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660. lázeňskou sezónu v Karlových 
Varech zahájil 6.5. apoštolský 
nuncius Giuseppe Leanza.

Foto Soňa Pikrtová
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Mons. Václav Škach se narodil 15. ledna 
1932 v Praze, studoval na gymnáziu v Bo-
hosudově a v Praze a po kněžském studiu 
přijal svěcení z  rukou biskupa Antonína 
Eltschknera v  Litoměřicích 26. června 
1955. Nejprve byl dómským vikářem u 
katedrály sv. Víta v Praze, následně kap-
lanem v Mariánských Lázních a admini-
strátorem v  Úšovicích. Od roku 1960 po 
dobu 32 let působil jako administrátor v 
Mnichově u Mariánských Lázní a v okol-
ních farnostech. Zároveň zde působil 
jako spirituál místní komunity Školských 
sester de Notre Dame. Od roku 1992 slou-
žil jako administrátor v  Mirošově a ve 
Strašicích.
Dne 19. července 1993 byl jmenován prv-
ním kancléřem nově založené plzeňské 
diecéze. Tento úřad zastával až do 31. 
října 2007. Poté působil jako notář kurie. 
Po úrazu prožil poslední dva roky svého 
života v  Domově svatého Jiří v  Plzni na 
Doubravce.
Po mši svaté v katedrále byl pohřben do 
kněžského hrobu na Ústředním hřbitově 
v Plzni. (alo)

Nazval jsem vás přáteli…
Ohlédnutí za Mons. Václavem Ška-
chem
Na pohřební mši svaté papežského 
preláta Václava Škacha přečetl náš 
emeritní pan biskup Mons. František 
Radkovský vlastní obsáhlé a pečlivě 
připravené kázání, kde bylo řečeno 
mnoho podstatného. Díky této řeči 
jsem si leccos zopakoval i dozvěděl 
nebo uvedl do souvislostí. Každý z nás 
má nějakou osobní zkušenost, dovo-
lím se tady podělit o část svojí.
   Otcové Václav Škach (1932–2017) a 
František Kolanda (1928–2004) byli 
velcí přátelé a desítky let strávili na fa-

rách, které patřily ke Klášteru Teplá – a 
oba se museli po návratu komunity do 
kláštera ve zralém věku odstěhovat. 
Přesto na nás premonstráty nezane-
vřeli a oba byli pro nás, řeholníky ve for-
maci, velkými kněžskými vzory. Vzorné 
bylo i jejich nezištné, dlouhé a hlubo-
ké přátelství, jejich smysl pro humor i 
skromnost. Když jsem se s nimi poprvé 
setkal, všechno bylo pro mne nové a 
omylem jsem je považoval za kostelní-
ky. Oba nezávisle, ale shodně reagovali 
s  laskavým humorem nepovýšeným 
praktickým výkladem slov „kostel-niči-
ti“... K  připomínce mnichovského pů-
sobení okrskového chebského vikáře 
Václava Škacha jistě patří i jeho hos-
podyně, dnes již zemřelá paní Věra 
Křížková, která vytvářela zázemí pro 
jeho požehnané pastorační aktivity. 
Jako teolog bych se rád ještě zastavil 
u  typického projevu Václava Škacha. 
Ježíš říká svým učedníkům v  řeči na 
rozloučenou: „Už vás nenazývám slu-
žebníky… nazval jsem vás přáteli...“ 
(Jan 15,15). Mons. Václav Škach tato 
slova přijal za svá tak, že se mu stala 
nejen automatickou ctností, ale snad 
přímo součástí přirozenosti. Samozřej-
most, s níž přátelsky jednal se všemi – 
s kněžími i laiky, s muži i ženami, s křes-
ťany, jinověrci i ateisty, byla strhující a 
zároveň autentická a uspořádaná: nic 
jí nechybělo a nic nepřebývalo. Zane-
chal nám tak příklad i bohatý duchovní 
odkaz. Takové přátelství je podle mne 
již obrazem nebeského království. Po-
kud tam pro nás, milí čtenáři, chystá 
místo nejen Václav Škach, ale i mnoho 
dalších; a především náš Pán Ježíš Kris-
tus (srov. Jan 14,2), máme další důvod 
se na toto setkání těšit.
 P. Reginald Pavel Větrovec OPraem

V ranních hodinách neděle 7. května, příznačně v den svátku Dobré-
ho pastýře, odešel posilněn svátostmi Církve do náruče Otcovy Mons. 
Václav Škach, papežský prelát a emeritní kancléř plzeňské diecéze, ale 
především laskavý, pokorný a moudrý člověk, sám dobrý pastýř, který 
během své kněžské služby rozdával útěchu, povzbuzení, lásku, mod-
litbu, ale i legraci a dobrou náladu. Stovky, nebo spíš tisíce těch, kdo 
ho znali, se při zprávě o jeho smrti zastavily, aby s tichou s modlitbou 
a vzpomínkou v srdcích Mons. Václava Škacha vyprovodily na věčnost.
Množství lidí se s ním přišlo rozloučit i 13. května při zádušní mši sva-
té, celebrované biskupy Tomášem Holubem a Františkem Radkovským 
v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje. 
Dlouholetý přítel Mons. Škacha, pan Miroslav Kalaš ve své promluvě na 
závěr bohoslužby vyjádřil v pointě své vzpomínky to, co asi v té chvíli 
cítila většina přítomných: „Před léty, když už Václav působil v Plzni na 
biskupství, jsme se spolu vydali do Mariánských Lázní, kde býval kdysi 
kaplanem a kam ze svých dalších působišť rád jezdil. Zrovna tam pro-
bíhaly jakési úpravy na silnici. Z výkopu se vynořil statný Rom, napřáhl 
k nám ruku, jež si co do velikosti nezadala s lopatou, kterou držel v dru-
hé ruce, a dojatě povídá: „Chybíte nám, pane faráři.“

 „Služebníku 
dobrý a věrný, 
pojď se radovat 
se svým Pánem.“
 (Mt 25,23)
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Co se stalo, 
co se chystá

-Šoa, která probíhala pod záštitou mi-
nistra kultury ČR Daniela Hermana ve 
městech, odkud byli transportováni 
za protektorátu Židé do koncentrač-
ních táborů, proběhlo veřejné čtení 
zhruba pěti set jmen obětí holokaustu 
před synagogou v Klatovech. Zapojili 
se i studenti klatovského gymnázia a 
seznámili se takto blíže s historií, která 
by neměla být zapomenuta.

29. dubna LUČINA
Česko-německá mše sv. s biskupem Tomášem
Nad základy kostela, který už téměř 
přestal existovat, sloužil biskup To-

máš Holub 29. dubna česko-němec-
kou mši. Obec Lučina - Grafenried na 
Domažlicku, kterou protíná hranice 
s  Německem, poskytuje výmluvné 
svědectví o bolestné historii Sudet.
Po roce 1945 bylo veškeré místní oby-
vatelstvo odsunuto a kvůli budování 
rozsáhlého hraničního pásma v rámci 
tzv. Železné opony byla obec na české 
straně srovnána se zemí. Jen barokní 
kostel sv. Jiří se tu dochoval až do se-
dmdesátých let, poté byl též zbourán. 
V r. 2011 se podařilo obnovit základy 
kostela, prostor byl znovu vysvěcen o 
rok později.

2. května MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Mariánskolázeňská nemocnice zahájila zajiš-
ťování duchovní služby
Nemocnice v  Mariánských Lázních 
uzavřela počátkem května dohodu 
s představiteli pěti křesťanských církví 
o nemocniční duchovní službě. Zařa-
dila se tak mezi ta zdravotnická zaří-

22. dubna LUKOVÁ
Svatojiřská poutní mše sv. 
s biskupem Tomášem 
Poutní mši sv. celebroval v kostele sv. 
Jiří v  Lukové  biskup Tomáš Holub. 
Kostel je známý především trvalou 
expozicí sádrových soch Jakuba Had-
ravy, které mají upozorňovat jak na 
špatný stav chátrajícího kostela, tak 
na smutnou historii západočeské-
ho pohraničí po odsunu původních 
obyvatel na konci 2. světové války. 
Dobrou zprávou je, že letos dostal 
kostel novou střechu a další opravy 
se chystají. 

14. - 21. dubna PLZEŇ
Vytočeným Lazarem se připíjelo
na Hospic sv. Lazara
Pitím piva přispět na dobrou věc bylo 
možno díky Pivovaru Chříč, který vě-
noval celou várku piva pojmenova-
nou Vytočený Lazar ve prospěch pl-
zeňského Hospice sv. Lazara.

Dvě desítky plzeňských pivnic a re-
staurací pak pivo týden čepovaly bez 
nároku na zisk, ten poputoval hospi-
ci. Provoz tohoto jediného lůžkového 
hospice pro celý Plzeňský kraj pokrý-
vají totiž zdravotní pojišťovny pouze 
z padesáti procent. „Další příjem tvoří 
příspěvky od pacientů a příspěvky na 
péči, ale to pořád ještě nestačí. Jsme 
závislí na darech od kraje, města a 
sponzorů, abychom mohli poskyt-
nout kvalitní péči všem, kteří ji v po-
sledních dnech života potřebují,“ říká 
mluvčí hospice Viktor Glier. Vytočený 
Lazar vynesl pro hospic 40 tisíc korun, 
které budou použity na nákup ne-
zbytného vybavení. „Po devatenácti 
letech existence už mnohé dosluhuje, 
musíme např. pořídit novou průmys-
lovou myčku nádobí,“ dodává Glier.

24. dubna KLATOVY
Uctění památky obětí holokaustu  
V rámci celorepublikové akce Jom ha-
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zení v  plzeňské diecézi, kterým leží 
na srdci duchovní péče o pacienty i 
personál.
„Pravidelně budou zástupci církví do-
cházet vždy ve středu. Kromě toho 
mohou pacienti či zaměstnanci požá-
dat o návštěvu duchovního v  jakou-
koliv jinou dobou,“ vysvětlil jednatel 
mariánskolázeňské nemocnice Zde-
něk Zvoníček.   

2. května PLZEŇ
Karmelitánské knihkupectví se přestěhovalo
Prodejna Karmelitánského naklada-
telství v Plzni získala nové a výhodněj-
ší místo na jedné z nejrušnějších ulic 
v centru, a sice v Solní 5. 
Původní sídlo - domek ve Františkán-
ské ulici bude nyní přebudován na byt 
biskupa.
„Obrovskou výhodou jsou tady velké 
výlohy, které jsme doposud neměli. 
Už při stěhování se lidé zastavovali a 
zajímali se o náš sortiment,“ pochvalo-
vala si při slavnostním otevření nové 
prodejny vedoucí Marie Lachmanová. 
„Při vstupu tu zákazník potká hlavní 
nabídku Karmelitánského naklada-

telství, regál vyčleněný speciálně pro 
bible, další pro teologickou literaturu. 
V nabídce zůstává dětská literatura a 
beletrie, ikony, kříže na zeď i výrobky 
od trapistů a z dalších klášterů,“ dopl-
ňuje. Knihkupectví požehnal biskup 
Tomáš Holub. 

6. května PLZEŇ
Plzeňští biskupové vyjádřili vděčnost americ-
kým vojákům -osvoboditelům západních Čech
Oba plzeňští biskupové se pokloni-
li památce amerických a belgických 
vojáků při vzpomínkovém aktu pl-
zeňských Slavností svobody u Památ-
níku generála Pattona, kde společně 
položili věnec za plzeňskou diecézi. 
„Oslavy osvobození sleduji v Plzni celá 
léta a vždy cítím obrovskou vděčnost 

k  americkým a belgickým vojákům, 
kteří v roce 1945 osvobodili od fašismu 
značnou část území dnešní plzeňské 
diecéze. Stejně tak obdivuji spontán-
nost a nadšení, s nímž se tu každoroč-
ně setkávám,“ komentoval dění eme-
ritní biskup František Radkovský. 
Biskup Tomáš Holub jako někdejší vo-
jenský kaplan hluboce prožíval přátel-
ství a solidaritu s těmi, kdo padli v boji 
daleko od domova.

6. května KARLOVY VARY
Prameny v Karlových Varech požehnal apoštol-
ský nuncius 
V pořadí 660. lázeňská sezóna v Karlo-
vých Varech byla letos tradičně zahá-
jena slavnostním žehnáním léčivých 
pramenů, kterého se tentokrát ujal 
apoštolský nuncius Giuseppe Leanza 
za asistence plzeňského biskupa To-
máše Holuba. (Viz též foto na titulní 
straně)

13. května PLZEŇ
Studenti férově posnídali před školou
Přímo na trávníku v parčíku před ško-
lou uspořádali žáci a studenti Církevní 

základní a střední školy v Plzni na Slo-
vanech pro sebe, své rodiče, kamarády 
i širokou veřejnost tzv. férovou snídani.
Na pestrých dekách bylo lákavě roz-
prostřeno nejrůznější pečivo, marme-
lády, nádoby s džusy, kávou, kakaem a 
čajem, základem všeho byly fair trade 
suroviny doplněné regionálními far-
mářskými výrobky.   
Netradiční snídaně v rámci Světového 
dne pro fair trade, kampaně na podpo-
ru pěstitelů v rozvojových zemích a na 
podporu spravedlivého obchodování 
s jejich produkty, probíhaly na mnoha 
místech světa, v  Plzni však byla tato 
jediná. „Jsme škola zaměřená na ekolo-
gii a podporujeme fair trade i v rámci 
studijního programu, proto jsme se 
letos poprvé do kampaně zapojili, za-
tím jako jediná škola v západních Če-
chách,“ upřesňuje Kateřina Chejlavová, 
zástupkyně ředitelky pro Církevní zá-
kladní školu.

13. května ŽELEZNÁ RUDA - ŠPIČÁK
Na cestě k  černému jezeru byla požehnána 
opravená kaplička 
Malá kaplička na skále podél frekven-
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tované šumavské stezky ze Špičáckého 
sedla k Černému jezeru se dočkala re-
konstrukce a byla slavnostně požeh-
nána duchovním správcem farnosti 
Nýrsko P. Ryszardem Potegou. 
Podle legendy zde na své pouti světem 
odpočíval Pán Ježíš. „Nyní tu vzniklo 
hezké místo k zastavení, zamyšlení či 
modlitbě na krásné cestě k  jezeru, 
které je odtud vzdálené ještě asi je-
den kilometr,“ konstatoval s  radostí 
P. Ryszard. Zaznělo i vystoupení dět-
ského pěveckého sboru z nedaleké-
ho Strážova.
„Rádi bychom, aby návštěvníci v  šu-
mavských lesích kromě krásné pří-
rody a odpočinku nacházeli také od-
kaz zdejších předků, po nichž tu i po 
staletích podobná zastavení zbyla,“ 
zdůraznil Petr Najman, zástupce že-
leznorudské pobočky Lesů ČR, které 
rekonstrukci Božích muk financovaly.

13. května PLZEŇ
Pohřeb Mons. Václava Škacha 
Desítky kněží a stovky laiků se přišly 
rozloučit s Mons. Václavem Škachem, 
někdejším kancléřem plzeňské 
diecéze. Zádušní mši sv. celebrovali 
13. května v katedrále sv. Bartolomě-
je biskupové Tomáš Holub a Franti-
šek Radkovský. (Foto na str. 8 a 9)

19. - 20. května TEPLÁ  
Diecézní setkání ministrantů
V krásném prostředí kláštera v Teplé 
se sešli ministranti z celé plzeňské 
diecéze. Náplní setkání byly hry a 
soutěže též se zaměřením k blaho-
slovenému Hroznatovi. Své znalosti 
mohli účastníci předvést biskupovi 
Tomáši Holubovi, který je krátce před 
polednem navštívil.

18. - 20. května TEPLÁ
Výtvarné sympozium k odkazu bl. Hroznaty  
Mladí výtvarní umělci se pod vedením 
akad. arch. V. Šmolíka zúčastnili výtvar-
ného sympozia v Hroznatově akademii 
v klášteře Teplá. Tématem děl, která 
vytvářeli na velkoplošná plátna, byl 
odkaz patrona diecéze bl. Hroznaty, od 
jehož mučednické smrti letos uplyne 
800 let. 
Jednalo se zejména o studenty Ústavu 
umění a designu Západočeské univer-

zity, k nim se připojil i bavorský sochař 
Harald Bäumler a další, kdo přišli dle 
vlastních slov „nasát hroznatovskou at-
mosféru a inspiraci“.
„Obrazy nyní čekají ještě dokončovací 
práce a pak budou po celé léto vysta-
veny v  historické opatské jídelně te-
pelského kláštera. Vernisáž proběhne 
23. června,“ upřesni Václav Šmolík, ini-
ciátor a hlavní organizátor sympozia. 
Jeho snem prý je, aby obrazy byly pří-
tomny ve Vatikánu při případném sva-
tořečení blahoslaveného Hroznaty.  
Podobná akce je naplánována také 
na 5. srpen v rámci každoročního Ve-
čera pro klášter Chotěšov, tedy v dal-
ším klášteře, jehož zakladatelem bl. 
Hroznata byl. 

Připravila Alena Ouředníková, foto Soňa 
Pikrtová a Jiří Strašek.

MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM 
ZLA V PLZNI - DOUDLEVCÍCH

3. června – RODINNÉ  ODPOLEDNE  V  MEDI-
TAČNÍ  ZAHRADĚ zahájí v 15.00 hodin di-
vadelní představení „SVĚTÁCI“ v pro-
vedení ochotnického spolku Kbel.

 4. června – KONCERT K 90.VÝROČÍ NAROZE-
NÍ A 10. VÝROČÍ ÚMRTÍ PLK. LUBOŠE HRUŠ-
KY v  16.00 hodin. Účinkuje Sojkovo 
kvarteto (Martin Kos a Martin Kaplan 
– housle, Josef Fiala – viola, Hana Vít-
ková – violoncello, průvodní slovo: 
Eduardo Garcia). Program: Fascinu-

jící svět hudby – katalánští sklada-
telé (Eduardo Toldra, Isaac Albeniz, 
Ricard Lamonte de Grignon, Enric 
Morea, Pablo Casals).

8. června – MŠE SVATÁ v 16. 00 hodin

9. června – NOC KOSTELŮ
Program: 19.00 – 19.05 hodin  Max-
miliánek Vás vítá
20.00 – 22.00 hodin Jazzový kvartet 
Mr.Z. (jazz-latin)
21.30 – 23.15 hodin  noční osvětlení 
zahrady

10. a 11. června  -  VÍKEND OTEVŘENÝCH ZA-
HRAD: květinová tvorba studia Elissa, 
keramika Naděždy Potůčkové

11. června – JARNÍ KONCERT PRO LUBOŠE  – 
Zuzana a spol. v 16.00 hodin

22. června - JARNÍ KONCERT PRO LUBOŠE 
v 16.00 hodin

28. a  29. června – ODPUŠTĚNÍ V KAMENI – 
program k 90. výročí  narození a 10. 
výročí úmrtí plk. Luboše Hrušky
9.00 – 12.00 hodin pro žáky škol 
 
Otevírací doba Meditační zahrady: 
středa – neděle 10.00 – 18.00 hodin

K zakoupení zde DVD „Plody zla a od-
puštění“ – svědectví plk. Luboše Hruš-
ky (i cizojazyčně)

Rezervace termínů svateb, zájez-
dů, koncertů a dalších akcí: kontakt: 
603  809  798, zahrada@bip.cz (Věra 
Kopicová) 11
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31. května - 4. července PLZEŇ
BLAHOSLAVENÝ HROZNATA, ŽIVOT A ODKAZ 
Výstava bude k vidění v katedrále sv. 
Bartoloměje.  Expozice sestává z 10 
panelů, které přibližují jak Hroznatův 
život, tak úctu k  němu až do dnešní 
doby, dále kláštery, které založil, pre-
monstrátský řád a další
Slavnostní zahájení výstavy proběh-
ne v  katedrále 31. května v  18.00 
hodin. Od 23. června do 4. července 
bude výstava přístupná v kostele sv. 
Martina a Prokopa v  Plzni-Lobzích. 
V  dalších měsících bude putovat po 
diecézi.
BROŽURA „BLAHOSLAVENÝ HROZNATA, RYTÍŘ 
A ŘEHOLNÍK“ autora Dr. Milana Hlino-
maze Ph.D, která byla vydána k 800. 
výročí Hroznatovy smrti, je k zakou-
pení na vrátnici biskupství nebo lze 
objednat její zaslání na adrese slajso-
va@bip.cz, cena 10 Kč za kus (+ poš-
tovné).  

3. června PLZEŇ
LETNICE UMĚLCŮ - LOUČENÍ S  KATEDRÁLOU 
SV. BARTOLOMĚJE
V 17.00 hodin komentovaná prohlíd-
ka katedrály s Mons. Emilem Souku-
pem a architektem Janem Soukupem
V  18.00 hodin varhanní koncert, 
účinkuje Pavel Šmolík, regenschori 
katedrály

4. června PLZEŇ
LETNICE UMĚLCŮ - SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
V 18.00 hodin varhanní koncert v ka-
tedrále, účinkuje Vít Aschenbrenner

5. června PLZEŇ
PLZEŇSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL - v 19.00 
hodin v katedrále sv. Bartoloměje 

prpběhne poslední koncert festiva-
lu, na varhany hraje Irena Chřibková, 
zpěv Jana Sibera. 

8. června PŘIMDA
HUDEBNÍ LÉTO BORSKA pokračuje kon-
certem světoznámého violoncellisty 
Petra Skalky v kostele sv. Jiří od 18.00 
hodin.

9. června PLZEŇ
NOC KOSTELŮ
Přes sto kostelů, kaplí a modliteben 
z celé plzeňské diecéze se otevře 
návštěvníkům při letošní Noci kos-
telů. Cílem je zejména otevřít brány 
kostelů a dalších církevních objektů 
lidem, kteří se sem  běžně neodváží 
vstoupit, a představit jim církev ne-
vtíravým a přitažlivým způsobem. 
Na  daných místech budou fungovat 
skupiny dobrovolníků a chystají se co 
možná nejatraktivnější programy pro 
všechny noční návštěvníky, dospělé i 
děti: komentované prohlídky, před-
nášky, koncerty, výstavy, hry, diva-
delní představení, tance, rozhovory, 
tiché meditace a mnoho dalšího.
Podrobný program na všech zúčast-
něných místech lze najít na webo-
vých stránkách 
www.nockostelu.cz.
Letošní novinkou v  Plzni bude jízda 
historického trolejbusu, kde bude 
probíhat doprovodný program a 
kterým se návštěvníci mohou přibli-
žovat k jednotlivým kostelům.  Jeho 
jízdní řád je následující:

V 18:45 výjezd z vozovny, v 19:00 první 
zastávka „Mrakodrap“, výjezd po trase 
linky č. 12 do zastávky „Částkova“, pří-

jezd v cca 19:12.
19:13 z Částkovy po trase linky č. 12 
do zastávky „Muzeum“, příjezd v cca 
19:24.
19:25 od Muzea po trase linky č. 16 do 
Doubravky, příjezd v cca 19:40.
19:41 z Doubravky po trase linky č. 
16 po zastávku „Gambrinus“ a dále 
po trase linky č. 13 do zastávky „Mu-
zeum“, příjezd v cca 19:56.
19:57 od Muzea po trase linky č. 14 
na Bory, příjezd v cca 20:12.
20:22 z Bor po trase linky č. 16 k Mra-
kodrapu, příjezd v cca 20:35.
 20:36 od Mrakodrapu po trase linky 
č. 12 do zastávky „Částkova“, příjezd v 
cca 20:48.
20:48 z Částkovy po trase linky č. 12 
do zastávky „Muzeum“, příjezd v cca 
20:59.
21:00 od Muzea po trase linky č. 16 do 
Doubravky, příjezd v cca 21:15.
 21:30 z Doubravky po trase linky č. 16 
po zastávku „Gambrinus“ a dále po 
trase linky č. 13 do zastávky „Muze-
um“, příjezd v cca 21:45.
21:46 od Muzea po trase linky č. 14 na 
Bory, příjezd v cca 22:01.
22:09 z Bor po trase linky č. 16 k Mra-
kodrapu, příjezd v cca 22:22. 
22:23 od Mrakodrapu po trase linky 
č. 12 do zastávky „Částkova“, příjezd v 
cca 22:34.
22:35 z Částkovy po trase linky č. 12 
do zastávky „Muzeum“, příjezd v cca 
22:46.
22:47 do vozovny, příjezd 23:00.

10. června PLZEŇ
PILSALIVE - KŘESŤANSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
proběhne na nádvoří Biskupství pl-
zeňského od 11.00 do 18.00 hodin. 

Vystoupí mj. Chválová kapela Plzeň, 
Sboreček, Plamínky, Vox macronyx 2, 
Dva písaři, Filia a další.

10. června  HÜNEFELD
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ přijmou v klášteře 
svatého Bonifáce v německém Hün-
feldu z rukou biskupa Františka Rad-
kovského Petr Dombek, OMI a Karel 
Mec, OMI. Svěcení se koná v Němec-
ku z důvodu vazeb v rámci provincie 
Kongregace misionářů oblátů Panny 
Marie Neposkvrněné, k níž oba jáhni 
patří. Zájemci o účast mohou kon-
taktovat plaskou faru a domluvit se 
na společné cestě.

10. června PLZEŇ - LITICE
POHÁDKOVÝ LES od 15.30 hodin ve far-
ním areálu, nafukovací atrakce, kolo-
toč zdarma.

11. června KRÁSNÁ U KRASLIC
ČESKO - NĚMECKÁ POUTNÍ MŠE SV. v  kapli 
Nejsvětější Trojice v 11.00 hodin. 

11. června OLOVÍ
POUTNÍ MŠE SV. v kapli Grotte nad Olo-
vím od 14.30 hodin. 

18. června KRASLICE
SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA česko - německá 
mše sv. od 10.00 hodin. 

23. června PLZEŇ
LIGHT4YOU - CHVÁLOVÝ VEČER se opět 
uskuteční v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie (Františkánská ul., Pl-
zeň) od 19.00 do 23.00 hodin. Mladí 
lidé se vydají na náměstí, do večer-
ních ulic a restaurací v centru Plzně 
a budou zvát kolemjdoucí ke krát- 13
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kému zastavení uprostřed každo-
denního shonu. V kostele si příchozí 
mohou na svůj úmysl zapálit svíčku, 
na chvíli se posadit, zaposlouchat se 
do chválové modlitby a rozjímat… 
Během celého večera se zde vystřídá 
několik kapel. Tento evangelizačně 
modlitební večer organizuje mládež 
plaské komunity misionářů oblátů.

24. června PLZEŇ
MŠE SV. K  55. VÝROČÍ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ 
MONS. EMILA SOUKUPA proběhne od 
18.00 v  katedrále sv. Bartoloměje, 
hlavním celebrantem bude biskup To-
máš Holub.
                          
24. června PLÁNICE - KLATOVY
STAVĚT MOSTY S  JAKUBEM - další část 
poutního pochodu na české Svato-
jakubské cestě, tentokrát z  Plánice 
od kostela sv. Blažeje přes Habartice, 
Kydliny do Klatov. Nástup do autubu-
su: v  8.15 Všeruby, 8.30 Kdyně, 8.45 
Klatovy. Nutné předchozí přihlášení 
v  Informačním centru v  Klatovech či 
ve Kdyni nebo na OÚ ve Všerubech.

24. - 25. června SKALNÁ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE KARLOVARSKÉHO KRAJE se 
koná na faře ve Skalné za organizační-
ho vedení P. Piotra Libnera.

25. června MNICHOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
POUTNÍ MŠE SV. proběhne od 13.30 ho-
din v kostele sv. Petra a Pavla. Vystoupí 
členové Chebského pěveckého sboru. 

30. června PLZEŇ 
POHÁDKOVÉ NÁMĚSTÍ  pro děti na závěr 
školního roku bude zahájeno ve 12.00 
hodinu katedrály, na programu jsou 

soutěže, hry, setkání s  pohádkovými 
bytostmi, koncert, vše vyvrcholí diva-
delním představením ve 16.30 hodin.

30. června MANĚTÍN
ZPÍVANÁ ROZJÍMÁNÍ - benefiční koncert 
skladeb F. A. Míči od 18.00 hodin v ko-
sele sv. Barbory. 
Účinkuje Barokní orchestr pražské 
konzervatoře, dirigent Jakub Kydlí-
ček, Zuzana Kopřivová – canto, Ma-
rie Svobodová – alto, Lukáš Sidorják 
– tenor, Jakub Ošmera – bassus
Vstupné dobrovolné, bude věnová-
no na záchranu varhan kostela sv. 
Barbory

1. července STARÝ PLZENEC
POUTNÍ MŠE SV. v rotundě sv. Petra a Pav-
la od 15.00 hodin, následuje setkání u 
táboráku na farní zahradě.

KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
Knihy je možno půjčit na pastoračním 
oddělení (3. patro biskupství) pondělí 
– pátek 9.00–15.00 hodin, info o kni-
hách 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.

 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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V Těnovicích se nás sešlo 12 žen. Mezi 
nejstarší a nejmladší z nás byl věkový 
rozdíl 35 roků, většinou jsme se vzá-
jemně neznaly.  
Sešly jsme se v pátek večer a ještě ten 
den jsme zažily rituál – noční setkání 
s Ježíšem na „hoře“. Až tak „nahoře“, 
že jednu z nás napadlo: „...Pane, po-
stavíme tři stany, jeden Tobě, jeden 
Mojžíšovi a jeden Eliášovi…“
V sobotu jsme nad několika místy z 
Písma mohly hledat, jak nás má Bůh 
rád, jaké jsou jeho mateřské vlast-
nosti. Jak matka může vybavit svoji 
dceru, co od matky máme, jak jsme 
od matky vybaveny, co jsme do živo-
ta dostaly, co si pamatujeme, jak se 
to odráží v našem životě s dětmi, v 
našem cítění, myšlení, chování, jak to 
ovlivňuje naši představu Boha, naše 
vnímání Boha. K pomoci jsme měly 
napřed papír a tužku, poté i korálky a 
knoflíky a kamínky k navlékání. Těmi 
jsme mohly zhmotnit naše vzpomín-

ky na maminku, naše vnímání výcho-
vy, výbavy, kterou jsme dostaly. To 
vypadalo jako hra, ale pro některé z 
nás to byla náročná práce. S těmito 
korálky, náramkem jsme pak prožily 
i krátký výlet do přírody, společnou 
modlitbu, přímluvnou modlitbu….a 
taky jsme zpívaly a oslavovaly. 
V neděli jsme sdílely o našem bytí 
matkou, o naše zkušenosti a život s 
dětmi, slavily bohoslužbu slova, jedly 
z Jednoho Těla….
Bylo skoro neuvěřitelné, jak srdeč-
né společenství jsme měly, jak jsme 
se v pravdě, v laskavosti, opravdově 
dokázaly sdílet o naše zkušenosti, jak 
jsme spolu dokázaly mlčet a soustře-
dit se na téma.
Byl to moc užitečný a dobře strávený 
čas. Připravili ho pro nás (pečlivě a s 
velikou láskou) jáhen Jindřich Fencl 
a psychoterapeutka Manka Kutilová. 
Oběma ještě jednou moc děkuji. 
 Hana Skalková

Duchovní obnova pro ženy na téma 
„Být matkou jsouc dcerou“,
 19. - 21. května
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20 let služby Domova sv. Zdislavy
Domov sv. Zdislavy v Plzni si připomněl 
20 let své existence. Na neformálním 
setkání zavzpomínali na začátky Do-
mova v  Čermákově ulici zakladatelé, 
bývalí i současní zaměstnanci. Domov 
sv. Zdislavy poskytuje služby matkám 
s dětmi v tísni na dvou místech. „V sou-
časné době máme v zařízení v Radoby-
čicích 10 maminek a další dvě se brzy 
nastěhují,“ uvedla vedoucí Domova 
Markéta Štychová. „V Čermákově ulici 
je 19 maminek a celkově zde máme 
54 dětí od kojeneckého až po školní 
věk.“  Domov sv. Zdislavy poskytuje 
matkám bezpečné zázemí a překlenutí 
nepříznivé sociální situace. 

Cílem je vrátit je i s  dětmi do přiroze-
ného rodinného a společenského pro-
středí.
Návštěva z Regensburgu
Diecézní charitu Plzeň navštívila dele-
gace z partnerské Charity Regensburg 
v  čele s  novým ředitelem Michaelem 
Weißmannem. Hosté navštívili charit-
ní zařízení v  Cukrovarské ulici a poté 
si prohlédli katedrálu sv. Bartoloměje. 
Setkání se kromě vedení DCHP a MCHP 
zúčastnil i prezident DCHP Mons. Fran-
tišek Radkovský.  Řezenská charita po-
máhá DCHP od jejího vzniku a několi-
krát významně podpořila finančními 
částkami charitní projekty a činnost 
v naší diecézi. 

 Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou 
Každá pátá česká rodina s nezaopat-
řenými dětmi se nachází ve špatné 
ekonomické situaci, v absolutních 
číslech jde o 233 tisíc rodin z celé 
České republiky. Nejhorší situace je 
podle aktuálního průzkumu Charity 
ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 
let. Tyto rodiny (ve třetině případů se 
jedná o rodiče samoživitele) vyživují 
obvykle více dětí. S rostoucím věkem 
dětí se náklady na jejich zaopatření 
zvyšují. „Neutěšená situace se odráží 
i v našich službách – každý třetí až 
čtvrtý klient našich odborných po-
raden pečuje o nezaopatřené děti. 
Nejžádanější službou je zde dluhové 
poradenství či služby související se 
špatnou finanční situací. Finanční 
tíseň se mnohdy negativně projeví 
i na vývoji a výchově potomků,“ řekl 
ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Více 
než polovina českých rodin splácí 
půjčky. Průměrná výše půjček činí 
536 000 korun a průměrné měsíční 
splátky 6 700 korun. Neočekávané 
výdaje ve výši 10 000 Kč by podle 
průzkumu úsporami pokryly dvě ze 
tří rodin, výdaje ve výši 70 000 Kč 
pouze každá čtvrtá rodina. Zároveň 
každá desátá rodina uvádí, že má se 
splácením svých závazků a půjček 
problémy. Třetina rodin přitom neví, 
jak případné problémy se splácením 
dluhů řešit. Zbylé dvě třetiny se ob-
racejí o pomoc k příbuzným nebo žá-
dají o půjčky v bankách. Mezi dotá-
zanými převažuje názor, že rodinám 
ve finanční tísni by měly pomáhat 
především úřady práce a charitativ-
ní organizace. Takovou osobní zku-
šenost má ale pouze osm procent 

respondentů. „Kromě poskytování 
přímé pomoci a poradenství se Cha-
rita aktivně účastní připomínkování 
legislativních změn, mimo jiné v ob-
lasti dluhové problematiky. Zákon-
né úpravy však stále považujeme 
za nedostatečné. Pro většinu z těch, 
kteří se ocitnou v předlužení, nevede 
cesta ven, proto hovoříme o „dluho-
vých pastech“. Tito lidé hledají vlast-
ní modely přežití, mnohdy nelegální. 
Nemají totiž jinou šanci,“ vysvětluje 
Iva Kuchyňková, koordinátorka soci-
ální oblasti Charity ČR. „Chceme do-
cílit toho, aby za dodržení určitých 
podmínek mohl každý začít znovu, 
nebyl ze společnosti navždy vyvr-
žen,“ dodává Kuchyňková. Charita 
ČR se tématu chudoby a zadlužení 
věnuje dlouhodobě. Kromě poskyto-
vání materiální pomoci (potraviny a 
hygienické prostředky) a nouzového 
ubytování (23 azylových domů pro 
muže i ženy, 42 azylových domů pro 
matky s dětmi v tísni a 23 noclehá-
ren) provozuje  67 odborných pora-
den. Tyto poskytly v roce 2016 přes 
98 tisíc intervencí téměř 28 tisícům 
klientů. Dluhové poradenství přitom 
tvořilo pilíř jejich činnosti.
 Miroslav Anton

Z charitního života 
 v západních Čechách
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Chyše PořičíKobylé Žlutice

farní funkci přijal klášterní kostel zruše-
ného konventu karmelitánů přímo ve 
městě.  V roce 1854 byl zchátralý kos-
tel obnoven za dohledu významného 
pražského architekta Ignáce Ullmanna 
a znovu vysvěcen, tentokrát jako kos-
tel Povýšení Svatého Kříže. Po vysíd-
lení německého obyvatelstva rychle 
chátral. Tento stav se snažil zastavit 
žlutický farář Miroslav Janák. Osobně 
na opravě pracoval a v roce 1986 tra-
gicky zahynul, když spadl ze střechy 
kostela. Jedná se o monumentální troj-
lodní kostel s  dvojicí průčelních věží, 
krytých tvarově ještě renesančních 
bání. Vnitřek kostela je bohatě zdoben 
štukovými ornamenty i figurami. Kva-
litní vybavení kostela je dobře zacho-
vané a pochází převážně z 18. století. 
Některé obrazy byly pořízeny při ob-
nově Ignácem Ullmannem. V  hrobce 
kostela jsou pohřbeni členové rodiny 
Michnů a Lažanských, posledních ma-
jitelů panství. Na věži kostela jsou dva 

renesanční zvony z roku 1520 a 1572. 
U řeky Střely za Chyšemi se nachází za-
padlá vesnice Pořičí. V půvabném údolí 
byla postavena kaple někdy po roce 
1918, jako poděkování rodiny Peschků 
za návrat syna z Velké války. Je to kap-
le s  trojboce uzavřeným presbytářem, 
krytá valbovou střechou se štítem a šes-
tibokou sanktusovou věžičkou. Uvnitř 
kaple je oltář z doby výstavby a nalézá 
se zde i fragment oltáře, který pochází 
z kaple vsi Luby.
Kaple Povýšení Svatého Kříže se nachá-
zí i ve Žluticích. Je to jednoduchá kap-
le, poměrně vysoká, otevřená s malým 
vnitřním prostorem, postavená v  roce 
1732 na náklad Petera Ignáce Riedla. 
Podle rodin, které se o ni staraly se jme-
nuje také Noskova či Dolákova kaple. 
Uvnitř je zavěšen kříž s korpusem Ježí-
še Krista. Kaple byla obnovena v  roce 
2012, ale předtím, v roce 2000, byly zde 
instalovány žlutickými rodáky pamětní 
desky.   Jan Soukup

Jedním z nejstarších kostelů v  jihový-
chodní části vikariátu je kostel Povýšení 
Svatého Kříže v  Kobylé. Založil jej řád 
maltézských rytířů z  Manětína někdy 
po roce 1253. První písemná zmínka 
o kostele je však až z  roku 1367. V 16. 
století převládl v kraji protestantismus, 
který skončil v roce 1624, kdy byl kostel 
připojen jako filiální do Žlutic. Byl opra-
vován, ale v roce 1883 vyhořel spolu se 
vsí po zásahu blesku. To již byl farním 
od roku 1855. Po požáru byl opraven 
v původní formě a vybaven novým za-
řízením. Jedná se o jednolodní kostel se 
stejně širokým presbytářem rovně 
ukončeným.  V roce 1883 byla dispozice 
kostela obrácena a presbytář byl zřízen 
v přízemí věže. V té době bylo pořízeno 
nové vybavení kostela, klasicistní, bílé 
barvy se zlacením, které se v  nepříliš 

dobrém stavu zachovalo dodnes.  Před 
2. světovou válkou zde žilo skoro 800 
obyvatel, ale po vysídlení Němců neby-
la ves zcela dosídlena, kostel přestal být 
využíván a chátral. Dnes je opravena 
střecha a kostel čeká na celkovou reha-
bilitaci.
Ve městě Chyše má kostel, postavený 
na kraji města na tzv. Spitzberku, zvlášt-
ní historii. Byl to původní farní kostel 
města, prvně zmiňovaný v  roce 1358. 
V průběhu třicetileté války byl zničen a 
majitelka panství Anna Michnová, roze-
ná Krakovská z Kolovrat, nechala posta-
vit zcela nový kostel, zasvěcený Panně 
Marii Sněžné. Stavitel kostela Johann 
Baptis Rappa jej postavil v letech 1697 
až 1713. Při josefínských reformách byl 
nově zasvěcen Zvěstování Panně Marii 
a byl určen jako hřbitovní kostel. Jeho 

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
 VE VIKARIÁTU KARLOVY VARY  2. část



SVATÉ
Svatá Urszula Ledóchowska
Pocházela ze šlechtického rodu. Její 
otec byl polský šlechtic a rakouský 
důstojník Antoni Ledóchowski (1823 
– 1885), maminka Józefina (1831 – 
1909) pocházela ze švýcarského ry-
tířského rodu Sails-Zizers. Její starší 
sestrou je blahoslavená Maria Teresa 
Ledóchowska. 
 Urszula, narozená 17. dubna 1865 
v  Loosdrfu v  Dolním Rakousku, při 
křtu dostala jméno Julie. Vyrůstala 
v Rakousku, odkud se její rodina pře-
stěhovala do Lipnice Murovana neda-
leko Bochnii v Polsku. Julie s matkou 
pomáhala chudým a nemocným a 
vzdělávala děti. V jednadvaceti vstou-
pila do krakovského kláštera voršilek 
Římské unie a přijala řeholní jméno 
Marie Urszula od Ježíše. Pak se deset 
let věnovala pedagogické činnosti a 
získala oprávnění vyučovat francouz-
štinu. Od roku 1907 vedla dívčí inter-
nát v Petrohradě. Po propuknutí první 
světové války musela jako rakouská 
občanka Rusko opustit a v  civilu od-
cestovala do neutrálního Švédska. V té 
době procestovala Dánsko, Švédsko, 
Norsko a uspořádala na 80 konferencí 
o Polsku. Využila přitom své znalosti 
francouzštiny, němčiny, angličtiny a 
domluvila se i švédsky, dánsky a nor-

sky. Při svých vystoupeních líčila po-
robu Polska a hrůzy válečné bídy. Ve 
Stockholmu vydávala ve třech skandi-
návských jazycích články o polských 
dějinách, umění a literatuře. Soubor 
obohatila o Kult Matky Boží v Polsku. 
Aktivně se angažovala na pomoc vá-
lečným obětem.
 Po návratu do Polska v roce 1920 za-
ložila Kongregaci sester uršulinek Srd-
ce Ježíše Umírajícího, nazývané „šedé 
uršulinky“ podle jejich barvy hábitu. 
„Před námi je nový život. Budouc-
nost, to je práce pro Polsko, pro které 
jsme všichni povinni pracovat s úpl-
ným zasvěcením. Do práce s Bohem, 
pro Boha, pro svatou Církev a pro 
milovanou vlast.“ Urszula, která byla 
jejich první generální představenou 
v  letech 1920 až 1939, se řídila hes-
lem: „Láska k vlasti a láska k Církvi se 
navzájem podpírají, jedna je silou té 
druhé.“ O politiku se nezajímala. „Naší 
politikou je láska k Bohu a k vlasti. A 
této politice lásky jsme připravené za-
světit všechny své síly."
 Zemřela v pověsti svatosti během své 
návštěvy Říma 29. května 1939. 20. 
června 1983 ji papež Jan Pavel II. pro-
hlásil za blahoslavenou a 18. května 
2003 za svatou.          
 Veronika Pechová

 známéMéně
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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

Mužský rituál přechodu do zralé 
dospělosti 2017
Vede a přednáší P. Petr Glogar, OCD; 
rituály P. Václav Vacek
Čtrnáctý ročník „Mužského rituálu pře-
chodu do zralé dospělosti“  inspirova-
ného františkánským knězem Richar-
dem Rohrem 13.-17. září na Vysočině.
Jedná se o netradiční duchovní cvi-
čení v ekumenickém duchu, které se 
soustředí na problematiku přechodu 
mužů ke zralé dospělosti. Víme, že 
dospělými a moudrými se nemůžeme 
stát po jednom víkendu. Ale již téměř 
1200 našich  mužů udělalo při absol-
vování uplynulých ročníků této akce 
osobní zkušenost, že na cestě ke zralé 
dospělosti může být tento víkend vel-
mi dobrým začátkem. 
Program nachází inspiraci i v jiných 
kulturách a náboženských tradicích, 
jeho základ je však plně založen na 
křesťanských hodnotách. Pozvánku 
s přihláškou: www.setkani.org 

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství  
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých 
životních 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. Objednávky: 
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) 
nebo 776 200 028 (Hanka).

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

Centrum 
 pro rodinu
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informuje

A Tys mě uzdravil
Je jaro, tak si v srdci gruntuju
a koukám, co všechno skladuju,
špína, prach i bolest se tu najde,
hned, jak se dovnitř vejde.

O kus dál, v malém pokoji,
tam, co skoro nechodím,
přesto vešla jsem dál...

Sálal tu oheň.
Někdo u něj stál.
Hned mě objal a do náruče vzal.
Hřál mě, ničemu se nedivil...

A když jsem usnula,
sám v mém srdci uklidil.

Majka Lachmanová

JEDNO PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme Bohu za ochranu a po-
žehnání při přestěhování Karmeli-
tánského knihkupectví do Solní uli-
ce 5. Podařilo se pokojně, i když to 
byla fyzicky těžká práce. Vlastní ote-
vření prodejny v nových prostorách 
proběhlo v úterý 2. 5. 2017 v 10.00, 
kdy plzeňský biskup, Mons. Tomáš 
Holub přestřihl pásku a vstoupil 
spolu s mnoha návštěvníky, aby se 
modlil, žehnal a přál hojnost dobra 
pro každého. Prodejně se daří, kro-
mě stálých zákazníků přicházejí lidé 
z ulice, aby se podívali, co to Karme-
litánské knihkupectví vlastně je, a 
sami překvapeni často odcházejí s 
nakoupenými knihami, vínem nebo 
růženci. Z technických důvodů za-
tím nemůžeme topit, ale je pravda, 
že se dobře daří květinám, a otevře-
né mléko vydrží víc než týden. Jisté 
je, že se vám bude prodejna líbit, 
novinkám na pultě neodoláte, ako-
rát se moc neohřejete. Těšíme se na 
vás a děkujeme za Vaši návštěvu a 
štědré nákupy.
KNIŽNÍ TIP
Na měsíc červen doporučuji knihu z 
pera doma Samuela, opata kláštera 
Panny Marie v Novém Dvoře JAKO 
SŽÍRAJÍCÍ OHEŇ. Jaká témata pálí svět 
i církev? Ve kterých se střetávají a 
ve kterých potkávají? Slovy autora: 
"Kvasem mé promluvy bude milosr-
denství a soucit. Soucítit znamená 
zakoušet bolest při neštěstí druhých 
a společně s nimi mu čelit. Projevovat 
milosrdenství neznamená přivírat oči 
nad jejich chybami, nýbrž je v rámci 

vzájemného přátelství a úcty podně-
covat k tomu, aby prohlédli, požádali 
o odpuštění a mohli tak pokračovat 
dál..."
Už první stránky této rozpravy mni-
cha o prokazování milosrdenství 
nutí k zamyšlení a pomalému čtení. 
Pokud vás přitahuje spiritualita kláš-
tera a do Nového Dvora jezdíte na-
čerpat pokoj a klid, pak kniha Doma 
Samuela může umocní vnitřní touhu 
po Bohu a jeho lásce, po které člo-
věk prahne.
KDE NÁS  KROMĚ PRODEJNY V SOLNÍ ULICI 
JEŠTĚ NAJDETE? 
Na akci, kterou pořádá dominikán-
ská farnost ve dnech 10. a 11. červ-
na. V prostorách zahrady v Karmeli-
tánském stánku budeme mít hlavně 
klášterní produkty, bylinné sirupy a 
také čerstvé knižní novinky pro do-
spělé i děti. Přijďte, bude z čeho vy-
bírat i nakupovat. 
V neděli 2. 7. přijedeme s knihami, 
novénami, obrázky, růženci a dal-
šími devocionálemi do Letin, kde v 
10.00 začíná poutní mše svatá. Rádi 
do těchto končin zavítáme aspoň 
jednou v roce, aby nemuseli věřící a 
starší lidé cestovat kvůli knihám do 
Plzně.
                          Majka a Jana z knihkupectví
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Mám básnickou duši, a když jaro doslova propuká z každé skulinky probouzející se 
země, i z mého srdce vytryskla modlitba jako úžas z Boží lásky.
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Studentská duchovní správa Plzeň – 
pravidelné akce v červnu 2017:
Neděle:
20:00 mše sv. s účastí studentů v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Františ-
kánské ulici
Úterý:
20:00 studentský volejbal v tělocvičně 
Církevního gymnázia, Mikulášské ná-
městí
Středa:
18:00 - příprava ke svátostem v učebně 
na faře (vchod vedle kostela), kterou ve-
dou studentští kněží P. Vojtěch Soudský 
OP a P. Pavel Petrašovský
18:30 - 18:45 – Mariánská pobožnost (v 
kostele ve Františkánské)
19:00 - hlavní studentská mše sv. v 
kostele Nanebevzetí P. Marie ve Fran-
tiškánské ul. v Plzni, po ní od cca 20:15 
program na faře (biblická témata, před-
nášky, kultura, filmy, volný program...), 

ve 21:30 společná modlitba nešpor
Sobota:
20:00 anglická mše sv. v kostele Nane-
bevzetí P. Marie ve Františkánské ul. 
v Plzni

PRÁZDNINY:
VODA:  Lužnice 12. – 15. července
PUTOVÁNÍ:  9. – 12. srpna

HORÁcké středy – červen 
(od 20.15 hodin ve farním sále Františ-
kánská 11)
7. června: setkání nad Biblí
14. června: Boží tělo – eucharistický prů-
vod ke 4 oltářům v kostele
21. června: prohlídka kostela s výkladem 
28. června: Jindrův křest, následně závě-
rečná grilovačka u dominikánů

Více na facebooku Hory.

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO

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

Aktuální projekty PMDD
Papežská misijní díla v České republice i díky pomoci malých misionářů z Misij-
ních klubek v současné době podporují v 9 zemích celkem 77 projektů pro 111 
252 dětí. 61 projektů se dotýká vzdělávání nebo křesťanské formace, nutno však 
podotknout, že většina projektů je zaměřena obecně na ochranu dětského živo-
ta, což znamená, že z příspěvků se hradí jak zajištění bezpečí a střechy nad hlavou, 
tak stravování a lékařská péče, jakož i náklady spojené se vzděláváním a socializa-
cí. Celková částka, která v roce 2016 putovala z ČR na Dílo dětí, činila cca 360 tisíc 
amerických dolarů, tedy více než 8,5 milionu korun.
Přehled vzdělávacích projektů PMDD za rok 2016:

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

Evangelizačně modlitební večer
Light4You (23. 6. v 19.00)
Misionáři obláti z Plas vás spolu 
s námi zvou na evangelizačně modli-
tební večer Light4You, který se bude 
konat v pátek 23. června 2017 v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie (Fran-
tiškánská ul.) od 19.00. Večer navazu-

je na tradici plzeňského Nightfeveru. 
I tentokrát se mladí křesťané vydají 
do ulic, náměstí, a restaurací v cen-
tru Plzně a budou zvát kolemjdoucí 
ke krátkému zastavení. V kostele si 
jako vždy budou moci na svůj úmy-
sl zapálit svíčku, na chvíli se posa-
dit, zaposlouchat se do chválové 
modlitby nebo se zastavit v přilehlé 
čajovně, kde bude také příležitost k 
popovídání si s mladými pořadate-
li. Hlavními organizátory jsou mladí 
z oblátského společenství OMIGang. 
Zájemci o pomoc budou vítáni – 
ozvěte se nám. 

 XI. celodiecézní fotbalový turnaj na malém 
hřišti - BiskupCUP - o pohár plzeňského bis-
kupa (24. 6.)
Všichni hráči i fanoušci se opět mo-
hou 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 slavnosti sv. Jana od 
10.00 hodin.
Zájemci o hru, nechť se přihlásí do 16. 
června. Maximální počet družstev: 
16, počet hráčů v teamu: 4+1. Při-
hlášky: Petr Jankovec, Jiráskova 596, 
344 01 Domažlice, tel.: 602  472  334, 
PetrJankovec@seznam.cz

Exercicie pro mládež (2. – 7. 7.)
Klasické duchovní cvičení pro mlá-
dež (14-29 let). Silentium, promlu-

vy, příležitost ke svátosti smíření a 
duchovnímu rozhovoru, denně mše 
svatá, prostor pro osobní modlitbu, 
pobyt v přírodě, odpočinek. Začátek 
v neděli kolem 18. hodiny (večeře, 
ubytování, první promluva), konec 
v pátek dopoledne (nejpozději obě-
dem). Požaduje se účast na celých 
exerciciích. Exercitátor: P. Štěpán 
Smolen (mj. autor knihy Buď, kde jsi). 
Místo: Klášter Teplá. Strava zajištěna. 
Ubytování: Na jedno- a dvoulůžko-
vých pokojích v budově konventu; 
zájemci o jednolůžkový pokoj: kdo 
dřív přijde, ten dřív mele. Kapacita: 
max. 15 osob; exercicie se budou 
konat, přihlásí-li se nejméně 5 osob. 
Cena: Dobrovolný příspěvek, výši si 
stanovuje účastník sám, klidně až po 
exerciciích na místě. 
Přihlášky: do pátku 23. 6. 2017, 23.59 
hod, na dcm@bip.cz

Oáza živé církve (7. – 23. 7., 21. 7. – 6. 8.)
Prázdninová obnova (14-25 let) po-
řádaná hnutím Světlo-Život, jináč též 
zvané Oáza, jest hnutím formačním, 
jehož cílem je zformování zralých 
křesťanu, schopných sloužit v míst-
ních společenstvích. Na programu 
budou ale např. i výlety do přírody...
Letos se uskuteční dva běhy: 7. - 23. 
7. v Desné u Tanvaldu a 21. 7. - 6. 8. v 
Deštné u Jindřichova Hradce. 
Kontakt: hyacint@op.cz, jan@op.cz

 ÚleT (16. - 22. 7.)
Prázdninové setkání pro -náctile-
té (14-18 let) opět proběhne 16. – 
22. července v Nečtinech.  Čeká Tě 
společně strávený čas se spoustou 

her a legrace, trocha napětí, krátký 
(;-) výlet, letní kino, koupání, dílny, 
povídání, volejbal, gangy, koncert 
a úžasná parta podobně potrefe-
ných… 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 
nabízí jedinečná možnost občerstvit 
a obnovit svou víru, posílit svůj du-
chovní život, upevnit svou odhodla-
nost jít dál za Kristem nebo pokročit 
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.
entercamp.cz. Na této adrese je také 
možné se zaregistrovat.

Celostátní setkání mláde-
že v Olomouci (15. – 20. 8. 
2017) 
Byl jsi v roce 2012 na 
setkání ve Žďáru nad 
Sázavou a chtěl bys 
opět zažít jeho atmosféru? Anebo 
jsi tam nemohl být, ale hodně jsi 
o tom slyšel od svých kamarádů? 
Vydej se do Olomouce a pozvi na 
cestu i mladé ze svého okolí včetně 

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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hledajících! I na ně čeká na CSM zají-
mavý program a kdo ví... Třeba právě 
v Olomouci najdou odpovědi na své 
otázky týkající se víry…
Zkrátka je nejvyšší čas se přihlásit na 
Celostátní setkání mládeže, které se 
uskuteční od 15. do 20. srpna 2017 
v  Olomouci. Hlavním tématem bu-
dou biblická slova: Nebojte se! Čeká 
tu na Tebe velmi bohatý a pestrý 
program, ve kterém si budeš moct 
najít „to své“: poutavé katecheze, 
slavení eucharistie, celodenní adora-
ce, zajímavé přednášky, dobrá hud-
ba, výstavy, workshopy a semináře, 
poznávací výlety, diskusní skupinky, 
sportovní vyžití nebo kreativní dílny. 
Budeš mít také možnost zúčastnit se 
školy modlitby, prožít v klidu svátost 
smíření nebo si popovídat s kněžími 
a biskupy. Součástí programu bude 
i Pouť rodin, která se bude konat v 
sobotu 19. srpna. Olomouc ale bude 
především místem osobních setkání 
– s přáteli, s novými lidmi... a hlavně 
s Kristem.
CSM je určeno pro všechny mladé 
lidi od 14 do 30 let. V  programu se 
bude myslet jak na středoškoláky, 
tak na vysokoškoláky a mladé pracu-
jící. Podle možností a svých schop-
ností se také můžeš zapojit do ně-
které z přípravných skupinek.
Akci pořádá Sekce pro mládež při 
České biskupské konferenci (stej-
ný tým, který připravoval program 
v  Českém národním centru v  Kra-
kově), tak se máte věru na co těšit! 
Přihlášky a více informací na adrese: 
https://olomouc2017.signaly.cz/ (do 
konce června cena pouze 1200,- Kč)

WORKSHIP 2017
Od 20. do 26. 8. 2017 se na Manětínsku 
a Plasku už popáté uskuteční dobro-
volnická brigáda Workship. Skupinka 
mladých lidí kolem oblátů v Plasích 
(OMIGang) zve mladé, aby strávili týden 
svých prázdnin nebo dovolené pomocí 
potřebným. Každý večer se pak spole-
čenství mladých spolu s organizátory 
a místními obyvateli setkává a účastní 
připraveného kulturního programu. 
Nejde jen o práci a o pomoc, ale přede-
vším o setkání a sdílení. Pokud chcete 
letos přijet do Manětína mezi nás i vy, 
sledujte: http://workship.farnostplasy.cz 

Co se dále chystá…
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 ak-
tivní mládeže) v Praze-Dolních Po-
černicích (17. 6.) – www.iskam.cz

Tábor ministrantů v Horní Blatné 
(19. – 26. 8.) – přihláška a více infor-
mací: www.bip.cz/ministranti

Festival UNITED ve Vsetíně (24. – 26. 
8.) – více informací: www.festiva-
lunited.cz

Rekolekce pro mládež (1. – 3. 9.)

Diecézní pouť do Teplé s progra-
mem pro mládež (15. – 16. 9.)
 Z DCM zdraví Petr a Pavel

D
CM

     
Diecézní poznávací pouť do Polska 22 - 28. 10. 2017 

Jantarovou stezkou až k Baltskému moři 
KLADSKO – VRATISLAV -  LICHEŇ – HNĚZDNO – GDAŇSK – SOPOTY – 

GDYŇE –MALBORK – VARŠAVA - ČENSTOCHOVÁ 
Přijměte pozvání na cestu za historií a skvosty Polska. Spojíme duchovní zážitky na 

významných poutních místech s návštěvou krásných polských měst a přírody. 

Na programu: 
- návštěva chrámu Panny Marie v Kladsku, kde je pohřben první pražský arcibiskup 

Arnošt z Pardubic 
- skvostná Vratislav s množstvím nádherných míst a katedrálou na Tumském Ostrově 
- bazilika v Třebnici s hrobkou svaté Hedviky slezské 
- poutní místo Licheň s největším kostelem v Polsku, a zároveň jedním z největších 

na světě 
- Hnězdno, první historické hlavní město Polska, úzce spjato s úctou ke sv. 

Vojtěchovi. V  katedrále můžeme obdivovat románské dveře – jednu z největších 
historických památek Polska s výjevy ze života světce. Navštívíme Lednici, místo 
křtu knížete Měška I., událostí, která je symbolickým datem přijetí křesťanství 
celého Polska.  

- Gdaňsk, Gdyně, Sopoty – Trojměstí u Baltského moře. Olivská katedrála se slavnými 
varhanami, mariánská bazilika, která je dominantou Gdaňska, gdaňské staré město, 
Westerplatte, místo, kde začala II. světová válka, pomník u Loděnic, kde vznikla 
Solidarita, molo v Sopotech, Skwer Kosciuszki ve Gdyni. Nebude chybět plavba lodí 
v Baltském moři a procházka po pobřeží. 

- Křižácký hrad Malbork - je to největší gotická stavba na světě a současně také 
největší stavba z cihel na světě a Toruň město Kopernika která si zachovala kouzlo 
středověku 

- Varšava se svojí neuvěřitelnou historií, kdy během II. světové války byla z  85 % 
zničena. Navštívíme zrekonstruované staré město. Nezapomenutelným zážitkem 
bude určitě návštěva muzea Varšavského povstání a muzea kněze Jerzego 
Popieluszki zavražděného v totalitní době. 

-  Naši pouť dovršíme u Panny Marie Čenstochovské na nejvýznamnějším poutním 
místě Polska – v Čenstochové 

Duchovní doprovod: P. Krzysztof Dędek, generální vikář plzeňské diecéze 
Odborný doprovod: Phdr. Jaroslav Sojka, Ph. D 
Cena: 8 700 Kč 
CENA ZAHRNUJE: dopravu luxusním autobusem 6 x ubytování v hotelech se snídaní, 
5 x večeře, plavba lodí Baltským mořem, vstup do křižáckého hradu v Malborku, do 
muzea Varšavského povstání   
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní vstupy (např. akvárium ve 
Gdyni, muzeum Chopina ve Varšavě) 

Přihlášky: pastorační centrum Biskupství plzeňského, 
slajsova@bip.cz tel.:731619698 
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Rooseveltova 13, Plzeň
GPS: 49.7490758N, 13.3788311E
Provozní doba: pondělí – pátek:
9:30 –13:00 a 13:30 – 18:00
tel.: +420 608 768 054
e-mail: info@aggeo.cz www.aggeo.cz

  1.6. 11:00 Mariánská Týnice, vernisáž výstavy Krajinou barokního Plzeňska 
  3.6. 20:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, svatodušní vigílie 
  4.6. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše s biřmováním 
  5.6. 19:00 Plzeň, katedrála, plzeňský varhanní festival 
  6.6. 18:00 K. Vary – Rybáře, kostel Povýšení sv. Kříže, mše k výročí slibů sester sv. Josefa
  7.6.  9:00 Kynšperk nad Ohří, návštěva věznice 
  8.6. 16:30 Plzeň, biskupství, předání cen výhercům v dětské soutěži k poctě bl. Hroznaty 
  9.6. 16:30 Plzeň, katedrála, maturitní vysvědčení pro studenty Církevního gymnázia
10.6.  9:00 Lidice, pietní vzpomínka k 75. výročí vyhlazení 
11.6. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. za město 
11.6. 13:30 Bezdružice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše s biřmováním 
13.6. 17:00 Cheb, kostel sv. Kláry, koncert Labyrint světa a ráj srdce 
14.6. 17:00 Plzeň, Křimická 73, oslava  20 let Salesiánského hnutí mládeže Klub Plzeň
15.6. 18:00 Plzeň, katedrála, mše ze slavnosti Těla a Krve Páně
16.6. 14:00 Újezd sv. Kříže, bohoslužba pro bývalé obyvatele 
22.6. 16:00 Plzeň, DEPO 2015, vernisáž výstavy Svědkové lidskosti a diskuse
            18:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, rozloučení s Neokatechumenátní cestou 
24.6. 10:00 Domažlice, zahájení fotbalového Biskup cupu 
            14:00 Manětín, mše svatá a farní den k výročí 300 let farního kostela 
            18:00 Plzeň, katedrála, mše k 55. výročí kněžského svěcení Mons. Emila Soukupa 
25.6. 10:00 Kralovice, kostel Narození sv. Jana Křtitele, mše s biřmováním a farní den 
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Nová vína:
Catarratto 

Nero d'Avola
PŘIROZENĚ bio


