina Matušková

50 let od úmrtí 
P. Františka Wonky, 
manětínského děkana 
a historika
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kosti středu města velký klášterní 
areál, využívaný především jako škol-
ní budovy, internát, učitelský ústav a 
dílny. V  letech 1930 – 1932 byl dále 
od středu města směrem k  hranicím 
vybudován nový, velkoryse pojatý 
klášter. Žilo zde téměř 300 sester a 
další stovky klientů tohoto zdravotně 
sociálního zařízení. Architektonicky 
reprezentativní bodovou komple-
xu se stal trojlodní klášterní kostel 
v  románském stylu, podle plánů ar-
chitekta Antona Schneidera a sta-
vebního rady Karla Paschera. Interiér 
byl pojat formou raně křesťanských 
bazilik s  plochým kazetovým stro-
pem a patrovými arkádami v bočních 
lodích. Kostel byl vyzdoben pracemi 
chebských umělců. Alexander Bröms 
a Franz Dietl provedli malby kostela 
v  byzantském stylu, oltář s  monu-
mentálním křížem zhotovil sochař Jo-
hann Mayer a další mramorové oltáře 
Andreas Lugert.

Život nejmladšího kostela ve vikariátu 
byl krátký a trudný. Po válce plnil klášter 
funkci internačního tábora pro Němce 
určené k  odsunu, 5. 10. 1950 byly se-
stry z  Chebu vyhnány. Posléze se stal 
kasárnami pro pohraničníky, kteří zde 
hlídali až do roku 1990, kostel byl pře-
měněn v tělocvičnu. Do katastrofálního 
stavu však areál přivedla až Česká poli-
cie v Chebu. Od té doby byl eldorádem 
zlodějů a bezdomovců. V době, kdy se 
zvedl o klášter zájem, starosta města, 
ruku v  ruce s  ruským majitelem, přes 
probíhající řízení o památkové ochra-
ně, nechali klášter zbořit ve prospěch 
developerského záměru efektivnějšího 
využití území. Osobně jsem se neú-
spěšně angažoval ve prospěch klášte-
ra, ale tyto řádky berte jako nekrolog 
velkolepé stavby, která se neubránila 
zprvu lhostejnosti, poté dravosti a bez-
ohlednosti. Stalo se v roce 2016 a k této 
současné hanebnosti nemám slov!  
                                                              Jan Soukup  

Kaple Nalezení sv. Kříže v  Úbočí neda-
leko Žandova má zajímavou historii. 
Původně stála jižně od obce, první 
zpráva o ní je z  poloviny 15. století. 
Nezachovala se, zmizela zřejmě v sou-
vislosti s josefínskými reformami někdy 
na začátku 19. století. Obyvatelé Úbočí 
(tehdy Amonsgrünu) postavili v  horní 
části obce novou kapli jako náhradu za 
ni. Jednoduchá stavba s polygonálním 
závěrem a sanktusovou věžičkou s  ci-
bulovou střechou je uvnitř zaklenuta. 
Na hlavním oltáři je obraz Nalezení sv. 
Kříže, který namaloval Severin Stadler 
z  Chebu v  roce 1839, jak praví nápis 
na zadní straně rámu obrazu. Devasto-
vanou kapli opravila skupina místních 
dobrovolníků a nově byla vysvěcena 
v září 1996 Mons. Václavem Škachem.

Jen o pár kilometrů dál je na Májovém 
vrchu u zámku Kynžvart neobvyklá kap-
le Povýšení sv. Kříže, zvaná Lesní kaple. 
Byla postavena místo barokní kaplič-
ky z  roku 1692. Jejím investorem byl 
v  roce 1835 kancléř Klement Metter-
nich, architektem pak významný Petr 
Nobile. Novogotická kaple je otevřená, 
tvoří ji dřevěná konstrukce se střechou 
kryjící lavice pro účastníky bohoslužby. 
Portálový oltář s křížem stojí mimo kap-
li a na dvou kamenných pylonech, do-
provázejících kříž, jsou citáty z  Bible a 
datace 1692. Kaple byla obnovena v le-
tech 1991 až 1992 z prostředků rodáků.

V roce 1864 přišla do Chebu kongrega-
ce Milosrdných sester sv. Kříže. V  le-
tech 1869 až 1914 vybudovala v blíz-

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
 VE VIKARIÁTU CHEB

Úbočí

Kynžvart
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svaté
Svatá Anna Schäffer
 V  roce 1995 vydal papež Jan Pavel II. dekret o jejích hrdinských 
cntostech. O čtyři roky později ji 7. 3. 1999 v Římě prohlásil za bla-
hoslavenou a 21. 10. 2012 papež Benedikt XVI. Annu Schäffer sva-
tořečil. 
Pocházela z bavorského Mindelstettenu v Německu, kde se 18. 2. 
1882 narodila v  rodině chudého truhláře jako třetí ze šesti dětí.  
Anna byla zdravá dívka, ve škole patřila mezi nejlepší žákyně a 
přitom byla tichá a velice skromná. Když jí bylo třináct let, odešla 
do služby do Regensburgu, již v té době toužila být misionářkou 
a k tomu potřebovala věno. Jenomže o rok později jí zemřel otec 
a rodina se dostala do finanční nouze, musela svými vydělanými 
penězi přispívat doma. Až v šestnácti letech přistoupila k prvnímu 
svatému přijímání a tehdy měla také první mystický zážitek, v němž 
jí Ježíš oslovil a sdělil jí, že projde dlouhým utrpěním. Ještě téhož 
roku, po zasvěcení se Panně Marii, se od ní dozvěděla, že začne tr-
pět dříve, než dosáhne dvaceti let. Anna dál pokračovala ve službě, 

než se předpověď 14. února 1901 napl-
nila. Ten den prala prádlo. Když se po-
vysunula ze zdi roura od kotle, snažila 
se ji opravit a při tom sklouzla do vařící  
mýdlové vody. Byla rychle dopravena 
do nemocnice, ale v  té době si léka-
ři s  takovými popáleninami neuměli 
poradit, a tak jí odstraňovali části kůže 
kvůli vzniklému zánětu. K  tomu se 
ještě přidaly problémy se žaludečním 
vředem a všichni byli připraveni, že 
brzy zemře. Místo toho byla po třech 
měsících propuštěna. Proděla dalších 
30 operací a nakonec zůstala doma na 
lůžku s neustávajícími bolestmi. 
Anna přijala skutečnost, že Bůh má s ní 
svůj plán a přijala jej s rostoucí rados-
tí jako Boží vůli, i když se proti ní pů-
vodně bouřila. „Myslím, že moje lůžko 
je Boží vůlí! A všechnu bolest, kterou 
mi bude dovoleno na něm trpět, přijí-
mám s ochotou a radostí. Mám naději, 
že Boží vůle a má ubohost vytvoří jed-
notu." Naučila se za utrpení děkovat a 
v něm chválit Boha. „Viset neustále na 
kříži s Ježíšem, mým dobrým Spasite-
lem, to je štěstí! Milovat, trpět a zemřít, 
kdy a jak chce Bůh, je mojí touhou! 
Ó Ježíši, zemřít a Tebe uvidět, jaké to 
štěstí, které mne očekává! To je mou 
nadějí!“ 
Vedla obsáhlou korespondenci a to 
hlavně s lidmi, které nemoc nebo úraz 
upoutaly na lůžko. Kromě pera byla je-
jím dalším pracovním nástrojem jehla, 
kterou vyšívala, aby si tak vydělala na 
nezbytné životní potřeby. Právě pero a 
jehlu, spolu s utrpěním nazývala svými 
„klíči do nebe“. V roce 1923 se její zdra-
votní stav začal výrazně zhoršovat. Po-
stihla ji mozková příhoda a 5. 10. 1925 
ve věku 43 let zemřela.     

Svatá Elisabeth Hesselblad
 „Drahý Otče, jenž jsi na nebesích, ukaž 
mi kde je tvůj jediný ovčinec, v němž 
nás chceš mít všechny sjednocené," přá-
la si často v době dospívání svatá Marie 
Elizabeth Hesselblad, která byla původ-
ně luteránkou. Nakonec jí Bůh ukázal 
cestu a ona ve svých 32 letech přijala 
křest v katolické církvi. 
Pocházela ze Švédska, kde se 4. 6. 1870 
ve Fäglaviku narodila jako pátá z třinácti 
dětí Augusta Hesselblada a Caisy Peter-
sdotter Dag v luteránské rodině. Bylo jí 
osmnáct let, když se vydala za prací do 
USA, kde studovala za zdravotní sestru 
a pak řadu let pracovala v Roosevelt 
Hospital v  New Yorku. Zde se denně 
setkávala s utrpením. A zde v roce 1902 
potkala jezuitského kněze Giovanniho 
Hagena, který ji seznámil s naukou ka-
tolické církve. Téhož roku přijala křest. 
V  roce 1906 odjela do Říma, kde se 
zvláštním svolením papeže Pia X. přijala  
řeholní habit a nastoupila do domu sva-
té Brigity Švédské.
V roce 1911 založila Řád sester Nejsvě-
tějšího Spasitele. Její život byl pozname-
naný fyzickým utrpením. „Lékaři nechá-
pou, že mám právo na utrpení. Já věřím, 
že Bůh ho přijme a obětuji mu všechny 
své těžkosti za účinné působení naši 
společnosti ve Švédsku." Za druhé svě-
tové války pomáhala pronásledovaným 
Židům a řeholní dům se díky ní stal vý-
dejnou jídla, řada chudých v něm našla 
pomoc. Zemřela v Římě 24. 4. 1967 ve 
věku 86 let. 9. 4. 2000 byla papežem Ja-
nem Pavlem II. prohlášena za blahosla-
venou a v roce 2016 ji papež František 
prohlásil za svatou. Za  pomoc Židům  jí 
byl v roce 2004 udělen titul Spravedlivý 
mezi národy.  Veronika Pechová

 známéMéně

Vyobrazení zleva:  
Svatá Anna Schäffer
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informuje

Stěhujeme se
Duben v karmelitánském knihku-
pectví se ponese v duchu stěhování 
prodejny do nových prostor. Posled-
ní den, kdy bude otevřeno ve Fran-
tiškánské 9, bude Zelený čtvrtek, 
13. dubna do 17.00 hod. Od 18. dubna 
bude zavřeno až do 1. května. 
Prosíme hlavně naše kněze, aby si 
zajistili nákupy hostií, vín, svící a 
všech potřebných devocionálií do 
13. dubna. Potřebujete-li něčeho 
větší množství, stačí zavolat a vše 
vám připravíme.
Slavnostním otevření prodejny Kar-
melitánské knihkupectví zahájí svou 
novou sezónu 2. května v 10.00 hodin 
v Solní ulici č. 5, šikmo naproti hlavní 
poště směrem k náměstí. Prodejna 
bude viditelně označena. 
Novou sezónu zahájí knihkupectví 
s požehnáním biskupa Tomáše pro 
všechno naše konání. Těšíme se, 
že si k nám najdete cestu snadno a 
rádi, že od nás budete odcházet s 
taškami plnými krásných knih, sví-
ček, marmelád, vín a dalšího zboží, 
které dostanete právě u nás. Navrch 

pak hezké pozdravení a přání všeho 
dobra. Těší se na vás, brzy už v  no-
vém. 
Majka Lachmanová a Jana Hricová.

Pro jarní dny ještě malou ochutnávku z kar-
melitánských novinek:
"Františkán, bratr Bob měl kázat na 
rekolekci v Atlantě. Kvůli nehodě na 
silnici přijel pozdě na letiště. Ozná-
mil u odbavovací přepážky, jakým 
letadlem musí letět. Dozvídá se, že 
je pozdě, letadlo má zavřené dveře 
a není možné je otevřít. Bratr znovu 
klidným hlasem říká, že je jediný ka-
zatel a musí letět. Znovu se dovídá, 
že letadlo je už na startovací ploše a 
že by ho nezastavil ani prezident. Že 
jediným pánem je pilot. "Až po Bohu, 
slečno, po Bohu..." Bratr Bob se mod-
lí:" Bože, jestli chceš, aby měli tihle 
mladí, kteří po tobě hladoví a žízní, 
kněze, tak se snaž. Já jsem udělal, co 
jsem mohl." Letoun do Atlanty jede 
po své dráze, zrychluje... Ve chví-
li, kdy se už už odlepuje od země, 
prudce zabrzdí a obrátí se k únikové 
dráze. Hosteska zvedne telefon. Po-
dezřívavě se podívá na františkána. 
Stevard přiváží starou bledou paní. 
"Tahle dáma dostala záchvat paniky 
před vzlétnutím. Museli jsme ji vysa-
dit. Jestli chcete nastoupit, letadlo 
je připraveno." Z knihy FRANTIŠKÁNI Z 
BRONXU, Luc Adrian. Neuvěřitelné 
příběhy, skutečné příběhy bratrů z 
františkánské komunity jsou k do-
stání u nás v obchodě. Čte se to jed-
ním dechem.

Ermes Ronchi
Klíčové otázky evangelia

Meditace pronesené při duchovních 
cvičeních pro papeže Františka a řím-
skou kurii v roce 2016. Papež na závěr 
exercicií poděkoval za to, že „Ježíšo-
va slova, o nichž jsme rozjímali, nám 
ukázala cestu, která vede k přilnutí k 
Bohu, abychom mu pomáhali vtělo-
vat se do tohoto světa, do našich ulic 
a náměstí.“
Váz., 184 str., 249 Kč

POZOR - SOUTĚŽ!
Knihu Klíčové otázky evangelia, je-
jímž autorem je Erms Ronchi a která 
vychází v nakladatelství Paulínky, zís-

ká ten či ta z našich čtenářů a čtená-
řek, kdo správně zodpoví následující 
soutěžní otázku a bude vylosován.

Soutěžní otázka zní:

Na jaké adrese bude od května sídlit v Plzni 
Karmelitánské knihkupectví?

Pozorné přečtení tohoto čísla Zpra-
vodaje vám napoví. Své odpovědi 
zasílejte do 15. dubna  buď e-mailem 
na adresu: zpravodaj@bip.cz, nebo 
poštou na adresu: Redakce Zpravoda-
je, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 
35, 30114 Plzeň. Nezapomeňte uvádět 
Vaši zpáteční adresu.

Z  těch, kdo na otázku z  minulého 
čísla, jaký byl letošní výnos Tříkrálo-
vé sbírky v plzeňské diecézi, správně 
odpověděli, že rekordní 4 406 539 Kč, 
byla vylosována Marie Šubrtová ze 
Šťáhlav a získává knihu Jaroslava Vo-
kouna LUTHER. Gratulujeme!

27

nakladatelství



 28 29

Dopis ze Sýrie
Obdrželi jsme od Vás dar na náš pro-
jekt „křesťanská formace a misionář-
ská výchova“. Ten představuje jen 
nástin našich misionářských aktivit. 
Naše společnost „Damašský plamen“ 
zajišťuje a financuje katechezi pro 
děti nemajetných zemědělců a dětí 
z chudých předměstí Damašku. Před 
občanskou válkou v Sýrii jsme zajiš-
ťovali katechezi ve 12 obcích v Hau-
ranu, v 17 obcích v Djebel El Arabe, 
ve 4 obcích v Kalamounu, ve 4 obcích 
v Údolí křesťanů a ve 27 centech na 
předměstích Damašku. Nyní je, kvůli 
válce, 20 z těchto center zavřených. 
Ale ostatní pokračují ve své misio-
nářské činnosti navzdory nebezpečí. 
Stojí za povšimnutí, že spousta rodin 
utekla z válečných území a uchýlila 
se do předměstských částí Damašku, 
kde jsou naše centra přeplněná.
Naše práce je jenom jedním z člán-
ků v řetězu. Je prováděna skupina-
mi katechetů, kteří se snaží pokrýt 
všechny možné ohledy křesťanské 
formace školních dětí, které ve ško-
lách mají jen minimální nebo vůbec 
žádnou křesťanskou výchovu. V tom-
to směru zajišťujeme křesťanskou 
formaci pro 8 300 dětí a mladých lidí 
do 14 let, z nichž 1000 bude mít prv-

ní svaté přijímání.
Přispíváme na dopravu misionářů i 
dětí a na katechetickou a biblickou 
literaturu. Při příležitosti prvního 
svatého přijímání zajišťujeme těm-
to dětem společnou snídani a malý 
dáreček. 
Nesmíme zapomenout, že vzhle-
dem k probíhající občanské válce 
a s ní související ekonomické krizi, 
se enormně zvýšily veškeré životní 
náklady, tedy i naše výdaje vzrostly 
mnohonásobně, ale příjmy se v dů-
sledku toho drasticky propadly. Díky 
klesající kupní síle si již lidé nejsou 
schopni naše knihy koupit.
Mimoto nabízíme ještě humanitární 
pomoc dětem syrských uprchlíků na 
zajištění základních potřeb (mléko, 
rýže, cukr, léky a oblečení). V bu-
doucnu bychom rádi tuto pomoc 
ještě rozšířili, protože je velmi mno-
ho takto potřebných.
Na závěr této zprávy Vám jménem 
„Damašského plamene“ a jménem 
všech dětí, které přijímají v rámci 
našeho projektu pomoc, srdečně dě-
kujeme za Váš zájem, který věnujete 
našemu „Plameni“.

  Prezident 
 Plamene Maire nour Chaccour

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

 Studentská duchovní správa Plzeň 
pravidelné akce v dubnu:

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

HORÁcké středy

od 20,15 ve farním sále Františkánská 11

5. dubna: Kafíčko s otcem Vojtěchem u 
dominikánů 
12. dubna: Ježíšův příběh - Rockové pa-
šije MUDr. Martina Pachnera
19. dubna: Agapé  (víno, jídlo, zpěv)
26. dubna: PilsOut – Napínavá večerní 
hra Plzní
 Více na hora.signaly.cz 
 a na facebooku Hory.

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO
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Centrum 
pro rodinu
Národní pochod pro život
se koná 22. dubna v Praze. Program za-
číná mší sv. v katedrále na Pražském 
hradě od 10 hod., konec v 16.00, více 
informací a přihlášky na www.po-
chodprozivot.cz

Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících 
úterních setkání od 19. dubna od 18 
hod. v sále farnosti, Františkánská 11 
v Plzni. Témata v dubnu:
19. 4. Jak chápe katolická církev man-
želství 
26. 4.  Manželství z pohledu bible 

Víkend pro ženy 19.-21. května v Těnovicích
Tématem Být matkou, jsouc dcerou“ 
Vás budou provázet psychoterapeut-
ka Manka Kutilová a jáhen Jindřich 
Fencl. Čeká Vás společně strávený 
čas, promluvy, prostor na modlitbu 
i sdílení, čas na sebe, pobyt v krásné 
přírodě, rituál, nedělní bohoslužba … 
Cena 500 Kč.

Exercicie pro manželské páry
Pernink 20.-25. srpna (začátek v  ne- 

děli večeří, konec v  pátek obědem), 
vede P. Josef Žák a Jindřich Fencl, 
cena za pár 3 200 Kč. Přihlášky: slaj-
sova@bip.cz

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v 
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých ži-
votních situací, mezilidských vztahů, 
manželské poradenství a párovou te-
rapii (více na www.poradnaukaplicky.
cz). Poradnu vede psychoterapeutka 
Marie Kutilová pro objednané 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 (Věrka)

Jindřich Fencl, 
rodiny@bip.cz, tel 731 619 704
nebo 776 200 028 (Hanka).
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 Psychologická poradna pro mládež
Od nového roku začíná na DCM fun-
govat psychologická poradna pro mlá-
dež. Psycholog Mgr. Anežka Fialková 
vám může pomoci v otázkách sebepo-
znání, psychospirituální krize, problé-
mů v  rodině, orientace v  životě, zvlá-
dání těžkých situací, potíží se vztahy. 
V případě zájmu je možné se objednat 
prostřednictvím emailu: 
dcmporadna@gmail.com

 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 pomocí, 
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 prožili. 
Budeme rádi, když se přidáš.
Aktuální informace ráda sdělím na tel.: 
734 241 053
 Lucka

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

Světový den mládeže v Plzeňské diecézi – Se-
tkání mládeže s biskupem před Květnou nedě-
lí (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. Program 
bude opět bohatý a pestrý. V pátek se 
již tradičně uskuteční Křížová cesta 
centrem Plzně (začátek v  18.00 v  ka-
tedrále sv. Bartoloměje). Pokud máte 
zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve 
spacáku).
V sobotu bude program pokračovat 
od 9.00 – opět v aule gymnázia na Mi-
kulášském námětí 23 v Plzni (jen pět 
minut od nádraží). Na programu bude 
společná modlitba, dále duchovní slo-
vo – hlavním hostem bude tentokrát 
otec Marián Kuffa, krátké filmy a te-
matické workshopy, hudební skupiny 
Quo vadis, Krpál a Chválová kapela z 
Plzně... Také se můžete těšit na příle-
žitost k  setkání s  věřícími vrstevníky 
z  celé diecéze, krásnou liturgii s  prů-
vodem s  ratolestmi spolu se slovem 
otce biskupa. Na závěr mše svaté otec 
biskup každému osobně požehná a 
předá dárek – památku ze setkání.
Stejně jako v minulých letech uvítáme 
vaši podporu při organizaci celého 
setkání – pokud nám můžete pomoci 
(třeba při liturgii, zařizování prostor, 
předávání informací nebo zajišťování 
stravování), budeme moc rádi – ozvě-

te se! Také prosíme o modlitbu za toto 
setkání i jeho přípravu.

 Večer chval s DCM (18. 4. v 19.30)
Na večerech chval nám jde o to, aby-
chom skrze písně, modlitby a slova 
opětovali lásku našemu Bohu, Otci, 
Synu i Duchu Svatému, učili se přebý-
vat v jeho blízkosti a stávali se mu po-
dobnými. Další se uskuteční tradičně 
třetí úterý v  měsíci – tedy 18. dubna 
v  19.30 v  kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Plzni. Pozvání platí pro všech-
ny – chvalme Pána!

XI. celodiecézní fotbalový turnaj na malém 
hřišti - BiskupCUP - o pohár biskupa Radkov-
ského (24. 6.)
Všichni hráči i fanoušci se opět mohou 
těšit na velký fotbalový turnaj. Stejně 
jako v minulých letech se bude hrát na 
hřišti a v tělocvičně ZŠ v Komenského 
ulici v Domažlicích – tentokrát o slav-
nosti sv. Jana od 10.00.
Zájemci o hru, nechť se přihlásí do 16. 
června. Maximální počet družstev: 16, 
počet hráčů v teamu: 4+1, Přihlášky: 
Petr Jankovec, Jiráskova 596, 344 01 
Domažlice, tel.: 602 472 334, PetrJanko-
vec@seznam.cz

ÚleT (16. - 22. 7.)
Prázdninové setkání pro -náctileté 
(14-18 let) opět proběhne 16. – 22. čer-
vence v Nečtinech.  Čeká Tě společně 
strávený čas se spoustou her a legrace, 
trocha napětí, krátký  výlet, letní kino, 
koupání, dílny, povídání, volejbal, gan-
gy, koncert a úžasná parta podobně 
potrefených… Těší se na Tebe: Anička, 
Petr, Jindřich a další.

Cena 1200 Kč, přihlášky a informace: 
fencl@bip.cz, 731 619 704.

ENTERcamp 2017
Nejen ti, kdo nakonec nepojedou na 
JUMP, jsou o prázdninách zváni na 
ktišskou faru na akci zvanou ENTER-
camp. Mladým ve věku 13-15 let (23. 
- 29. 7.) a 16-23 let (31. 7. - 6. 8.) se na-
bízí jedinečná možnost občerstvit a 
obnovit svou víru, posílit svůj duchov-
ní život, upevnit svou odhodlanost jít 
dál za Kristem nebo pokročit v hledání 
osobního povolání. Toto setkání chce 
být „vstupem“ do nové fáze života, 
popostrčit k dalším krůčkům. Nebude 
chybět ani prostor pro to pořádně si 
zablbnout a vybláznit se, něco zajíma-
vého se naučit, vyzkoušet, či vlastno-
ručně vytvořit. Více informací nalez-
nete na www.entercamp.cz. Na této 
adrese je také možné se zaregistrovat.

Celostátní setkání mládeže 
v Olomouci (15. – 20. 8. 2017) 
Je nejvyšší čas se při-
hlásit na Celostátní se-
tkání mládeže, které se 
uskuteční od 15. do 20. srpna 2017 
v  Olomouci. Poslední akce tohoto 
charakteru se konala 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 slova: Nebojte se!
Organizátoři shánějí také dobrovol-
níky, kteří by se chtěli aktivně podílet 
na přípravě (pomoci se zajištěním or-
ganizace, zdravotní péče, ubytování, 
stravování, režie, liturgie, techniky, 

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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propagace…). Akci pořádá Sekce pro 
mládež při České biskupské konfe-
renci (stejný tým, který připravoval 
program v Českém národním centru 
v Krakově), tak se máte věru na co tě-
šit! Přihlášky a více informací na ad-
rese: https://olomouc2017.signaly.cz/ 

CO SE DÁLE CHYSTÁ…

Víkend pro nezadané katolíky 
v Perninku (28. 4. – 1. 5.) – přihlášky: 
spolecne70@volny.cz
Týden modliteb za povolání 
(1. – 7. 5.) – více informací: 
www.hledampovolani.cz
Diecézní setkání ministrantů 
v Teplé (19. – 20. 5.) 
Exercicie pro mládež (1. – 8. 7.)
Tábor ministrantů 
v Horní Blatné (19. – 26. 8.)
Workship 2017 (20. – 26. 8.)
Rekolekce pro mládež (1. – 3. 9.)
Diecézní pouť do Teplé 
s programem pro mládež (15. – 16. 9.)
 Z DCM zdraví Petr a Pavel

Ohlédnutí za setkáním v Ostrově
Dne 18. 2. 2017 se uskutečnilo Setká-
ní mládeže Karlovarského kraje na 

faře v  Ostrově. Sešlo se asi 15 mla-
dých lidí, kteří přijeli z širokého okolí. 
Přidali se i kněží, kteří nás na toto se-
tkání doprovodili.
„ARE YOU READY TO SAY YES?“ – Tato 
otázka se stala mottem  setkání. Měla 
nám připomenout, zda jsme připra-
veni říci ano! Na co říci ano? :-) Na 
papání? Na zábavu? Konkrétně na 
této otázce byla připravena velmi za-
jímavá přednáška s hudební ukázkou 
o Jobovi, kterou připravil P. Petr Mecl. 
Mě osobně se nejvíce na tomto se-
tkání líbila právě zmiňovaná před-
náška. Ale co se líbilo ostatním? …. 
Určitě zábava a to „foukání barev na 
trička“. Myslím si, že to bylo super!   
Každý měl svoje nápady a svou kre-
ativitu, kterou mohl předvést. Super 
bylo také zázemí, které nám umož-
nil tamní farář P. Marek Hric, který 
se ujal uvaření oběda pro všechny 
zúčastněné. Měli jsme guláš, který 
byl vynikající!  Posledním bodem to-
hoto setkání byla mše svatá, při kte-
ré jsme děkovali Pánu Bohu za celý 
velmi krásně prožitý den, a v síle 
modlitby jsme se po skončení mše z 
nadšením a povzbuzením vrátili do 
svých příbytků. Lukáš

D
CM

Karmelitánské knihkupectví v Plzni má ve své nabídce produktů také 
liturgické nádobí, které se používá při bohoslužbách. Kalich a další nádobí 
může být i vhodným dárkem od farnosti pro kněze. V nových menších 
prostorách knihkupectví bude možné toto nádobí už jen objednávat.

knihkupectví
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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

   6.4. 10:00 Plzeň, Plzeňský Prazdroj, vypravení piva do Vatikánu
   7.4.  18:00 Plzeň, katedrála a centrum města, křížová cesta s mládeží
   8.4.   9:00-16:00 Plzeň, Mikulášské nám., gymnázium, setkání mládeže s biskupem
   9.4. 10:30 Plzeň, katedrála, mše sv. z Květné neděle
10.4. 19:00 Plzeň, Domeček bratří františkánů, setkání s katechumeny
13.4.   9:30 Plzeň, katedrála, mše se svěcením olejů
13.4. 12:00 Plzeň, U Branky, veřejné čtení Bible
13.4. 18:00 Plzeň, katedrála, mše na památku poslední večeře
14.4.   8:00 Plzeň, katedrála, ranní chvály
14.4. 16:30 Plzeň, katedrála, obřady Velkého Pátku
15.4.   8:00 Plzeň, katedrála, ranní chvály
15.4. 21:00 Plzeň, katedrála, Velikonoční vigilie
16.4. 10:30 Plzeň, katedrála, mše sv. s apoštolským požehnáním 
16.4. 16:30 Plzeň, katedrála, pontifikální nešpory
18.4. 17:00 Plzeň, Západočeské muzeum, přednáška v rámci Letnic umělců 
18.4. 20:00 Tuchoměřice, klubová kavárna, přednáška na téma Dobro a zlo 
22.4.  Praha, Národní pochod pro život a rodinu
22.4. 16:00 Luková, kostel sv. Jiří, poutní mše sv.
22.4. 18:30 Loket, fara, setkání s biřmovanci farností Loket a Chodov
23.4. 10:00 Chodov, kostel sv. Vavřince, mše s biřmováním
24.4.   -26.4. Erlebachova bouda, Plenární zasedání ČBK
29.4. 15:00 Lučina, česko-německá mše sv. 
30.4. 10:00 Švihov, kostel sv. Václava, mše s biřmováním
30.4. 14:00 Koloveč, kostel Zvěstování Páně, mše s instalací reliéfu na obětní stůl 
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DUBEN 2017
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Vychutnávejte život,
nyní bio i bez lepku!


