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Vítězství světla nad temnotou: 
Vzkříšení Krista 
slavila o Velikonocích celá diecéze

Foto Pavel Adámek
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době navštívila kvůli reportáži veli-
konoční školu, kterou na biskupství 
pro školní děti pořádala sestra Bene-
dikta Veselá SCSC. Navštívilo ji po-
stupně několik tříd plzeňských zá-
kladních škol a sestra jim poutavým 
způsobem pomocí moderních po-
čítačových technologií a svých zku-
šeností z  letité výuky náboženství 
vysvětlovala a přibližovala význam 
a poselství Velikonoc. Děti seděly, 
ani nedutaly. Když se potom měly 
aktivně zapojit do dramatizace paši-
jových her a kvízu, mohly se přetrh-
nout. Prostě je to bavilo a zajímalo.
A tak i ty děti, které přicházely 
s  představou, že na Velikonocích 
jsou nejzajímavější dárky od zajíčka 
a koleda s  pomlázkou, náhle disku-
tovaly o tom, co je to zrada, co je to 
hřích, co dokáže láska, proč Jidáš 
zradil Ježíše, jak moc Ježíš na kříži 
musel trpět, kdo našel prázdný hrob 
a hlavně - jak obrovskou naději pro 
nás znamená Ježíšovo vzkříšení. 
Děti sice občas spletly pojmy, zmrt-
výchvstání zaměnily za povstání, ale 
základní smysl pochopily a odná-
šely si ho s  sebou. Domů, do školy, 
do života.  „Ony to ode mě přijímají 
trochu jinak, než když jim o Veliko-
nocích povídají ve škole. Některé si 
dokonce chodí sáhnout na můj há-
bit, jestli jsem skutečná,“ usmívá se 
sestra Benedikta. Má laskavé oči a 
právě předala dětem dar, s nímž se 
čokoládová vajíčka od velikonoční-
ho zajíčka opravdu nemohou pomě-
řovat.
Letošní Květnou neděli jsem trávi-

la na dovolené v  malém alpském 
městečku v  Jižním Tyrolsku. Poblíž 
místního kostela od rána vyhrávala 
hudba a průvod, který posléze při-
cházel, byl tak mohutný, že policie 
musela zastavit dopravu. V jeho čele 
šla spousta dětí. Nejen ministrantů 
a ministrantek, ale dětí všeho věku, 
slavnostně vyšňořených a nesou-
cích si na dlouhých tyčích svazky 
nazdobených olivových, lískových 
či jiných větviček a květin ke svěcení 
ratolestí. Ty se po návratu z  kostela 
umístí před dům, na balkón či na 
okno, aby podle tradice přinášely 
příbytku Boží ochranu. 
Množství dětí mě fascinovalo. „Těm 
asi nikdo velikonoční poselství vy-
světlovat nemusí,“ povzdechla jsem 
si. „Ale musí,“ odpověděla mi mladá 
maminka. „Ony jsou sice zvyklé cho-
dit do kostela, ale stejně je musíme 
nenásilně vést, aby to nebraly jen 
jako zábavu nebo formální povin-
nost. 
Já za to vděčím divadelnímu krouž-
ku, který jsem jako adolescent na-
vštěvovala a který vedla jedna řádo-
vá sestra. U svých dětí zatím hodně 
spoléhám na svou maminku,“ doda-
la.
Vida, sestry Benedikty a babičky 
plné lásky, víry a naděje jsou všude. 
Modleme se, abych jich bylo co nej-
víc. A nemusí to být jen řádové se-
stry nebo babičky. Hlavně ať dětem 
dokáží zasít do srdíček víru, naději a 
lásku, s nimiž ony pak budou proží-
vat nejen Velikonoce.     
 Alena Ouředníková

Děkujme těm, 
kdo dávají 
dětem víru, 
naději a lásku

Když jsem jako dítě pobývala u své babičky na vesnici, vždyc-
ky mi po probuzení padl pohled na obraz, který visel nade 
dveřmi pokoje. Byl to barvotisk tří dívek. „To je Víra, Naděje a 
Láska“, vysvětlovala mi babička a vždycky, když na Květnou 
neděli přinesla z  kostela požehnané kočičky, jednu snítku 
zasunula také za rám obrazu, stejně tak v létě květinu ze za-
hrádky. Že zdobila kříž s Ukřižovaným, tomu jsem rozuměla. 
Právě díky babičce jsem znala velikonoční příběh Pána Ježíše 
velice dobře. Ale proč obraz těch tří děvčat? „To je velmi silná 
a důležitá trojice pro nás všechny. I zázrak Velikonoc je přece 
postaven na Víře, Naději a Lásce,“ odpovídala babička. Trvalo 
ještě pár let, než jsem tato slova byla schopná plně pochopit, 
ale díky nim jsem přestávala vnímat velikonoční svátky jen 
jako barvení vajíček a příběh o zradě, nenávisti a bolesti, ale 
čím dál víc mi Velikonoce přinášely naději, zrozenou z lásky 
a víry. A tato silná trojice mě díky Bohu a babičce provází 
životem.
Toto všechno mi probíhalo hlavou, když jsem letos v postní 
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Co se stalo, 
co se chystá

Marii a o velkém významu žen ve 
světě, podělil se i o konkrétní zážit-
ky ze svého soužití s  lidmi z  okraje 
společnosti, s  bezdomovci i vrahy. 
Setkání zakončila mše sv. v  kostele 
Panny Marie Růžencové, celebrova-
ná oběma biskupy.

24. března - 10. dubna PLZEŇ  
Velikonoční škola pro děti na biskupství
Význam Ježíšova velikonočního 
příběhu a to, že velikonoční svátky 
neznamenají jen barvení vajíček a 
chození s  pomlázkou, přibližova-
la školním dětem sestra Benedikta 
Veselá SCSC ve velikonoční škole, 
kterou během postní doby vedla 
na plzeňském biskupství. Využívala 
přitom počítačové animace vlast-
ní výroby.„Třicet let jsem učila ná-
boženství děti všeho věku, mám 
hodně materiálu, který jsem zpra-
covávala digitálně. Když jsem před 
půl rokem nastoupila jako zaměst-

nankyně katechetického střediska 
plzeňského biskupství, chtěla jsem 
své zkušenosti nějak využít a zkusila 
jsem uspořádat takový malý advent-
ní kurz pro školní děti, kde bychom 
společně hledaly význam a poselství 
Vánoc,“ říká sestra Benedikta. Roze-
slala tehdy e-maily plzeňským ško-
lám a zájem byl obrovský, postupně 
přišlo se svými učitelkami na sedm 
set dětí. Rozhodla se proto pokračo-
vat kurzem velikonočním.
V  rámci velikonoční školy dětem 
promítala projekci Pohádky o srdíč-
ku, kterou sama namluvila a která 
přináší pohled na to, co je vlastně 
hřích, zloba, závist a jak se jich lze 
zbavit. Poté nabídla malým divákům 
velikonoční příběh formou komiksu, 
kde se děti samy zapojí, následuje 
kvíz. „Kdo zradil Ježíše? Kolik měl Je-
žíš učedníků? Který den byl vzkříšen 
a kdo našel prázdný hrob?“  A všechny 
odpovědi jsou správné.

7. dubna PLZEŇ 
Křížová cesta mládeže centrem města  
Ani silný déšť a vítr neohrozily pá-
teční křížovou cestu mládeže s  bis-
kupy Tomášem Holubem a Františ-
kem Radkovským centrem Plzně. 
Průvod procházející městem byl 
nepřehlédnutelný. Jedenáct zasta-
vení originálně ztvárnila jednotlivá 
společenství mládeže z celé diecéze, 
postupně se přidávaly či přihlížely 
desítky kolemjdoucích, o hudeb-
ní doprovod se postarala plzeňská 
křesťanská skupina Quo Vadis. Křížo-
vá cesta byla tentokrát inspirována 
tématem křížů - křížů lidské nedoko-
nalosti v podobě strachu, nedůvěry, 
bolesti, smrti, to vše ztvárněno diva-
delní scénkou či zdramatizovaným 
čtením Písma.

8. dubna PLZEŇ          
Setkání mládeže s biskupem
V  rámci Světového dne mládeže se 

v  sobotu před Květnou nedělí sešli 
mladí lidé z diecéze s biskupy Tomá-
šem Holubem a Františkem Radkov-
ským v  aule plzeňského gymnázia 
na Mikulášském náměstí. Hlavním 
hostem a přednášejícím byl P. Ma-
rián Kuffa, slovenský kněz, který se 
věnuje bezdomovcům, vězňům, 
osamělým matkám a dalším, kdo 
potřebují jeho pomoc.   „Celý náš ži-
vot má směřovat k lásce.  Ať děláme, 
co chceme, život tady na zemi je ta-
ková maturita z lásky. Láska dává ži-
votu smysl, radost a energii,“ zdůraz-
nil. Hovořil o své náklonosti k Panně 
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30. března - 31. prosince RADNICE 
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Ro-
kycansku
Tak zní název výstavy a stejnojmenné 
publikace, autorem obojího je historik 
Luděk Krčmář a expozice je k  vidění 
v radnickém Muzeu Josefa Hyláka.
„Nechtěl jsem představovat tato místa 
z  hlediska stavebního či architekto-
nického, ale přiblížit jejich specifický 
příběh. Lidé mnohdy opraví tu či onu 
kapličku, navštěvují určité poutní místo, 
chodí ke studánce a neznají jejich histo-
rii spojenou s Boží milostí, přitom je to 
ale zajímá, “ vysvětluje Luděk Krčmář, 
vystudovaný teolog a pracovník Zápa-
dočeského muzea v Plzni. 
Z panelů výstavy v  radnickém muzeu 
se například dozvíme, že v tomto městě 
bývaly dvě poustevny, že v Mýtě najde-
me kámen, na němž odpočíval sv. Jan 
Nepomucký, že místo zvané Křtitelna 
Studánka poskytlo v  17. století úkryt 
pronásledovaným katolíkům, že v kapli 
Panny Marie ve Lhotě pod Radčem do-

šlo k zázračnému uzdravení a že v loka-
litě Kvásek se dokonce v době Třicetileté 
války do země propadl celý klášter, poté 
co zdejší řeholnice prosily Hospodina o 
smrt, aby unikly zneuctění vojáky. 
A mnoho dalšího, ať už skutečného či 
staletími přibarveného, se pojí s kostely, 
kříži, sochami… 
„Někdy jsem měl k dispozici jen fotogra-
fie, protože objekty byly zničeny nebo 
ukradeny, tím spíš jsem je chtěl zachy-
tit po budoucnost,“ konstatuje Luděk 
Krčmář, který už má na svém kontě dvě 
podobné výstavy a publikace týkající se 
Tachovska a severního Plzeňska a také 
knihu o poutních místech v celé plzeň-
ské diecézi s názvem Putování je IN. 

4. dubna - 21. května PLZEŇ 
Člověk je třtina větrem se klátící - výstava v Mu-
zeu církevního umění 
Hlaním tématem výstavy se stal blaho-
slavený Hroznata a 800 let od jeho mu-
čednické smrti, výstava nese podtitul 
Současné sakrální umění na Plzeňsku 

a prezentuje díla tří desítek výtvarníků. 
Zároveň se stala zahajovací akcí letoš-
ních Letnic umělců, při nichž v rozsáh-
lém programu západočeští hudebníci, 
výtvarníci a mistři slova už sedmým 
rokem odkrývají křesťanské duchovní 
kořeny své tvorby.
„Jsem rád, že výstava přibližuje blaho-
slaveného Hroznatu z  pohledu sou-
časných umělců. Věřím, že proces jeho 
svatořečení bude brzy ukončen a on 
rozšíří řady českých světců,“ zdůraznil 
při vernisáži v  prostorách bývalého 
františkánského kláštera biskup Franti-
šek Radkovský.

V předsálí výstavu doplňují ukázky dět-
ských výtvarných prací z  mezinárodní 
soutěže k 1150. výročí příchodu Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu, pořádané 
hnutím Na vlastních nohou.  

13. dubna PLZEŇ
Missa chrismatis v katedrále sv. Bartoloměje 
„Buďme kněžími Nového zákona. 

Buďme těmi, kteří mají podíl na iden-
titě kněžství, které přinesl Ježíš Kristus. 
Buďme těmi, kteří nerozdělují svět na 
profánní a sakrální, ale kteří svou služ-
bou posvěcují všechno to a všechny 
ty, s kterými se setkávají. Buďme těmi, 
kteří své kněžství nevykonávají v první 
řadě rituálně, ale bytostně; vším tím, 
co jsme a co konáme; existenciálně, ve 
své službě druhým, kteří nás potřebují. 
Buďme těmi, kteří jsou na prvním místě 
hlasateli Božího milosrdenství a Božího 
soucitu s námi lidmi, a nikoliv hlasateli 
odsouzení a Božího trestu. Buďme kně-
žími Kristovými,“ vyzval několik desítek 
přítomných kněží z diecéze biskup To-
máš kněží na Zelený čtvrtek v katedrále 
sv. Bartoloměje při mši svaté se svěce-
ním olejů, kterou celebroval společně 
s emeritním biskupem Františkem Rad-
kovským.

Připravila Alena Ouředníková, 
foto Pavel Adámek, Soňa Pikrtová 

a Jiří Strašek.
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1.května NEUKURCHEN BEIM HEILIGEN BLUT
POUŤ K PANNĚ MARII LOUČIMSKÉ do barok-
ního kostela Narození Panny Marie 
pořádá ŘKF Kdyně. Začátek poutní 
mše svaté je v 10.00 hodin.

2. května NEČTINY
SETKÁVÁNÍ NAD ŽIVOTNÍMI OTÁZKAMI EVAN-
GELIA - zahájení cyklu
Jak najít pokoj v  srdci? Proč člověk 
potřebuje odpuštění? Je možné být 
opravdu šťastný? Jak se nebát smrti? 
Jde napravit nenapravitelné? Může 
být strach požehnaný? Co to zname-
ná být křesťanem?... Křesťanství není 
názor, nauka, kostel nebo nějaké 
předpisy. Křesťanství je síla a bytost-
ná naděje skrze toho, který se narodil 
v Betlémě! Srdečně zveme na něko-
lik tematických setkání, kde najdete 
snad nějakou pro vás důležitou odpo-
věď, ale především chuť a sílu do živo-
ta pro sebe i pro druhé.  Není nutné 
účastnit se všech setkání. Přijďte. Ži-
jeme jen jednou. Přátelství je možné, 
i když to máme každý „trochu jinak“. 
Jednotlivá setkání budou moderovat 
bratři obláti z Plas. Bližší informace P. 
Martin Sedloň OMI, tel. 731 621 241 
Setkávání se bude konat každé 
květnové úterý v  Regionálním mu- 
zeu v  Nečtinech od 18.30 hodin. 

3. května PLZEŇ
POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ ZBOŽNOSTI 
NA ROKYCANSKU
Přednáška historika Luďka Krčmáře 
od 17.00 hodin v  Muzeu církevního 
umění plzeňské diecéze ve Františ-

kánské 11. Luděk Krčmář je autorem 
stejnojmenné výstavy, která je do 
konce roku k vidění v Muzeu Josefa 
Hyláka v  Radnicích, a též autorem 
stejnojmenné publikace.
 
3. května PLZEŇ
„LUTHER - MYSTIK VÍRY, SLOVA A SVÁTOSTÍ“
Přednáška Prof. Jaroslava Vokou-
na začne v  18.00 hodin ve farnosti 
Evangelické církve metodistické, 
Husova 14.
Ekumenický teolog Jaroslav Vokoun 
vykresluje Luthera, stojícího pevně v 
katolické tradici, legitimně rozvíjejí-
cího myšlení předscholastické mniš-
ské teologie. Luthera, který není na 
prvním místě reformátor církve, ale 
reformátor zbožnosti, pastýř a mys-
tik. Po přednášce následuje autogra-
miáda knihy, která bude k zakoupe-
ní přímo na místě. 

8. května - 5. června PLZEŇ
PLZEŇSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL, X. ročník
Koncerty se konají vždy od 19.00 
hodin v katedrále sv. Bartoloměje 
v Plzni
8. května - Miroslav Pšenička  - varhany(-
koncert na zakončení Oslav osvobození), 
Ivana Veberová – zpěv, Veronika Hád-
ková –  hoboj Zazní skladby:  Anton 
Bruckner – Postlude,   Miroslav Pše-
nička – Sonata pro hoboj a varha-
ny,   Antonín Dvořák  – Biblické pís-
ně, Volná improvizace pro hoboj a 
varhany,   Cesar Franck – Ave Maria, 
Panis Angelicus, , Miroslav Pšenič-
ka (1974) – Chvalozpěvy, Te Deum, 
Sanctus, Aleluja.
22. května - Markéta Reindlová  - varhany, 

Schola Cantorum Pilsensis - zpěv. Zazní 
skladby: Felix Mendelssohn-Barthol-
dy  –  Sonata A dur op. 65, Introitus 
Dominica VI. Paschae, Johannes 
Brahms   –  Chorální předehry, Herz-
lich tut mich erfreut, Schmücke dich, 
o liebe Seele, Mikuláš Schneider-
-Trnavský  –  „Matka Boží Trnavská“, 
Petr Eben– Improvizace na sloven-
skou mariánskou píseň „Matka Boží 
Trnavská“, Petr Eben – Suita liturgica 
5. června - Irena Chřibková - varhany, Jana 
Sibera - zpěv Zazní skladby autorů: 
Bedřich Antonín Wiedermann, Zde-
něk Pololáník, Zdeněk Blažek, Jo-
hann Sebastian Bach, Georg Fried-
rich Händel. Součástí 10. ročníku 
plzeňského varhanního festivalu 
bude v katedrále výstava o varha-
nách.

8. května OSTROV NAD OHŘÍ
POUTNÍ SLAVNOST K  PANNĚ MARII VĚRNÉ S 
NOVOKNĚŽSKÝM POŽEHNÁNÍM
V 9.00 hodin začne slavnostní mše 
svatá celebrovaná novoknězem P. 
Mgr. Pavlem Fořtem, farním vikářem 
v Domažlicích a pověřeným knězem 
pro mládež v plzeňské diecézi. Na zá-
věr slavnostní mše bude P. P. Fořt udě-
lovat NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ. 
Od 10.00 hodin následuje pohoště-
ní a posezení s besedou o kněžské 
službě s. P. Fořtem ve farním areálu 
farnosti Ostrov V 16.00 hodin pro-
běhne Mariánská pobožnost.

10. května PLZEŇ
KOMENTOVANÁ PRPHLÍDKA KATEDRÁLY 
S ARCHITEKTEM JANEM SOUKUPEM
Začátek v  16.30 hodin. Návštěvníci 

se budou moci seznámit s historií 
katedrály, dále jsou pro ně připrave-
né zajímavé informace o interiéru, 
o Šternberské kapli o Plzeňské Ma-
doně. Součástí prohlídky bude také 
možnost vystoupat do prostor půdy 
katedrály.

13. května PLZEŇ
FÉROVÁ SNÍDANĚ CÍRKEVNÍ ZŠ A SŠ
Zveme všechny příznivce fair trade 
na Slovany, do parčíku u haly Loko-
motivy, přímo před Církevní ZŠ a SŠ 
Plzeň. Společně posnídáme fairtra-
dové a lokální potraviny a oslavíme 
tak Světový den pro fair trade.Užije-
me si společný čas a zároveň podpo-
říme férové obchodování s pěstiteli 
z rozvojových zemí. Začínáme v 9.30 
hodin.
 
13. května MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY, MŠE SV. S ŽEH-
NÁNÍM PRAMENŮ
Začátek v 10.00 hodin v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie

MEDITAČNÍ ZAHRADA V  PLZNI - DOUDLEV-
CÍCH
13. května v  16.00 hodin posvícení 
- mše sv., v  17.30 hodin divadelní 
představení „Máj“, účinkuje divadel-
ní spolek Osada Horní Bříza. 
25. května v 16.00 hodin mše sv.
6. června Noc kostelů od 19.00 do 23.15 
hodin (Jazzový kvartet Mr. Z., noční 
osvětlení zahrady)
10. - 11. června Víkend otevřených zahrad 
(květinová tvorba studia Elissa, kerami-
ka Naděždy Potůčkové)
11. června od 16.00  hodin Jarní koncert 11
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pro Luboše – Zuzana a spol.
28. - 29. června ODPUŠTĚNÍ V  KAMENI  
program k 90. výročí narození a 10. vý-
ročí úmrtí plk. Luboše Hrušky, zaklada-
tele zahrady. Od 9.00 do 12.00 program 
pro školy.

14. května SKOKY
FATIMSKÁ POUŤ
Mši svatou celebruje P. Vladimír Slá-
mečka od 14.00 hodin.

15. května PLZEŇ
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ  
Pastorační centrum zve všechny zá-
jemce na pravidelné biblické hodiny s 
Josefem Kaše. Na první a druhé pondělí 
v květnu připadá státní svátek, biblická 
hodina nebude. 15. května pokračuje-
me s výkladem apoštolského vyznání 
víry tak, jak jej rozjímá a předkládá Jo-
seph Ratzinger - Benedikt XVI. ve své 
knize Úvod do křesťanství. Těší se na 
vás organizátoři a průvodci biblickými 
hodinami, Josef, Majka a Anička. Info na 
728930030.

17. května PLZEŇ
KONCERT NA ZÁVĚR AKADEMICKÉHO ROKU V KA-
TEDRÁLE
Západočeská univerzita v Plzni zve 
akademické pracovníky, studenty, 
zaměstnance i širokou veřejnost na 
koncert, který uzavře letošní akade-
mický rok.
Program:  François-Joseph Krafft - Be-
nedicamus Domino, Philipp Heinrich 
Erlebach  - Halleluja, Wolfgang Amades 
Mozart  - Missa solemnis c moll, KV 13, 
(Waisenhausmesse) pro sóla, sbor a or-
chestr , Jan Nepomuk Augustin Vitásek  
- Te Deum in D (k poslední pražské ko-

runovaci 1836) pro sóla, sbor a orchestr 
Vystoupí: Dívčí akademický sbor FPE 
ZČU, Plzeňský akademický sbor FPE 
ZČU, Consortium musicum, komorní 
orchestr ZČU
Začátek v 19.00 hodin

19. - 20. května TEPLÁ
SETKÁNÍ MINISTRANTŮ A MINISTRANTEK
V pátek večeře, táborák, společná mod-
litba, v sobotu téma dne: blahoslavený 
Hroznata, ministrantský nácvik, mše 
sv. s opatem P. Filipem Zdeňkem Lob-
kowiczem Opraem. Informace a při-
hlášky do 15. května na juniperjosef@
seznam.cz nebo na tel. 605 374 900.

7., 14. a 21. května OSTROV NAD OHŘÍ
OSTROVSKÉ VARHANNÍ JARO - 21. ročník
Tento tradiční svátek klasické hudby 
v Ostrově dává prostor pro prezenta-
ci varhan jako královského nástroje, 
ale také představuje řadu zajímavých 
umělců. Stejně jako v minulých letech 
jsme pro vás připravili tři koncerty, ve 
kterých kromě varhan uslyšíte další za-
jímavé sólisty. Výběr autorů je garancí 
nejen dobré klasické hudby, ale také 
příslibem pro náročnější posluchače.
Začátek v  15.00 hodin, vstupné dob-
rovolné. Podrobné informace na 
webových stránkách farnosti http://
farnostostrov.wordpress.com/ a na face-
booku na stránkách Římskokatolická 
farnost Ostrov.

29. května KARLOVY VARY
POCHOD PRO ŽIVOT
Začíná v  15.00 hodin v  ulici T. G. Ma-
saryka - před poštou. Trasa pochodu: 
ulice T. G. Masaryka (prostranství před 
Smetanovými sady) – Varšavská ulice 

Zeyerova ulice – ulice Dr. Davida Beche-
ra - ulice T. G. Masaryka
Přijďte se zastat těch, kteří se nemohou 
bránit, a povzbudit lidi k odvaze nechat 
svým dětem život.
Existují i jiná řešení než potrat. Jsme 
kreativní. Jsme pro život. Vždy hledáme 
řešení.
Kontakt: Jiří Badal,  j. badal@seznam.cz, 
tel: 732 286 46
Více na http://farnost-sokolov.webnode.
cz/products/pochod-pro-zivot/

BISKUPSTVÍ VYHLAŠUJE LITERÁRNÍ A VÝTVAR-
NOU SOUTĚŽ K 800. VÝROČÍ MUČENICKÉ SMRTI 
BL. HROZNATY
Biskupství plzeňské a Kanonie premon-
strátů Teplá vyhlašují u příležitosti 800 
let od smrti bl. Hroznaty literárněvý-
tvarnou soutěž, která je určena pro 
všechny děti a mládež žijící na území 
plzeňské diecéze (Karlovarský a Plzeň-
ský kraj).
Soutěžní kategorie:
kategorie MŠ – 3 až 6 let
I.kategorie – 1. až 3. třída
II. kategorie – 4. až 6. třída
III. kategorie – 7. až 9. třída
IV. kategorie – středoškoláci
Do soutěže se zasílá jedna práce (u vý-
tvarné formátu  A3) ze dvou možných 
témat:
1. Kam patřím? Pro Hroznatu bylo 
důležité někam patřit – rodina, králova 
družina, pak společenství mnichů – viz 
jeho životopis v příloze – literární úva-
ha nebo výtvarné ztvárnění toho, kam 
patří soutěžící (rodina, kamarádi, třída, 
obec, národ …)
2. Hroznata zakladatel klášterů Hrozna-
ta založil kláštery Teplá a Chotěšov – 
literární práce vztahující se k jednomu 

z těchto klášterů nebo výtvarné ztvár-
nění (stavby) jednoho z těchto klášterů 
(jejich foto najdete na internetu).
K výtvarnému zpracování je možné po-
užít jakékoli libovolné techniky: malo-
vání, obrázky, fotografie, koláže, různé 
druhy ornamentů, materiálů a jiné vý-
zdoby atd.; v literární části mohou po-
užít: prózu (jednoduché vyprávění, po-
pis, úvahu apod.), poezii, různé druhy a 
styly písma atd.; je možné použít kom-
binaci literární i výtvarnou dohromady 
(např. komentovat obrázky a fotografie 
nebo naopak text doplnit o výtvarný 
materiál); Na zadní stranu obrázku na-
pište stručný popis námětu obrázku a 
dále (i u literární práce) svoji adresu, tří-
du, do které chodíte, věk a e-mailovou 
adresu pro případnou komunikaci. 
Práce zašlete (nebo doneste) do 20. květ-
na 2017 na adresu: Biskupství plzeňské, 
nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň (vrát-
nice je otevřena v pondělí-pátek 7-18 
hod.). Další informace k soutěži: rodi-
ny@bip.cz. 
Vyhlášení výsledků se uskuteční v dru-
hé polovině června zvlášť pro Plzeňský 
a Karlovarský kraj za účasti plzeňského 
biskupa a hejtmana příslušného kraje. 
Vítězné práce budou vystaveny v kláš-
teře Teplá od hroznatovské pouti 14. 
července do 16. září. 
První tři výherci v  jednotlivých kate-
goriích obdrží ceny. Zapojit se může 
každý, kdo spadá do výše popsaných 
kategorií.

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. 13
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DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM V  PLZEŇ-
SKÝCH NEMOCNICÍCH
Nonstop tel. služba 777 167 004 pro 
zajištění návštěvy kněze či pastorač-
ní asistentky v plzeňských nemocni-
cích.

JUBILEUM FATIMY
Letos je to 100 let, co se Panna Maria 
zjevovala ve Fatimě třem malým pa-
sáčkům, a předala jim poselství, kte-
ré je aktuální i v dnešní době. Lucii 
bylo 10 let, Františkovi 9 let a jeho 
sestra Hyacinta měla 7 roků. Byli to 
bratranci a sestřenice. Pocházeli z 
katolické rodiny, která žila hlubokou 
vírou a modlitbou. Naši otcové bis-
kupové rozhodli na 104. plenárním 
zasedání ČBK připojit se k celosvěto-
vému slavení Jubilea Fatimy 2017 v 
našich diecézích a farnostech. Orga-
nizací celého Jubilea v ČR je pověřen 
Fatimský apoštolát, který sídlí v Koc-
lířově u Svitav. Příprava ve farnostech 
začala v říjnu 2016 a pokračuje do 
konce června 2017. V září 2017 bude 
putovat socha Panny Marie Fatimské 
po katedrálách. Při této bohoslužbě 
budou  farnosti zasvěceny Nepo-
skvrněnému Srdci Panny Marie. Na 
tento akt zasvěcení je vhodné věřící 
duchovně připravit. Bližší informace 
na www.fatima2017.cz Papež Franti-
šek vyhlásil pro Jubilejní rok Fatimy 
plnomocné odpustky od listopa-
du 2016 do konce listopadu 2017. 

EXODUS TŘEMOŠNÁ - NABÍDKA REKONDIČ-
NÍCH A REHABILITAČNÍCH POBYTŮ
I v  roce 2017 se uskuteční tradiční 
oblíbené rekondiční a rehabilitační 
pobyty v  EXODU Třemošná.  V  sou-

časnosti jsou ještě na květen po-
slední 3 volná místa. Na pobyt v září 
je možno se přihlásit zatím neome-
zeně.  
Za ubytování ve 3-4 lůžkových po-
kojích a celodenní stravu zaplatí  
držitel průkazu ZTP nebo důchod-
ce celkem  2  200 Kč, jeho asistent, 
pokud  potřebuje  vlastního, který 
doloží výpis z  trestního rejstříku a 
ověřenou kopii posledního vysvěd-
čení,  rovněž 2 200 Kč, ostatní účast-
níci 2 700 Kč.  V ceně jsou zahrnuty i 
denní vzdělávací a ergoterapeutické 
aktivity včetně potřebných mate-
riálů Rehabilitaci bude poskytovat 
specializovaný pracovník nestátní-
ho zdravotnického zařízení.  Vyjád-
ření lékaře k rehabilitaci: doporuče-
ní nebo platný poukaz z  pojišťovny 
odevzdáte přímo v  EXODU při pří-
jezdu. 
Doprava z Plzně do Třemošné a zpět 
je zajištěna prostřednictvím sociální-
ho odboru Magistrátu  města Plzně.  
Termíny, na které se můžete při-
hlásit, jsou: 21. - 27. 5. 2017 a 17. - 23. 
9. 2017 Pobyt začíná v  neděli večeří 
a končí v  sobotu obědem. Přihlásit 
se mohou  sebeobslužní  klienti, kli-
enti s asistentem,  osamělí, přátelé i 
manželé, pro jejichž zdravotní stav 
je rehabilitace přínosem, chtějí  zís-
kat  některé nové dovednosti i po-
být v přátelském  společenství   lidí 
s  podobnými problémy a ve velmi 
příjemném  prostředí domu i jeho 
okolí.
Zájem  potvrďte co nejdříve telefo-
nicky  Anně Stejskalové na telefonu  
737  865  543 anebo Anně Srbové na 
telefonu 731 433 101.

 Kurs PAVEL 24. – 30. 7. 2017
Jak se stát služebníkem evangelia, který umí 
účinně předávat radostnou zvěst a svědčit o její naději 
prostřednictvím technik a dynamik hlásání?

Tématické bloky kursu:
 - Magisterium
 - Prvotní zvěst (kérygma)
 - Kérygma pro současnost

Cena: 3.700 Kč  (2.500 Kč bez ubytování)

 Kurs DĚJINY SPÁSY 6. – 9. 7. 2017
Jak získat úplný panoramatický přehled dějin spásy 
skrze cestu deseti biblickými etapami tak, 
aby se setkaly a propojily s našimi osobními dějinami? 

Tématické bloky kursu:
 - Boží plán spásy
 - Deset velkých etap
 - Moje vlastní dějiny spásy

Cena: 1.900 Kč  (1.300 Kč bez ubytování)

Budu zvěstovat 
TVÉ JMÉNO SVÝM BRATŘÍM. Žid 2,12

Celá evangelizace se zakládá na Bo-
žím slově – na slyšeném, rozjímaném, 
žitém, slaveném a  dosvědčovaném 
slově. Pramenem evangelizace je 
Písmo svaté. Církev neevangelizuje, 
pokud se sama nenechá stále evan-
gelizovat. Je nezbytné, aby se „Boží 
slovo stávalo stále více srdcem veš-
keré církevní činnosti.“ (Evangelii 
gaudium 174)

Kursy se konají ve školicím centru Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích, 
Budilovo nám. 1 (doprava autobusem č. 21 z Borů).

První den se začíná v 16.00 hodin, v ostatní dny je program celodenní,
zakončení poslední den obědem.

Poplatek zahrnuje stravu a didaktické aktivity. Doprava je na vlastní náklady.
Ubytování: SPŠ dopravní, Domov mládeže, Karlovarská 99, Plzeň   323 00.

Kursy povede: P. Alvaro Grammatica Th.D. se svým týmem.

Bližší informace a přihlášky: Růžena Ambrožová
Uzávěrka přihlášek: 25. června 2017

e-mail: prihlasky@koinonia.cz, telefon: 776 533 934
www.koinonia.cz

INFORMACE

Koinonia Jan Křtitel
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice 
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O kurzu pro amatérské chrámové hu-
debníky zde bylo napsáno velmi málo, 
v  zásadě se jednalo pouze o „inzerát“ 
určený pro potenciální zájemce. Zájem-
ci se našli a již několikrát sešli – víkend 
od 20. do 23. dubna byl naším čtvrtým 
setkáním. A protože varhaníci slouží ši-
roké veřejnosti, je třeba tuto veřejnost 
zpravit i o tom, jak takové kurzy pro-
bíhají. Budiž to řečeno natvrdo a bez 
příkras, neboť varhaničina není lehká 
služba. Naše setkání mají vždycky po-
dobnou formu. Začínáme ve čtvrtek 
odpoledne a končíme v neděli po mši 
svaté v  plzeňské katedrále. Dopolední 
výuku otevřeme ranními chválami, po 
nichž následují individuální hodiny var-
han, zpěvu a improvizace a ještě jedna 
bonusová hodina na cvičení. Odpoled-
ne trávíme většinou společně – učíme 
se o hudební teorii, o stavbě varhan, o 
liturgii, dále nacvičujeme různé zpěvy 
jako schola a také konáme výlety za 
varhanami. Jak vidno, program je věru 
rozmanitý. Jak to ale reálně vypadá, 
když se takový kurz rozběhne? Ukažme 
si to na příkladu. Představme si, že by 
se nějaký hudební neznalec ocitl v  tu 
dobu na faře u františkánů v Plzni. Při-
nejmenším by se podivil. Stačilo by, aby 

stál na chodbě. Zleva by slyšel jakési 
počítání pr-r-vá-á, dru-u-há-á, tře-tíííííí, 
čtvr-tááá, zprava by se ozývalo na na 
nááá ne ne, z farní kuchyňky by se linulo 
nepravidelné ostinato (věčné usrkávání 
kávy všech přítomných) a ani v kapli by 
dotyčný nenašel útočiště – tam vždycky 
nějaký kurzista cvičí! Ano, to je realita 
našich kurzů. Možná by se zdálo, že ta-
ková záležitost povede spíš k produkci 
podivných individuí než pořádných var-
haníků. Ovšem to je omyl. Na cvičišti to 
totiž vždycky vypadá absurdně a tepr-
ve na bojišti se ukáže, jak dobrý výcvik 
varhaník absolvoval. Nemusíme se tedy 
obávat, že brzy nastane další zmatení 
jazyků, na místo toho bychom měli ra-
ději poděkovat všem lektorům, kteří se 
o nás starají jako o vlastní – přednáší, 
vyučují, pouští nám dokumenty, zvou 
odborníky a berou nás na exkurze, aby-
chom věděli, že také v Klenčí nebo v Li-
ticích mají překrásné varhany, na které 
je radost si zahrát. Nejen to, ale i spous-
tu veselých a povzbudivých okamžiků 
ve varhanickém společenství zažije ten, 
kdo ho pozná zevnitř. To všechno je pak 
důvod, proč zpívat Bohu chvalozpěvy… 
 Za všechny účastníky i lektory 
 Anna Císlerová

„Tý ja dáááá
pam ram pam pam…“ 
 aneb Veřejná zpráva 
 o dění na varhanickém kurzu
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Velikonoční bazárek pomohl azylovým domům
Plzeňské spisovatelky, básnířky, mu-
zikantky, zpěvačky, herečky, tiskové 
mluvčí a další ženské osobnosti opět 
po zimě probraly své šatníky a poslaly 
odložené oblečení do světa. V budově 
bývalého nádraží Plzeň – Zastávka se 
uskutečnil velikonoční benefiční bazá-
rek dámských oděvů HOLKY HOLKÁM. 
Uspořádalo ho stejnojmenné sdružení, 
které pomáhá charitním projektům. 
„Ne každá žena si může něco na sebe 
koupit. Pokud obrací každou korunu a 
její prioritou jsou děti, na které je třeba 
sama, pro sebe kupuje oblečení jen v 
nejnutnějším případě,“ vysvětlila Mar-
kéta Čekanová zrod myšlenky benefič-
ního velikonočního bazárku. Oblečení, 
které už se omrzelo, posílají ženy k 
jiným ženám za symbolických 100 ko-
run za kus, takže malou radost si může 
udělat opravdu každá žena. Novinkou 

letošního bazárku bylo i zapojení sva-
tebního salonu Lady S, který prodával 
šperky a doplňky. Výtěžek z prodeje 
ovšem neputoval prodávajícím ženám, 
nýbrž pomáhá dál. Byl určen azylovým 
domovům pro matky s dětmi v tísni. V 
Plzeňském kraji jsou čtyři azylové cha-
ritní domy - dva v Plzni a po jednom 
v Klatovech a Havlovicích u Domažlic. 
Letos pro ně bazárek vydělal 14 600 Kč, 
které putovaly do domova v Havlovi-
cích. „V Havlovicích peníze použijeme i 
letos. Akutně tu potřebujeme vyměnit 
sporáky, aby maminky měly na čem 
vařit,“ řekl ředitel Diecézní charity Jiří 
Lodr.  Letos své oblečení do bazárku 
poskytly například bývalá MISS Lucie 
Křížková, muzikantka Ilon Leichtová, 
ředitelka Nadace 700 let města Plzně 
Alena Kozáková, bývalá ředitelka Pl-
zeňského deníku Helena Mikešová, 
organizátorka Excelentní ženy Anna 

Šperlová, spisovatelky Jitka Prokšová, 
Daniela Kovářová a Markéta Čekano-
vá, básnířka Tamara Kopřivová, tiskové 
mluvčí Martina Košanová a Michaela 
Jirovcová, moderátorka Petra Jarošová 
a mnoho dalších. Zbylé oblečení z ba-
zárku věnovaly ženy charitnímu šat-
níku v  Cukrovarské ulici, kde se navíc 
utržilo 2 677 Kč. Na nákup nových spo-
ráků pro maminky do Domova v Hav-
lovicích tedy poputuje přes 17 000 Kč.

Výročí pečovatelských služeb v Janovicích a ve 
Švihově
Charitní pečovatelské služby, které 
působí ve Švihově, v  Janovicích nad 
Úhlavou a okolí, si připomněly 10 let 
své existence. Služby provozuje Farní 
charita Klatovy. „Kdysi jsem se sama 
sebe ptala, jaký mám v životě cíl,“ řek-
la ředitelka Oblastní charity Klatovy 
Marie Malkusová. „A zjistila jsem, že 
Charita je cesta, která ukazuje směr a 
podává pomocnou ruku tomu, kdo to 
potřebuje. Naše práce má smysl a je li-
dem blízko. Moc bych si přála, aby to 

tak bylo vždycky.“ Dvě pečovatelky se 
ve Švihově a v okolí starají průměrně o 
30 seniorů. Janovicko je velká oblast, a 
tak zde 4 pečovatelky pečují o 90 kli-
entů. V převážné většině jde o seniory, 
kteří jsou v domácím prostředí. 

Město Plzeň podporuje Charitní sociální podnik
Rada města Plzně poskytla Charitní-
mu sociálnímu podniku z  rozpočtu 
magistrátního odboru sociálních slu-
žeb 100 tisíc korun na nákup drobné-
ho náčiní.  „Nářadí využijeme na údrž-
bu zeleně, úklid bio odpadu, případně 
na úklid po zimě, “ uvedl Viktor Drlík 
ředitel CHSP. Charitní sociální podnik 
zaměstnává pět lidí a musí pro ně 
zajistit vybavení tak, aby mohli pro 
město Plzeň vykonávat úklidové a 
zahradnické práce. Neziskovou firmu 
založila před rokem Diecézní charita 
Plzeň. CHSP se zaměřuje na zaměst-
návání dlouhodobě nezaměstnaných. 
Cílem je obnovit u nich pracovní ná-
vyky a začlenit je zpět do normálního 
trhu práce.   Miroslav Anton

Z charitního života 
 v západních Čechách
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zřejmě podle plánů architekta Kryštofa 
Dientzenhofera. V době výstavby kaple 
v letech 1768 až 1769 již nežil, ale právě 
na území spravovaném premonstráty 
z Teplé to není jediný případ, kdy byly 
realizovány starší plány slavného archi-
tekta dlouho po jeho smrti. 
Vybavení kaple bylo zničeno již v 50. lé-
tech 20. století, ale zachovaly se malby 
na klenbě s námětem Oslavení sv. Kříže 
a čtyři medailony s vyobrazením evan-
gelistů od Gustava Fűssela. Nějaký čas 
kaple sloužila pravoslavným, po nichž 
zbyl v interiéru prostý ikonostas.      
Při prudkém rozvoji Karlových Varů na 
přelomu 19. a 20. století se malá ves-
nice Rybáře s  kostelíkem sv. Urbana, 
změnila na město se 7 000 obyvateli 
a o dalších dvacet let později měly již 
10 000 obyvatel. V této době, v  letech 
1904 až 1906, byl postaven nový kostel, 
zasvěcený Povýšení sv. Kříže podle pro-

jektu arch. Karl Schadena. Novoromán-
skou basiliku postavili místní stavitelé 
Norbert a Alois Sichertovi v  podobě 
hmotově bohaté stavby nad půdo-
rysem řeckého kříže, při jehož jižním 
průčelí stojí věž. Kostel byl slavnostně 
vysvěcen pražským arcibiskupem kar-
dinálem Lvem Skrbenským dne 27. 
května 1906. 
Vnitřní vybavení bylo zhotoveno fir-
mou Josefa Krejčíka podle návrhu 
A. Cechnera. V  kostele je zachováno, 
z  osobní iniciativy faráře P. Vojtěcha 
Sádla něco z  mála vybavení nádher-
ného barokního kostela ve Svatoboru 
na okraji vojenského újezdu Hradiště 
(Doupov), který měl být v 50. letech 20. 
století zbořen. Z  vlastních prostředků 
zachránil část jeho sochařské výzdoby 
a v kostele v Rybářích jsou barokní so-
chy sv. Augustina a sv. Ambrože.  
  Jan Soukup

V prvním pokračování se podíváme za 
skupinou čtyř staveb v severní a střed-
ní části vikariátu. Nejstarším kostelem 
Povýšení sv. Kříže je hřbitovní kostel 
v Horní Blatné. Pochází z poloviny 18. 
století a byl postaven na hřbitově v již-
ní části města. Kostel je jednolodní se 
skosenými nárožími a presbytářem, 
uzavřeným segmentově. Kostel je ori-
entován sever – jih, jeho věž je v sever-
ním průčelí. Vnitřek je bohatě zdoben 
štuky, ve zdech jsou hluboké niky pro 
sochy. U vstupu je kaple Olivetské Hory 
s  ještě znatelnými barokními malbami 
krajiny s  příchodem vojáků, vedený-
mi Jidášem.  O velmi bohatém a kvalit-
ním vybavení z doby postavení kostela 

je možné psát jen v minulém čase. Bylo 
zničeno po změně režimu v 90. letech 
20. století, vzpomínku na něj ztělesňu-
je zachovaný kůr, barevně pojednaný 
mramorovým nátěrem. 
Na pivovarském dvoře zámku Toužim 
stojí barokní kaple sv. Kříže, sice opra-
vená, ale prázdná bez velké skupiny 
Ukřižování. Ve velkém dvoře působí 
trochu zapomenutým dojmem.
Na malém vršíčku, ze kterého je na jed-
nu stranu vidět město Teplá a na dru-
hou stranu premonstrátský klášter, stojí 
pěkná kaple Povýšení sv. Kříže, Bolestné 
Panny Marie a sv. Ondřeje. Byla posta-
vena na oválném půdorysu se vstup-
ním portikem, obracejícím se k městu, 

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
 VE VIKARIÁTU KARLOVY VARY

Horní Blatné ToužimToužim Rybáře

  1. část



BLAHOSLAVENÉ
Blahoslavená Giuseppina Nicoli
Proces jejího blahořečení začal v  roce 
1930 v  italské diecézi Cagliari a 28. 
dubna 2006 byla Giuseppina Nicoli 
papežem Benediktem XVI. prohlášena 
ctihodnou. 6. července 2007 byl uznán 
zázrak na její přímluvu, ke kterému do-
šlo 26. prosince 1933, kdy byl uzdraven 
mladý voják Baptiste Colleoni z tuber-
kulózy a od 3. února 2008 je Giuseppi-
na Nicoli blahoslavenou. 
Giuseppina Nicoli, italská řeholnice 
ze Společnosti Dcer křesťanské lásky 
sv. Vincence de Paul, narozená 18. lis-
topadu 1863 v  Casatismě, byla pátou 
z deseti sourozenců. Ve dvaceti letech 
vstoupla v Turíně k Dcerám křesťanské 
lásky sv. Vincence de Paul a od roku 
1885 působila převážně na Sardinii, 
kde o Štědrém dnu roku 1888 složila 
své sliby. Ve třiceti letech onemocněla 
tuberkulózou, ale nadále se intenzívně 
starala o chudé, siroty a nemohoucí a 
vedla je k Bohu.
V  Cagliari založila Společnost zbožné 
unie synů Mariiných, kde učila mladé 
studenty katechismus. V  Sassari, kde 
byla poslána otevřít sirotčinec, dala 
do provozu první italskou sekci Spo-
lečnosti Dcer křesťanské lásky, která se 
věnovala šití a distribuci oblečení pro 
chudé. Kromě toho se tu každou nedě-
li učil katechismus pro děti. A pro starší 

studenty Giuseppina Nicoli otevřela 
Školu náboženství.   
V roce 1910 byla jmenována provinci-
álním kvestorem Turínské provincie a o 
dva roky později byla jmenována ředi-
telkou Turínského noviciátu. Jenomže 
se jí zhoršil zdravotní stav, a tak musela 
funkci po devíti měsících ukončil. Její 
nadřízení ji pak přemístili na Sardinii, 
kde je teplejší podnebí. Jenže poměry 
se zde změnily, trpěla pomluvami, a 
tak byla po roce přeřazena do Cagliari.
 Psal se roku 1914 a začala první svě-
tová válka a sestra Giuseppina a její 
spolusestry se staraly o raněné v ne-
mocnicích. Místní biskup ji povolal, aby 
založila Doroteánskou společnost, jejíž 
členky byly zasvěcené laické ženy a 
s mladými ženami založila v roce 1917 
Mladé ženy křesťanské lásky, které se 
staraly o děti postižené křivicí a skruló-
zou. Nadále šířila víru, zakládala různá 
společenství, jako je Kruh sv. Terezie 
nebo první skupinu mladých katolic-
kých žen v  Caglieri, z  jejíhož jádra se 
později stala Ženská katolická akce. Ze-
mřela ve věku 61 let, 31. prosince 1924. 
Po její smrti se v dutině jejího kříže na-
šla vlastnoručně psaná modlitba. „Chci 
sloužit věrně, praktikovat chudobu, 
cudnost a poslušnost a z lásky k tobě 
sloužit chudým.“
  Veronika Pechová

 známéMéně
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Příprava na život v manželství
od 18 hod. v sále farnosti, Františkán-
ská 11 v Plzni. Témata v květnu:
3. 5. Hodíme se k sobě? Co si přinášíme, co 
očekáváme
10. 5. Psych. rozdíly mezi mužem a ženou; Potře-
by muže a ženy; role 
17. 5. Komunikace, konflikty, vztahy k…
24. 5. Sexualita, Odpovědné rodičovství 
31. 5. Manželský slib

Víkend pro ženy 
19.-21. května v Těnovicích s tématem "Být 
matkou, jsouc dcerou“ Vás budou pro-
vázet psychoterapeutka Manka Kuti-
lová a jáhen Jindřich Fencl. Čeká Vás 
společně strávený čas, promluvy, pro-
stor na modlitbu i sdílení, čas na sebe, 
pobyt v krásné přírodě, rituál, nedělní 
bohoslužba… 
Cena 500 Kč, přihlášky a info: 
rodiny@bip.cz, 731 619 704.

Exercicie pro manželské páry
Pernink 20.-25. srpna (začátek v  neděli 
večeří, konec v  pátek obědem), vede 
P. Josef Žák a Jindřich Fencl (Kateche-
ze, modlitba, slavení eucharistie, spo-
lečné sdílení, čas v  páru, procházky 
v krásné přírodě …), cena za pár 3 200 
Kč. 
Přihlášky: slajsova@bip.cz

Manželská setkání
Kurzy (se stejným obsahem) zaměřené 
na obnovu a prohloubení vztahů mezi 

manžely a v rodině  
* Kroměříž, 1.-8. 7., pořádá YMCA Setkání, 
přihlášky a bližší informace: www.man-
zele.setkani.org nebo Hana Michalcová, 
YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno, 
mail:michalcova.hana@setkani.org,
 mobil: 608 422 768 
* Velehrad, 8.-15. 7., poř. Centrum pro ro-
dinu a soc.péči z.s., přihlášky a bližší 
informace: www.prorodiny.cz nebo 
Lenka Putzlacherová, CPR Ostrava, Kos-
telní nám. 1, 728 02 Ostrava, mail: lpu-
tzlacherova@prorodiny.cz, mobil: 736 
185 701 
*Litomyšl, 16.-23. 7., pořádá Centrum pro 
rodinu z.s., přihlášky a bližší informa-
ce: www.centrumprorodinu.cz , www.
manzelskasetkani.cz, nebo Iva a Franti-
šek Růžičkovi, Husitská 128/32, 417 41 
Krupka 3; Tel.: 731 158 924; mail: ruzic-
kova@centrumprorodinu.cz 
*Resort Beskydy – Krásná pod Lysou ho-
rou, 23.-30. 7., pořádá CASD, přihlášky a 
bližší informace: http://ceskesdruzeni.
cz/krestansky-domov/manzelska-se-
tkani/ Jan Ejem, Velké Svatoňovice 390, 
PSČ 542 35, mail: j.ejem@seznam.cz, 
mobil 739 345 676 
*Třešť u Jihlavy, 18. – 26.8. 2017, pořádá 
YMCA Familia, přihlášky a bližší infor-
mace: www.familia.cz nebo YMCA Fa-
milia, Zdena Hegrlíková, Lucemburská 
7, 130 00 Praha 3; 
mobil: 602 212 734; mail: ms@familia.
cz, sekretariat@familia.cz
Jindřich Fencl, rodiny@bip.cz, tel. 731 619

Centrum pro rodinu
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informuje

KARMELITÁNSKÉ KNIHKUPECTVÍ V PLZNI OPOU-
ŠTÍ FRANTIŠKÁNSKOU ULICI 
Milí čtenáři a návštěvníci Karmelitán-
ského knihkupectví!
Píšu tyto řádky v době, kdy zavíráme 
z důvodu stěhování knihkupectví ve 
Františkánské ulici. Ale až budete tyto 
řádky číst Vy, už bude obchod přestě-
hován a Karmelitánské knihkupectví 
se otevře v nových prostorách, na ad-
rese Solní 5. Co se stane mezi tím, to 
si moc neumíme představit, ale spo-
léháme na Boží přízeň a požehnání a 
na velkorysou pomoc těch, kdo nám 
ji při stěhování prodejny nabídli. Již 
mnoho let mám hlubokou zkušenost 
s Boží pomocí tam, kde to přesahuje 
moje možnosti a představy. V tako-
vých situacích si zpívám píseň od Boba 
Frídla, kterou jsem učila kdysi své děti: 
"Nebude-li stavět Pán, zbytečně lidi se 

budou dřít, nebude-li chránit Pán, pak 
strážní nadarmo budou bdít. Nadarmo 
vstáváš před úsvitem, nadarmo hlídáš 
do noci, jestliže Pán Bůh nepožehná, ne-
přijde se svou pomocí. Nebude-li stavět 
Pán...." Tak to bude i s Karmelitánským 
knihkupectvím v Plzni. Věříme, že se o 
celé dílo stará náš Pán, a my už se jen 
budeme těšit na setkání se všemi naši-
mi věrnými zákazníky, přáteli, kněžími 
a těmi, kteří rádi chodí do našeho ob-
chodu nakupovat. 
Srdečně zveme vás všechny v úterý 2. 
května 2017 v 10.00 na slavnostní ote-
vření prodejny v Solní ulici 5. 
Náš biskup Tomáš Holub požehná no-
vému místu a všem, kdo do naší pro-
dejny budete přicházet. A kéž toto 
požehnání spočine v čase i prostoru 
na každém, kdo vstoupí, kéž nikdo ne-
odejde s prázdnou. S knihou v ruce a s 

radostí v srdci. Těšíme se na vás. 
Majka Lachmanová a Jana Hricová.

PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST
Ve středu 3. 5. v 18.00 hodin ve Farnosti 
Evangelické církve metodistické Plzeň 
3, Husova 14, Plzeň bude přednášet 
Prof. Jaroslav Vokoun na téma "Luther 
mystik víry, slova a svátostí".Ekumenic-
ký teolog Jaroslav Vokoun vykresluje 
Luthera, stojícího pevně v katolické 
tradici, legitimně rozvíjejícího myšle-
ní předscholastické mnišské teologie. 
Luthera, který není na prvním místě 
reformátor církve, ale reformátor zbož-
nosti, pastýř a mystik. Po přednášce 
bude následovat autogramiáda knihy, 
která bude k zakoupení přímo na před-
nášce. Těšíme se na vás.
 Za KNA zve Majka Lachmanová

POZOR - SOUTĚŽ!
Dnes soutěžíme o knihu Gilberta Keith 
Chestertona FRANTIŠEK Z  ASSISI, vy-
danou Karmelitánským nakladatel-
stvím. Prorockou esej o svatém Františ-
kovi napsal Chesterton roku 1923. Zdá 
se, že promlouvá k dnešnímu čtenáři a 
k mentalitě doby snad ještě aktuálněji 
než tenkrát. Knihu získá ten či ta z na-
šich čtenářů a čtenářek, kdo správně 
zodpoví následující soutěžní otázku a 
bude vylosován.

Soutěžní otázka zní:
Na jaké téma vyhlašuje Biskupství plzeňské 
společně s  Kanonií premonstrátů v Teplé lite-
rární a výtvarnou soutěž pro žáky a studenty?
Pozorné přečtení tohoto čísla Zpra-
vodaje vám napoví. 

Své odpovědi zasílejte do 15. května  
buď e-mailem na adresu: zpravodaj@
bip.cz, nebo poštou na adresu: Re-
dakce Zpravodaje, Biskupství plzeň-
ské, nám. Republiky 35, 30114 Plzeň. 
Nezapomeňte uvádět Vaši zpáteční 
adresu.

Z  těch, kdo na otázku z  minulého 
čísla, správně odpověděli, že Kar-
melitánské nakladatelství bude od 
května sídlit na adrese Solní 5, byla 
vylosována Alena Volková z Přeštic 
a získává knihu KLÍČOVÉ OTÁZKY 
EVANGELIA, jejímž autorem je Ermes 
Romchi a kterou vydalo nakladatel-
ství Paulínky. 
Gratulujeme a knihu zašleme poš-
tou.
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Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže 
Františka
Modlitba za oběti neštěstí přívalových 
dešťů  v kolumbijském městě Mocoa, 
za oběti válečného násilí  v Kongu  a 
za obyvatele  Venezuely  a  Paraguaye, 
aby se nenechali znechutit v hledání 
politického řešení konfliktů ve svých 
zemích.
Přívalové vody způsobily v kolum-
bijském městě Mocoa smrt několika 
stovek obyvatel. Lokalita je zcela odříz-
nuta od světa, naplavené bahno sahá 
až po střechy domů. Papež tuto zemi 
ve dnech 6.–11. září 2017 navštíví. Již 
předtím se velmi angažoval ve věcech 
Venezuely, Kolumbie anebo Blízkého 
Východu, za což mu veřejně poděko-
vali Barack Obama nebo Raul Castro. 
Vatikánská diplomacie často tvoří ne-
nahraditelně roli prostředníků, jak říká 
Svatý otec:  „Stavíme mosty, a nikoli 
zdi!“ Proto spolu s výzvou k modlitbě 
za oběti povodní připomněl také sou-
visející problémy těchto oblastí.
Kongo je čtvrtý nejlidnatější stát Afriky 
s 80% křesťanů. V roce 1491 konverto-
val ke křesťanství král Nzinga Nkuwu, 
který přijal na počest portugalského 
krále jméno Jan I. V roce 1885 vyhlásil 
belgický král Leopold II. tzv. Svobodný 
konžský stát (1885–1908) jako svou 
koloniální državu. Zkušenost z této 
doby je komplikovaná. V roce 1954 
zde vznikla jezuitská katolická univer-
zita zvaná Lovanium. V Kongu jsou 
uctíváni: bl. Marie-Clémentine Anua-
rite Nengapeta (†1964), která byla za-
vražděna, když se bránila násilníkům; 

Francesco Spoto (†1964), který byl 
zabit ve službě chudým; a také skupi-
na sester, zavražděných v roce 1995 
při službě chudým ve městě Kikwit.  
V současné době jsme svědky krutých 
krvavých útoků na křesťany v oblasti 
provincie Kasai. Terčem násilí jsou bez-
branné cíle: kostely, nemocnice a ško-
ly. V roce 2014 v provincii Severní Kivu 
bylo zabito islamistickými rebely 645 
křesťanů. V roce 2016 bylo pro svoji víru 
zavražděno téměř 90 tisíc křesťanů. „Ve 
všech zemích vzrůstá netolerance, což 
je vstupní brána k diskriminaci, a ta je 
pak vstupní branou k pronásledování. 
Nelze než obdivovat pokojný, vzne-
šený a vzorový postoj křesťanských 
menšin podrobených každému typu 
šikany – jen ve zcela vzácných přípa-
dech odpověděly tyto menšiny na ná-
silí násilím, zatímco ve většině případů 
dosvědčily s pokojem svou víru a velmi 
často odpouštěly svým trýznitelům a 
modlily se za ně!“ říká prof. Introvigne. 
Buďme vděční také my za tajemství 
lásky, která vítězí nad každým holedba-
vým siláckým zlem.Naléhavý úmysl vy-
hlásil papež František v neděli 2. dubna 
při promluvě před modlitbou Anděl 
Páně. Připojme se podle svých mož-
ností a sil k modlitbám papeže Františ-
ka. Plamene Maire nour Chaccour.
Miriam Svobodová, zástupce PMD, 
m.sv@volny.cz, 608 976 598

Misijní úmysl na měsíc květen:  Za křesťany 
v Africe, aby vydávali prorocké svědectví 
smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím na-
podobovali Ježíšovo milosrdenství.

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

Studentská duchovní správa Plzeň – 
pravidelné akce v květnu:
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 svá-
tostem v učebně na faře (vchod vedle 
kostela), kterou vedou studentští kněží 
P. Vojtěch Soudský OP a P. Pavel Petra-
šovský
Od 18.30 do 18.45 hodin – Mariánská 
pobožnost (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
vždy od 20.15 hodin ve farním sále 
Františkánská 11
3. května: Přednáška P. Radka Tichého o 
liturgii a jejích změnách
10. května: ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA DÁR-
CE TĚL LFP UK, po mši diskuse s otcem 
biskupem Tomáem o vojenských misích
17. května: Pischqworky megaturnaj – 
s cenou pro vítěze! 
24. května: Večerní prohlídka katedrály 
s výstupem na věž
31. května: Mše svatá v latinském jazyce, 
pouť ke Kyjovské kapličce 
POZVÁNKA NA PRÁZDNINY!
VODA: Lužnice 12. – 15. července
PUTOVÁNÍ: 9. – 12. srpna
Více na hora.signaly.cz 
a na facebooku Hory.

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO
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 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

Od srdce k srdci (návštěvy potřebných)
Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? 
Jsme otevřené společenství mladých, 
kteří touží být blízko všem potřebným 
(nemocným, starým, opuštěným, tr-
pícím, lidem v nouzi), ať už konkrétní 
pomocí, návštěvou nebo modlitbou či 
obětí. Věnujeme svůj čas někomu dru-
hému, kdo to potřebuje. Scházíme se 
dvakrát do měsíce v Plzni ke společné 
modlitbě, k  povzbuzení ve službě a 
dělení se o vše, co jsme v uplynulém 
čase prožili. Budeme rádi, když se při-
dáš. Aktuální informace ráda sdělím 
na tel.: 734 241 053 Lucka

Večer chval s DCM (16. 5. 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 16. května 

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 plzeňského bis-
kupa (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 Komen-
ského ulici v Domažlicích – tentokrát 
o slavnosti 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, PetrJan-
kovec@seznam.cz

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 výlet, 
letní kino, koupání, dílny, povídání, 
volejbal, gangy, koncert a úžasná par-
ta 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 EN-
TERcamp. Mladým ve věku 13-15 let 
(23. - 29. 7.) a 16-23 let (31. 7. - 6. 8.) 
se nabízí jedinečná možnost občer-
stvit a obnovit svou víru, posílit svůj 
duchovní život, upevnit svou odhod-
lanost jít dál za Kristem nebo pokro-
čit v hledání osobního povolání. Toto 
setkání chce být „vstupem“ do nové 
fáze života, popostrčit k dalším krůč-
kům. Nebude chybět ani prostor pro 
to pořádně si zablbnout a vybláznit 
se, něco zajímavého se naučit, vy-
zkoušet, či vlastnoručně vytvořit. Více 
informací naleznete na www.enterca-
mp.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  Olomou-
ci. 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 pra-
cující. Hlavním tématem budou bib-
lická 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, 
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 
těšit! Přihlášky a více informací na ad-
rese: https://olomouc2017.signaly.cz/ 
(do konce května cena pouze 950,- Kč)

WORKSHIP 2017
Od 20. do 26. 8. 2017 se na Manětín-
sku a Plasku už popáté uskuteční dob-
rovolnická brigáda Workship. Skupin-
ka mladých lidí kolem oblátů v Plasích 
(OMIGang) zve mladé, aby strávili 
týden svých prázdnin nebo dovolené 
pomocí potřebným. Každý večer se 
pak společenství mladých spolu s or-
ganizátory a místními obyvateli setká-
vá a účastní připraveného kulturního 
programu. Nejde jen o práci a o po-
moc, ale především o setkání a sdílení. 
Pokud chcete letos přijet do Manětína 
mezi nás i vy, sledujte: http://workship.
farnostplasy.cz 

Co se dále chystá…
Týden modliteb za povolání (1. – 7. 5.)
více informací: www.hledampovolani.cz
Diecézní setkání ministrantů v Teplé (19. – 20. 5.) 
Rekolekce pro mládež (2. – 4. 6.)
Festival PilsALIVE v Plzni (10. 6.) – více informací: 
www.pilsalive.cz
Rendl Collective – worshipkoncert roku v Praze 
(2. 6.) – více informací: www.festivalunited.cz 
SKAM 2017 (setkání křesťanské aktivní mládeže) 
v Praze-Dolních Počernicích (17. 6.) 
www.iskam.cz  Exercicie pro mládež (1. – 8. 7.)
Tábor ministrantů v Horní Blatné (19. – 26. 8.)
Festival UNITED ve Vsetíně (24. – 26. 8.)
 více informací: www.festivalunited.cz
Rekolekce pro mládež (1. – 3. 9.)
Diecézní pouť do Teplé 
s programem pro mládež (15. – 16. 9.)
 Z DCM zdraví Petr a Pavel

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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OHLÉDNUTÍ: 
Setkání mládeže s biskupy 2017 se vydařilo
Na setkání mládeže s biskupy jsme 
se všichni těšili. V pátek, tedy v den 
konání křížové cesty, jsme se vypra-
vili do Plzně. Naši radost a prožitek 
z křížové cesty nemohlo pokazit nic 
tak banálního jako průtrž mračen. Po 
skončení jsme se posilnili vydatnou 
baštou na biskupství a zahřál nás ne-
jen čaj, ale i společnost ostatních.
V  sobotu začalo setkání úvodním 
slovem našeho biskupa Tomáše a 
po ní dostal slovo P. Marián Kuffa. 
Jeho velmi poutavá, zajímavá a zá-
roveň vtipná přednáška nám jak do 
duchovního, tak osobního života při-
nesla mnoho podnětů k zamyšlení. 
Po obědě jsme se odebrali na námi 
vybrané worshopy. V nabídce byly 
například přednášky na témata, jako 
jsou První rok u nás od Mons. Tomá-
še Holuba, dále Františkánská chu-

doba od P. Bonaventury Čapka OFM, 
nebo Potrat, Eutanázie, Trest smrti, 
Sebevraždy od P. Roberta Bergmana, 
které jsme se zúčastnili. Obsahem 
přednášky bylo seznámení se zá-
kladními pilíři etiky, se kterými jsme 
pak dané problematiky řešili. Poté 
jsme s ratolestmi šli průvodem od 
gymnázia k dominikánskému koste-
lu, kde se konala mše svatá. Po mši 
jsme, jak už to bývá zvykem, obdrže-
li od biskupa malý dáreček. A jelikož 
se koncem srpna koná v Olomouci 
Celostátní setkání mládeže, byl i dá-
rek malou pozvánkou. Dárkem tedy 
nemohlo být nic jiného než voňavé 
Olomoucké tvarůžky.
Letošní setkání jsme si nevýslovně 
užili a uteklo nám jako voda, a proto 
se těšíme na další vydařené setkání v 
příštím roce (pokud ovšem nebudou 
padat trakaře).
 Helena Šibalová a Josef Seidl

D
CM
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Z diáře biskupa Tomáše
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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

   2.5.    9:00 Plzeň, Solní 5, žehnání nové prodejny KNA
 10:00 Plzeň, DCM, setkání s kaplany pro mládež
   4.5. 09:00 Plzeň, FN Lochotín, setkání s vrchními sestrami 
 14:00 Plzeň, Františkánská 11, kaple sv. J. M. Vianneye, mše pro zasvěcené panny 
   5.5. 15:00 Plzeň, náměstí Míru, vzpomínkový akt
   6.5. 10:00 Karlovy Vary, žehnání pramenů a mše sv.
 16:00 Plzeň, Slavnosti svobody 
   7.5.    9:00 Stará Role, mše s biřmováním
10.5. 19:00 Plzeň, kostel PM Nanebevzaté, mše pro studenty
13.5. 14:00 Nýrsko, skalka u Černého Jezera, žehnání Božích muk
14.5.    9:45 Nový Dvůr, kněžské svěcení
 17:00 Bor, zahájení 11. hudebního léta Borska
15.5. 15:00 Plzeň, přednáška filozofická fakulta
17.5.  17:00 Mariánské Lázně, vernisáž výstavy pro nevidomé
19.5. 18:00 Potvorov, výroční schůze Spolku pro románský kostel v Potvorově
20.5.    8:00 Plzeň, DCM, setkání s animátory
 14:00 Schönsee, pódiová diskuse pro Katholische Akademie Bayern
 20:00 Würzburg, bohoslužba pro Ackermann-Gemeinde 
23.5. 20:00 Biskupství plzeňské, přímý přenos o cestě ke kněžství pro TV Noe
26.5. 19:00 Ettlingen, mše pro Ackermann-Gemeinde 
28.5.  15:00 Ostrava, biskupské svěcení
31.5. 17:00 Plzeň, Křimická 73, mše se sestrami sv. Josefa
31.5. 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Den Plzeňské Madony – mše sv. 
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KVĚTEN 2017
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Nová vína:
Catarratto 

Nero d'Avola
PŘIROZENĚ bio


