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Jízda sv. Linharta s žehnáním koní 
proběhla 17. 6. v Uhlišti u Nýrska.

Foto Soňa Pikrtová
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Apoštolského exarchátu Řeckoka-
tolické církve, bude jejím správcem  
P. Igor Bibko. Do Polska se vrací P. Krzy-
sztof Labędź, který od ledna vypomáhal 
ve farnosti Klenčí. 
Všem, kteří opouštějí naši diecézi, pa-
tří velký dík za jejich službu a oběta-
vost. Určitě na ně budeme pamatovat 
ve svých modlitbách
Poděkování patří také Mons. Miroslavo-
vi Kratochvílovi a P. Miroslavovi Chlupsovi, 
kteří ukončili službu vikáře ve svých 
vikariátech. Od 1. června byli v  této 
funkci ustanoveni P. Miroslav Gierga 
pro domažlický vikariát a P. Marek Hric 
pro vikariát karlovarský. Po 13 letech 
končí svoje působení v  Kralovicích  
P. Marek Winiarski, který bude od srpna 
administrátorem farnosti Rokycany. 
Od 1. října by se k němu měl připojit  
P. Pavel Frývaldský, který se vrací ze stu-
dií v Římě. P. Marek Winiarski byl také 
od 1. června jmenován vikářem pro 
dva vikariáty Plzeň – sever a Rokyca-
ny. Do farnosti Kralovice a Lubenec 
přicházejí dva „mladí“ s  ohledem na 
dobu od kněžského svěcení: dosavad-
ní farní vikář v Chebu P. Richard Polák a  
P. Milan Geiger, který ve stejné funkci pů-
sobil ve farnosti Ostrov. Na jeho místo 
do Ostrova přichází jiný mladý kněz – 
P. Petr Konopík. V minulém roce ho otec 
biskup pověřil nelehkým úkolem vést 
po dobu jednoho roku rokycanskou 
farnost. Pater Petr tento úkol zvládl 
velice dobře a jistě bude mnohým far-
níkům rokycanské farnosti chybět.
Novou výzvu má před sebou také P. Mi-
roslav Martiš, který bude administrovat 
farnost Bor u Tachova. Jeho úkolem 

je navázat a pokračovat v  díle svého 
předchůdce – vloni zesnulého Mons. 
Vladimíra Borna. Po jedenácti letech 
ve farnosti Plzeň – Bory pro něj urči-
tě bude těžké loučit se se svými far-
níky. Farním vikářem Boru zůstává P. 
Wojciech Kaczmarek. Na tomto místě 
bych chtěl také poděkovat paní Anně 
Řezníčkové, která se po úmrtí Mons. 
Borna starala o farnost po materiální 
stránce. 
Do naší diecéze přichází nový řád Paulí-
nů, který má svoje hlavní sídlo v polské 
Czestochowé na Jasné Hoře. Budou to 
právě oni, kteří od srpna převezmou 
farnost Plzeň – Bory. 
V závěru ještě jedna změna – vlastně 
to ani není změna, ale novinka, kte-
rou zavedl biskup Tomáš. Od prvního 
června mají vikariáty Karlovarského 
kraje svého generálního vikáře, kte-
rým byl na tři roky jmenován Mons. Jiří 
Majkov. 
Jemu a všem, kterých se změny týkají, 
přeji nejen hojnost darů Ducha sva-
tého a sil v novém působení, ale také 
mnoho radosti. Vás všechny, kteří jste 
farníky na místech, kde jsou změny, 
prosím, abyste nově působící kněze 
přijali se srdcem otevřeným a ochot-
ným ke spolupráci.
Změna je život? Ne vždy, ale určitě je 
součástí života…
Moc zdravím a těm z  vás, kteří mají 
před sebou prázdniny nebo dovole-
nou, přeji hodně hezkých zážitků, do-
statek odpočinku a bezpečný návrat 
domů.
 P. Krzysztof Dedek, 
 generální vikář plzeňské diecéze

„Změna je život“ – taková větu se dá docela často zaslech-
nout při různých rozhovorech. Já osobně bych znak rov-
nosti mezi změnou a životem nedal, ale určitě je jisté, že 
změny jsou součástí života. Některé změny čekáme, jiné 
nás překvapí. Nějaké změny jsou nám příjemné, z  jiných 
míváme obavy a občas i strach. Píšu o změnách, které ně-
jak k životu patří, proto, že se to týká i života naší diecéze. 
Některé z nich jsou spojeny s ukončením služby, jiné mají 
pastorační důvody.
Na Slovensko do své trnavské diecéze se vrací P. Miroslav 
Vančo. Působil u nás od roku 2008, naposledy několik let 
ve farnosti Spálené Poříčí. Za tuto farnost od 1. srpna pře-
vezme odpovědnost P. Janusz Romański, který od minulého 
roku působil ve farnostech Kralovice a Lubenec. Působe-
ní v  plzeňské diecézi ukončuje také Neokatechumenátní 
cesta, kterou u nás zastupoval P. Verčimák a pastorační asi-
stent Blažej Biro spolu s rodinami Karasových a Papcuno-
vých. Oni všichni stáli u zrodu farnosti Plzeň – západ, která 
vznikla v roce 2009. Nyní, už od 1. července, se souhlasem 

Změna je život?
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Co se stalo, 
co se chystá

daleko, potřebuji někoho, kdo tuto ob-
last zná, kdo ji má rád a kdo zde může 
reprezentovat diecézi.
Jiří Majkov má v  této oblasti dobré 
kontakty a přátelské vztahy, a to nejen 
v rámci církve, ale i ve veřejném životě. 
Je to člověk, který umí tyto dva světy 
propojovat.“ 
Mons. Jiří Majkov dodává: „Doufám 
a modlím se, abych přinášel užitek 
v  rámci církve i v  rámci vztahu círk-
ve a občanské společnosti a abych se 
osvědčil ve veřejné pastoraci.“ 
Mons. Jiří Majkov se narodil 3. května 
1963 v  Dlouhém Poli na Ukrajině. O 
dva roky později přesídlil s  rodiči na 
Opavsko. Absolvoval litoměřický semi-
nář a r. 1988 přijal kněžské svěcení.

1.června KLÁŠTER TEPLÁ
V klášterním parku byla vybudována nová kří-
žová cesta.
Čtrnáct soch vytvořených z  trachytu 
a šamotu nahradilo v  jasanové aleji 

podél rybníka původní křížovou ces-
tu, která nebyla v  dobrém stavu. Mo-
derní sochy o výšce necelé dva metry 
jsou z daleka viditelné. Podstavce jsou 
vyrobeny z trachytu, plastiky jednotli-
vých zastavení na vrcholku podstavců 
jsou ze šamotu. Autorem nové křížové 
cesty je sochař Václav Gatarik, který již 
vytvořil sochu Ukřižovaného pro kláš-
terní hřbitov a soubor soch pro bota-
nickou zahradu v  Bečově nad Teplou. 
Klášterní park s  křížovou cestou je 
přístupný volně každý den, zamyká se 
pouze na noc.

6. června KARLOVY VARY 
8. června PLZEŇ 
Biskup Tomáš předal ceny vítězům 
literárně - výtvarné soutěže k 800. výročí 
smrti bl. Hroznaty. 
Do soutěže, která byla určena dětem a 
mládeži v  kategoriích od mateřských 
škol až po střední školy, byly zaslány 
zhruba dvě stovky prací. Vítězům, které 

31. května PLZEŇ
Den Plzeňské Madony 
v katedrále sv. Bartoloměje
Slavnost připomněla 24. výročí vzniku 
plzeňské diecéze a 800. výročí mučed-
nické smrti bl. Hroznaty. Oznámeno 
bylo také jméno generálního vikáře 
pro karlovarskou část diecéze, kterým 
se stal Mons. Jiří Majkov.
„Když se řekne Madona, nějak nevíme, 
jak se k  tomu postavit. Přitom Matka 
Boží je symbolem něčeho, co celá křes-
ťanská kultura nese jako zásadní zku-
šenost po staletí,“ připomněl v  kated-
rále biskup Tomáš Holub s  návrhem, 
aby do budoucna byl den založení 
diecéze slaven pod patronací Matky 
Boží. „Ne, žádnou Panenku Marii, ale 
Madonu - Naši Paní tu máme na oltáři. 
S důvěrou, že není jen z opuky, ale pro-
vází nás na našich životních cestách, se 
k ní se obracejme s prosbami o pomoc 
a ochranu,“ vyzval biskup. Poté byla 
v katedrále odhalena výstava zachycu-

jící život, skutky a odkaz blahoslavené-
ho Hroznaty.

1.června PLZEŇ
Mons. Dr. Jiří Majkov ICD byl jmenován gene-
rálním vikářem plzeňské diecéze pro vikariáty 
Karlovarského kraje. 
Mons. Jiří Majkov působí šestnáct let 
jako farář v Lokti, předtím byl sedm let 
duchovním správcem v  Ostrově nad 
Ohří. Nyní bude zajišťovat chod diecé-
ze společně s dosavadním generálním 
vikářem Krzysztofem Dędekem. 
Biskup Tomáš Holub ke jmenování 
uvedl: „Z   Plzně do Karlových Varů je 



vybírala čtyřčlenná porota, předal oce-
nění osobně biskup Tomáš Holub, a 
sice části zúčastněných 6. června v Kar-
lových Varech společně s hejtmankou 
Janou Vildumetzovou, ostatním, kteří 
patří do Plzeňského kraje, pak8. června 
v katedrále sv. Bartoloměje. 
Z vítězných prací byla uspořádána vý-
stava, která je od 14. července do 16. 
září k vidní v tepelském klášteře. Právě 
kláštery Teplá a Chotěšov byly jedním 
z témat soutěže a tyto objekty, stejně 
jako osobnost jejich zakladatele, pojali 
soutěžící velmi tvůrčím způsobem co 
do vnímání i co do výtvarných tech-
nik, kde nechyběly koláže, barvotisky, 
akvarely či práce s  textilem. Pozoru-
hodná byla i zpracování druhého té-
matu „Kam patřím“, kde byl opět inspi-
rací Hroznata jako člen rodiny, posléze 

rytířské družiny a nakonec člen řeholní 
komunity. 

9. června PLZEŇ 
Noc kostelů 
V Plzni se při letošní Noci kostelů ote-
vřely téměř všechny chrámy a modli-
tebny křesťanských církví. Novinkou 
byl historický trolejbus, který návštěv-
níky dopravoval k  jednotlivým kos-
telům. Hudbou i slovem v  něm vítal 
cestující emeritní biskup František 
Radkovský (foto zcela dole).

9. června KLATOVY 
Noc kostelů
Do klatovského arciděkanského kos-
tela přilákal množství návštěvníků při 
Noci kostelů koncert trubačů Hradní 
stráže.

14. června PLZEŇ 
Sestry salesiánky slavily 20 let působnosti 
v Plzni
Dvacet let působení Salesiánského 
hnutí mládeže v  Plzni oslavily sestry 
salesiánky se svým svěřenci a svě-
řenkyněmi, s  jejich rodiči, prarodiči i 
kamarády veselou zahradní slavností, 
kterou zahájila děkovná mše sv. cele-
brovaná biskupem Tomášem Holu-
bem.
Více než stovka účastníků všeho věku 
se vešla na nepříliš rozlehlou zahradu 
za domem v  Křimické ulici, kde sídlí 
Klub Plzeň Salesiánského hnutí mlá-
deže. Nechybělo grilování, zmrzlina, 
ale především zábava, povídání, vzpo-
mínání. „Naší prioritou je vytvářet zá-
zemí pro lidi, které potkáváme, a zpro-
středkovávat jim setkání s Kristem. A 
my touto cestou skutečně jdeme, 
není to jen teoretická myšlenka,“ hod-
notí působení Salesiánského hnutí 
mládeže v Plzni Hana Genertová FMA, 
která Klub Plzeň vede od roku 2009. 
„Setkáváme se mladými lidmi, kteří 
jsou otevření pro Pána, a nám dělá ra-
dost být těmi, kdo tomu setkání napo-
máhají.“ Do budoucna by se komunita 

chtěla ještě více věnovat maminkám 
s malými dětmi. 
Kromě práce s dětmi a mládeží přibu-
de komunitě plzeňských Dcer Panny 
Marie pomocnice nový úkol, a sice 
pastorační péče o městskou část Pl-
zeň - Skvrňany. „Službu budeme vyko-
návat ve spolupráci s bratry salesiány 
ze Salesiánského střediska mládeže 
v Plzni - Lobzích,“ upřesňuje Hana Ge-
nertová. 

17. června UHLIŠTĚ U NÝRSKA
Jízda sv. Linharta a žehnání koní
Tradiční jízda sv. Linharta proběh-
la v  pošumavském Uhlišti, kdy před 
kostelem zasvěceným patronu do-
mácích zvířat sv. Linhartovi požeh-
nali při česko - německé mši sv. jezd-
cům i koním farář. P. Ryszard Potega z 
Nýrska a františkán P. Raymund z Ne-
ukirchen beim Heiligen Blut. (Viz též 
foto na titulní straně.) 

17. června CHEB
Poutní maraton pro domácí Hospic sv. Jiří
Více než sto účastníků absolvovalo 
42,2 km dlouhou trasu od kostela sv. 
Mikuláše v Chebu přes poutní místo 
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Maria Loreto ve Starém Hrozňatově, 
bavorský Waldsassen, Kappl a zpět 
přes sv. Annu opět do Chebu.
„Na startovném a z příspěvků dárců se 
zatím vybralo pro hospic kolem dva-
ceti tisíc korun. K tomu se ještě připojí 
výsledek internetové aukce obrazu, 
který s námi celý maratón na zádech 
běžců absolvoval,“ upřesnila Eva Ko-
lafová, ředitelka Farní charity Cheb, 
která společně s  chebskou farností 
benefiční maraton už osmým rokem 
organizuje. Obraz s  názvem Očeká-
vání, který je předmětem benefiční 
dražby, namalovala devatenáctiletá 
studentka chebského gymnázia Vero-
nika Třísková. 
  
22. června KLATOVY
Pietní akt a zádušní mše sv. za popravené ve 
Spáleném lese
U památníku ve Spáleném lese v Lu-
bech u Klatov, kde bylo na přelomu 
května a června 1942 při heydrichiádě 
popraveno 73 českých vlastenců (16 
žen a 53 mužů) se sešli představitelé 
města Klatovy v čele se starostou Ru-
dolfem Salveterem, zástupci Armády 
ČR a Policie ČR. Církev zastupoval vo-
jenský kaplan P. Tomáš Mlýnek, který 
poté celebroval zádušní mši sv. v  ar-
ciděkanském kostele Narození Panny 

Marie v Klatovech. Zde bylo připrave-
no 73 svíček a při čtení jmen zastřele-
ných byly postupně zapalovány.

23. června PLZEŇ 
Chválový večer Light4You
přivedl do kostela Nanebevzetí Panny Marie 
stovky návštěvníků. 
Mladí křesťané nabízeli v  ulicích, ba-
rech, restauracích a na dalších místech 
v centru svíčky a zvali k jejich zapále-
ní, zastavení se a zamyšlení v kostele 
ve Františkánské ulici. 
Málokdo odmítl, a tak nakonec chrá-
mové prostory uvítaly na sedm set 
návštěvníků, a to za doprovodu hu-
debních skupin z Koinonie Jan Křtitel 
a IGNITE worship z Kroměříže. „I tento-
krát nás radostně překvapil velký po-

čet lidí, kteří se nechali oslovit. Jejich 
reakce a krásná modlitební atmosféra 
nás znovu přesvědčily, že organizovat 
tuto akci má smysl. Už teď se těšíme 
na další L4Y v  prosinci,“ konstatoval 
Josef Kodera, jeden z  hlavních orga-
nizátorů.
Večer Light4You je dvakrát ročně or-
ganizován mladými lidmi kolem kon-
gregace Misionářů Panny Marie Ne-
poskvrnné z Plas.

VYŠLA PUBLIKACE 
O BLAHOSLAVENÉM HRONATOVI
Některé veřejnosti doposud neznámé 
informace přináší publikace Blahosla-
vený Hroznata, rytíř a řeholník, kterou 
při příležitosti letošního 800. výročí 
úmrtí patrona plzeňské diecéze vy-
dalo Biskupství plzeňské.Autorem je 
historik, někdejší knihovník a archi-
vář kláštera premonstrátů v Teplé Dr. 
Milan Hlinomaz, který se léta věnuje 
zkoumání života a odkazu bl. Hrozna-
ty, mimo jiné i v rámci procesu Hroz-
natova svatořečení.
V publikaci se dozvíme např., co je ona 
pověstná Hroznatova mísa, podrob-
nosti o Hroznatově původu, o jeho 
fyzické podobě, o skutcích, mezi něž 
patřilo založení významných klášterů 
v  Teplé a Chotěšově, najdeme zde i 
jeho závěť a výčet pozemkového ma-
jetku, to vše doplněno reprodukcemi 
obrazů z archivu tepelského kláštera.
Brožura se prodává za symbolických 
10 Kč a je možné si ji objednat či osob-
ně zakoupit na plzeňském biskupství.   

Připravila Alena Ouředníková, 
foto Soňa Pikrtová, Jiří Strašek, 

Eva Kolafová a Lucie Toman.

MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM 
ZLA V PLZNI - DOUDLEVCÍCH
13. a 27. července - mše svaté v  16.00 
hodin
5. a 6. července - státní svátek, otevře-
no 10.00 – 18.00 hodin
14. srpna – Pouť k sv. Maxmiliánu Maria 
Kolbe, v 15.30 hodin křížová cesta, v 
16.00 hodin mše svatá 
Otevírací doba zahrady: středa – neděle 
od 10.00  do 18.00 hod.
Možnost shlédnutí DVD „Plody zla a 
odpuštění“ – svědectví plk. Luboše 
Hrušky - i cizojazyčně.
Rezervace termínů svateb, zájez-
dů, koncertů a dalších akcí.: tel. 
603  809  798, zahrada@bip.cz (Věra 
Kopicová)

ČERVENEC A SRPEN V HROZNATOVĚ AKADEMII 
V KLÁŠTEŘE TEPLÁ
8. července   Štolový systém – v 10:00, 
13:00 a 16:00 hodin proběhne uni-
kátní prohlídka štolového systému, 
kterou povede Petr Stránský staveb-
ní odborník. 
Doporučujeme místa předem rezer-
vovat.
28. - 29. července Nocí ke hvězdám - mož-
nost projít se tmavými klášterními 
chodbami bez doprovodu průvodce 
a třeba si ještě vyluštit zábavný kvíz 
v klášterech Teplé i v Plasích a Kald-
rubech. 
29. července - Oslavy stého výročí založení 
České astronomické společnosti. Tento 
den bude zahájena výstava astrono-
mických fotografií a fotografií prvo-
republikových hvězdáren. 9
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Proběhne zde několik odborných 
přednášek, ale také celodenní pro-
gram pro rodiny. Budeme pozorovat 
ve dne slunce a v noci hvězdy. 
Můžete se těšit na dusíkovou show, 
pokusy s elektřinou a magnetizmem 
a mnoho doalšího. 
28. června až 14. července – Art7 – Klub 
výtvarníků Borsko pořádá ve sladov-
ně výstavu obrazů a šperků. Vstup 
zdarma v otevíraví době Hrozantovy 
akademie. 
V době trvání výstavy bude volně 
přístupná také expozice archeolo-
gických nálezů v klášterních skle-
pech, která se sladovnou sousedí. 
Červenec – srpen - v bývalé opatské jí-
delně stále probíhá výstava obrazů 
Odkaz blahoslaveného Hroznaty. 
22. července od 13:00 do 17:00 hod. 
Vám Marek Nejedlý pomůže vyrobit 
košík z pedigu.
12. srpna si můžete vyzkoušet vyrobit 
vinutou perlu s Janou Němejcovou, 
mezi 10:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 
hod.
Obě dílny můžete navštívit jako bo-
nus k prohlídce Život v barokním klášte-
ře. Návštěvníci, kteří ten den absol-
vují prohlídku, mají vstup na dílny 
zcela zdarma. Pro ostatní bude účast 
zpoplatněna 50 Kč na osobu.  
Můžete připojit kdykoli v čase trvání 
dílny, není nutná rezervace
Pokud Vás zajímá keramika, můžete 
si přijít vyzkoušet práci v naší keramic-
ké dílně každou první sobotu v měsíci 
pod vedením Kateřiny Strádalové 
vždy od 16:00 do 19:00 hodin. 
Kurzovné 200,- 
Nutná předchozí domluva přímo s 
lektorkou. 

DALŠÍ LETNÍ AKCE V DIECÉZI

8. července MARIÁNSKÁ TÝNICE
RADOST V BAROKU- koncert kvartetů ba-
rokních mistrů v  podání Sedláčkova 
kvarteta zazní od 18.00 hodin v  mu-
zeu v Mariánské Týnici. Program: J.J.
Fux, F.A.Míča, V.J.Veit.

15. července KRALOVICE
S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI
Hudbu na dvoře francouzských králů 
zprostředkuje koncert od 18.00 hodin 
v  kostele sv. Petra a Pavla. Účinkují: 
Julie Braná - flétny a Edita Keglerová 
- cembalo. Program: F. Couperin, L. N. 
Clérambault, A. Danican Philidor, J. .M. 
Leclair.

22. července POTVOROV
S HUDBOU ZA PAMÁTKAMI - ŽIVOT PO SMRTI
Koncert v kostele sv. Mikuláše, začátek 
v 18.00 hodin, účinkují: Helena Matyá-
šová - violoncello, Petr Wagner - viola 
da gamba, program: virtuózní skladby 
C. F. Abela a W. A.  Mozarta

29. července STRÁŽIŠTĚ 
RADOST V BAROKU
Koncert v kostele sv. Martina od 18.00 
hodin, účinkuje soubor dobové hudby 
Musica cum gaudio, program: C. Mon-
teverdi, B. Strozzi, G. Rigatti, G. Fresco-
baldi, Cesty osudu v italských madriga-
lech v dramatizaci Filipa Jeviče

5. srpna CHOTĚŠOV
VEČER PRO KLÁŠTER CHOTĚŠOV, 15. ROČNÍK
Opět se otevřou brány kláštera Cho-
těšov na jižním Plzeňsku v rámci akce 
Večer pro klášter Chotěšov, který ta-
dičně nabízí bohatý program nabitý 

historií, hudbou a divadlem. Příchozí 
si  mohou prohlédnout běžně nepří-
stupná místa, jako jsou krovy kláštera, 
věž, unikátní kanalizační systém nebo 
barokní a gotické sklepy. Jedním 
z vrcholů letošního ročníku bude vy-
stoupení legend české hudební scény 
Vladimíra Mišíka se skupinou Etc. a pí-
sničkáře Ivana Hlase.
Začátek bude ve 14.00 hodin. 
Pro milovníky historie a architektury 
si organizátoři připravili přednášku 
známého plzeňského architekta Jana 
Soukupa, který klášter dlouhodobě 
podporuje a pomáhá při jeho záchra-
ně. Areál ožije šermířskými vystou-
peními. K  vidění budou středověké 
souboje a ukázky výzbroje a výstroje. 
Kat Vopat s  mučírnou ukáže ukázky 
práva útrpného provázené odborným 
výkladem o anatomii, mučení a tres-
tu smrti v historii až po současnost. 
Diváci budou mít možnost jednotlivé 
nástroje  vyzkoušet i na vlastní kůži. 
Vojenský tábor z období třicetileté 
války s  ukázkami výcviku mušketý-
rů, střelby z mušket a velkého komo-
rového děla návštěvníkům přichystá 
skupina historických šermířů a střelců 
Modrý regiment. Klub historie Červe-
ného kříže si přichystal živou expozici 
věnovanou ukázce práce této organi-
zace v 1.světové válce.Velkému zájmu 
veřejnosti se každoročně těší prohlíd-
ky kláštera a přilehlých prostor. Kromě 
klasických prohlídek s  průvodcem se 
návštěvníci mohou těšit také na diva-
delní představení přibližující atmosfé-
ru druhé poloviny 18. století, kdy byl 
klášter zrušen císařem Josefem II.
Večer pro klášter Chotěšov pořádá 
spolek Chotěšovská vlna, veškeré in-

formace naleznete na webu www.
vecerproklaster.cz nebo na facebooko-
vém profilu akce.

9. - 26. srpna HORNÍ BLATNÁ
LETNÍ DIECÉZNÍ TÁBOR PRO MINISTRANTY, 
hlásit se je možné na e-mailu juni-
perjosef@seznam.cz nebo na tel. 605 
374 900.

11. srpna MANĚTÍN
POUTNÍ MŠE UMĚLCŮ ANEB POUŤ LÍVANCOVÁ  
v kostele sv. Barbory, hlavním cele-
brantem bude emeritní biskup Mons. 
František Radkovský, pozvání také při-
jal Mons. Emil Soukup.
Mši bude doprovázet pěvecký sbor 
Česká píseň, poté bude připraven 
program a divadelní představení o 
zázraku, který se stal 11. 8. 1741, kdy 
sv. Barbora zachránila jistou Anežku 
Peterlíkovou z nedalekých Vladměřic, 
která spadla do studny. 
Samozřejmě nebudou chy-
bět lívance na všechny způso-
by, pravděpodobně i bezlepkové. 

12. srpna MLADOTICE
S  HUDBOU ZA PAMÁTKAMI - PÍSNĚ EVROPSKÉ 
RENESANCE
Koncert v  kapli Jména Panny Marie 
od 18.00 hodin 18.00, účinkují: Affe-
tto - vokálně experimentální soubor 
a Markéta Schley Reindlová - varha-
ny, program: J. Walter, Ch. Luython, A. 
Michna, M. Praetorius

18. srpna MANĚTÍN
HUDBA PRO BARBORU - KONCERT HUDBY 
SKANDINÁVSKÝCH A ČESKÝM UMĚLCŮ začne 
v  18.00 hodin v kostele sv. Barbory, 
účinkují Jytte von Rüden - koncertní 11
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akordeon, Marta Líbalová - housle. 
Výtěžek bude věnován na opravu uni-
kátních varhan kostela sv. Barbory.

26. srpna MARIÁNSKÁ TÝNICE 
RADOST V BAROKU - SMYČCE V HUDBĚ 17.A 18.  
STOLETÍ
Koncert v muzeu od 18.00 hodin, účin-
kuje: soubor barokní hudby Musica 
Florea, program: P. J. Vejvanovský,  A. 
Vivaldi, S.F.Capricornus, J.S. Bach

27. srpna TEPLÁ - MĚSTO
POUTNÍ MŠE SV. od 11.00 hodin v kostele 
sv. Jiljí

PLUS PRO LIDI V KRIZOVÉ SITUACI.
Plus pro lidi v krizové situaci je jednou 
ze sociálních služeb, kterou poskytuje 
Diakonie Západ. 
Jejím posláním je poskytnout psy-
chickou podporu a bezpečně pro-
vést člověka situací, kterou vnímá 
jako naléhavou, nepříjemnou či 
ohrožující. Cílem je zabránit dalšímu 
nepříznivému vývoji situace.
Služba je určena dětem od 6 let, 
dospívajícím, dospělým, seniorům, 
párům či rodinám v obtížných život-
ních situacích. Službu mohou využít 
jak jednotlivci, tak skupiny.
Služba je poskytována ambulantní i 
terénní formou. Obě formy poskyto-
vané služby jsou bezplatné, diskrétní 
a anonymní. 
Kontaktní adresa: 
Prokopova 25, 301 00, Plzeň
E-mail: plus.plzen@diakonie.cz
Telefon: +420 377 223 221
Mobil: +420 733 414 421
Otevírací doba:
Pondělí   9:00 – 19:00

Úterý       9:00 – 16:30
Středa     9:00 – 16:30
Čtvrtek   12:00 – 19:00
Pátek      9:00 – 16:00
Služba je poskytována i bez nut-
nosti objednání. Službu Plus pro lidi 
v  krizové situaci je možno využít i 
v dalších lokalitách, lze dojednat na 
základě předchozího telefonického 
nebo emailového objednání. 
Plus pro lidi v krizové situaci Dobřany:
Náměstí T. G .M. 282
334 41, Dobřany
E-mail: plus.dobrany@diakonie.cz
Telefon: +420 734 640 492
Plus pro lidi v krizové situaci  Rokycany: 
Svazu bojovníků za svobodu 68
337 01 Rokycany
E-mail: plus.rokycany@diakonie.cz
Telefon: +420 739 244 869
Plus pro lidi v krizové situaci Domažlice:
náměstí Míru 40
344 01 Domažlice
E-mail: plus.domazlice@diakonie.cz
Telefon: +420 605 232 116

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.

VZPOMÍNÁNÍ NA KARDINÁLA MILOSLAVA 
VLKA v časopise NOVÉ MĚSTO
Na vrátnici biskupství je k  dostání 
speciální číslo časopisu Nové Město, 
které je celé věnováno vzpomínání 
na Kardinála Miloslava Vlka s mnoha 
články různých osobností a dobový-
mi fotografiemi. 
Doporučený příspěvek 75,- Kč.

 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)
Přihlášky byly uzavřeny! Bez ubytování přihláška na dotaz. 

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 kursu Pavel: 10. července 2017

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

INFORMACE

Koinonia Jan Křtitel
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice 



 14

Uplynula polovina roku, a tak dovolte, 
abych Vám všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podílíte na naší službě, 
poděkovala a seznámila Vás alespoň 
v  krátkosti s  událostmi, které jsme 
prožili. Dne 18. května  jsme poděko-
vali za 20 let činnosti našeho Domova 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi,  za tu 
dobu se pomohlo zhruba tisícovce 
maminek a více než 1 750 dětem. Ne-
dějí se zde zázraky, ale velmi malými 
krůčky se všichni učí přetnout řetěz 
nepříznivých životních situací a mají 
možnost nového startu. 
Domov sv. Zity oslavil svoji tříletou 
službu Chráněného bydlení přátel-
ským posezením  při hudbě a občers-
tvení 2. června . Zúčastnili se i  rodinní 
příslušníci a všichni prožili skutečnost, 
že jsme, včetně personálu, jednou vel-
kou rodinou. 
Pan Ing. Jiří Havel, dlouholetý dobro-
volník v  Domově sv. Jiří, který se od 
roku 2010 věnuje s uživateli výtvarné 
technice Quilling, se umístil na dru-
hém místě v republice a obdržel dne 
8. června cenu Dobrá duše 2017. 
19. června jsme při poutní mši svaté 
v  Domově sv. Aloise poděkovali za 
vše dobré, čeho se podařilo dosáh-
nout v  péči o klienty. Svědčí o tom 
nejen opakovaně udělený certifikát 
Vážka, ale i oblíbené Čaje o třetí pro 
pečující rodiny a v  neposlední řadě i 
poradenská činnost na vysoké úrovni. 

Zcela nečekaně jsme dostali poděko-
vání z benediktinské Missionsprokury, 
Münsterschwarzach, kam směrujeme 
zásilky známek, pohlednic, brýlí, tele-
fonních karet apod. Dovolte, abych ci-
tovala: „Naší výzvě pomoci postiženým 
vyšli mnozí z  Vás vstříc a my jsme ob-
drželi značnou částku pro naší oční kli-
niku v  Ugandě. Díky Vaší pomoci jsme 
mohli koupit nové nástroje k  ošetření 
i diagnostice. Mohou teď najít pomoc 
lidé, kteří by jinak byli zrakově postiže-
ní anebo úplně slepí. Zároveň prosím, 
kdyby ještě někdo měl „spící peníze“, tj. 
marky  i  pfenniky,   v  současné době 
neplatící, může nám  je zaslat a budou 
využity pro misijní činnost.“ Podepsán 
bratr Dr. Ansgar Stüfe, OSB. 
My děkujeme a gratulujeme a Pán 
Bůh odplatí. 
A teď už jenom přání, abyste si odpo-
činuli a prožili volné dny v  přátelství 
s Bohem i lidmi.  Anna Srbová 

Výlet pro Domov sv. Zdislavy v Plzni
Každoroční, v pořadí již dvacátý, celo-
denní výlet pro matky s  dětmi z  Do-
mova sv. Zdislavy v  Plzni, připravilo 
vedení domova ve spolupráci s farní-
mi charitami na sobotu 10. června.
Dopoledne jsme navštívili, tak jako již 
po řadu let, Mariánské Lázně. Ubyto-
vání v domově je vymezeno na 1 rok, 
a tak jezdí vždy noví výletníci. Příznivé 
počasí přispělo k  příjemným dvěma 

hodinám na kolonádě, u Zpívající 
fontány, u Lesního pramene a k pro-
cházce rozkvetlými lázeňskými parky. 
Vedoucí domova, která doprovázela 
maminky s dětmi, koupila všem účast-
níkům teplou lázeňskou oplatku, kte-
rá potěšila především děti. 
Při zpáteční cestě jsme zavítali na po-
zvání do Dolní Bělé, kam jsme již po 
řadu let zváni členkami místní farní 
charity a místním  farářem P. Irene-
uszem Figurou. Poznávací výlet tak 
mohl být doplněn odpočinkem s po-
hoštěním, které připravily obětavé 
členky farní charity. Byla to opět vý-
borná drůbeží polévka s  domácími 
nudlemi, uvařená ředitelkou FCH 
v  Dolní Bělé paní Halinou Vetenglo-
vou, a talíře s obloženými chlebíčky a 
zákusky, které pomohly připravit paní 
Emílie Průchová a Marie Pešíčková.                                                                                                                                       
Výletníky přijel pozdravit P. Jiří Bar-
hoň, který po léta pamatuje na děti 
z  domova a přivezl s sebou plyšové 
hračky, které si děti okamžitě rozebra-
ly. Pak se děti mohly dostatečně vybě-
hat a zabavit na farní zahradě.
O dobrou pohodu návštěvníků se sta-
ral také P.Ireneusz Figura, který pozval 
zájemce do místního kostela, kde se 
mohli seznámit s vybavením chrámu 
a také s obsahem bohoslužby. S krát-
kou modlitbou na závěr nám dal po-
žehnání na cestu domů.  
Velký dík do Dolní Bělé a Bohu díky za 
požehnaný výlet!
 Za Farní charitu Plzeň – Bory 
 Václav Liška

Varhanní putování
Žáci, kteří se učí na varhany u paní 
učitelky Jany Marcinkové - Smolo-
vé v ZUŠ J. Kličky v  Klatovech, a žáci 
pana učitele Jana Esterleho ze ZUŠ T. 

Brzkové v Plzni, si vyjeli 29. dubna na 
varhanní exkurzi po Šumavě. Dopro-
vázel je zkušený organolog plzeňské 
diecéze Ing. Jiří Reindl. Naše putování 
začalo dopoledne v kostele  Nepo-
skvrněného početí Panny Marie  v 
Hojsově stráži, další zastávka byla 
v kostele sv.Vintíře v Dobré Vodě u 
Hartmanic. Na obou místech jsme si 
mohli varhany vyzkoušet, zahrát si 
a samozřejmě vyslechnout poutavý 
výklad. Poté jsme se přesunuli na 
oběd do Kašperských Hor, kde byla 
také naše poslední a zároveň nejdel-
ší  zastávka v kostele svaté Markéty.  I 
zde jsme si od pana Reindla vyslechli 
poutavé povídání - nejprve o přenos-
ném pozitivu, který se našel náho-
dou a který se používal v dřívějších 
dobách při průvodu o Božím Těle. 
Dozvěděli jsme se, že při hře na tento 
pozitiv býval kromě varhaníka po-
třebný i takzvaný kalkant, který ob-
sluhoval měchy zajišťující potřebný 
vzduch do píšťal. Většina žáků si tak 
práci kalkanta  chtěla vyzkoušet.  U 
velkých varhan jsme získali mnoho 
informací o stavbě a opravě varhan a 
mohli jsme si varhany prohlédnout i 
zevnitř. Pan učitel nám všem vysvět-
loval, jak správně používat registry. 
Byly to největší varhany, které jsme 
tento den viděli.
Chtěla bych poděkovat učitelům za 
to, že výlet zorganizovali a  panu Re-
indlovi, že obětoval svůj volný čas.   
Všechny varhany, které jsme tento 
den navštívili, jsou opravené a je ra-
dost si na ně zahrát. Aby mohli mla-
dí a začínající varhaníci v budoucnu 
hrát  v našich farnostech při liturgii, 
potřebují ještě hodně takových kur-
zů a zkušeností. 
 Hana Matějková, Loučim

Poděkování z Městské charity Plzeň
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Benefiční koncert pro chudé děti
Gymnázium Luďka Pika ve spolupráci 
s Diecézní charitou Plzeň uspořádalo 
benefiční koncert ve prospěch chu-
dých dětí v Jižní Americe. Na koncer-
tu vystoupili instrumentalisté a sbor 
pořádajícího gymnázia a dále sbory 
Jamíci a Berušky. „Gymnázium nám 
už tradičně pomáhá při tomto pro-
jektu,“ řekl vedoucí projektu Adopce 
na dálku Pablo Chacon Gil. „Výtěžek 
z koncertu ve výši 7 339 Kč  věnujeme 
na nákup školních pomůcek a provoz-
ního zařízení ve škole Las Mercedes 
v hlavním městě Paraguaye Asunció-
nu.“ Dík za uspořádání koncertu patří i 
Salesiánskému středisku dětí a mláde-
že, které této akci propůjčilo zdarma 
prostory kostela sv. Prokopa a Martina 
v Plzni-Lobzích.

Zahradní slavnost
V  neděli 18. června proběhla v  za-
hradě kláštera dominikánů kulturní 
a společenská akce, kterou pořádala 
Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP. 
Pravidelně každý rok v  letních měsí-
cích si dávají v příjemných prostorách 
dostaveníčko cizinci a jejich rodiny 
žijící v  Plzni, kterým Poradna pomá-
há. „Sešlo se kolem 65 lidí,“ uvedla 
pracovnice poradny Klára Šebestová. 
„Hlavně z  Bulharska, Polska a Ukraji-
ny. Podobně jako v jiných letech jsme 
připravili program pro děti. Hosté na-
opak přinesli ochutnávky národních 
jídel, grilovalo se a tancovalo.“ Kromě 
letní slavnosti připraví Poradna pro 
cizince a uprchlíky v  závěru roku vá-
noční nadílku. Obě akce podporuje 
finančně město Plzeň.     

Poutní maraton 2017
Předposlední červnovou sobotu se 
konal v Chebu už poosmé Poutní 
maraton. Podtitul zní „Nejpohodo-
vější maraton pro celou rodinu“, což 
znamená, že nejde o žádné sportovní 
výkony na hranici možností. Poutní 
maraton není závod v  pravém slova 
smyslu, ale benefiční akce, jejíž trasa 
sice zcela regulérně měří 42,2 km, ale 
je možné ji nejen běžet nebo jít, ale 
i jet na kole, koloběžce nebo třeba v 
poutním autobuse. Dokonce je mož-
né tyto styly přesunu kombinovat.  
Výtěžek této benefiční akce je určen 
na služby Hospice Sv. Jiří, který pů-
sobí na Chebsku již čtvrtým rokem. 
Letos se Poutního maratonu zúčast-
nila cca stovka lidí. Dvanáct z nich se 
také zapojilo do celého, a tři do části 

Poutního ultramaratonu, který se běží 
od pondělí do pátku a sobotnímu ma-
ratonu předchází. Cílem akcí je nejen 
získat finance na fungování hospice 
v Chebu, ale také šíření informací o 
potřebě a užitečnosti paliativní péče. 
Oběma částem – ultramaratonu i so-
botnímu maratonu přálo letos počasí 
a návštěvníci si mohli užívat krás kra-
jiny i poutních míst, kterými trasa pro-
chází. Celkový výtěžek nebyl v  době 
uzávěrky znám, ale už při startu se vy-
bralo téměř 19 000 Kč. Další příspěvky 
od dárců ještě přicházejí na účet, při-
dán bude také přebytek ze startovné-
ho Poutního ultramaratonu. Součástí 
příjmu je také každoročně výtěžek 
aukce obrazu, který letos namalovala 
19letá Veronika Třísková, dcera hospi-
cové dobrovolnice.  Miroslav Anton

Z charitního života 
 v západních Čechách
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Chotíkov KřimiceChlístov Zadní Hamry, Kreuzwinkel

stojí drobná věž. Vnitřek, zaklenutý 
plochými plackami do klenebních 
pasů, je vybaven nejednotným zaří-
zením, viditelně pořízeným z  jiných, 
zřejmě zrušených kostelů.  
Na hlavním oltáři je prozatímně ko-
pie obrazu Ukřižování od Karla Škré-
ty. Z kostela pochází zajímavý gotický 
reliéf sv. Jiří zabíjejícího draka, dnes 
chovaný v Diecézním muzeu v Plzni. 
Ve druhé polovině 20. století byl pře-
nesen do kostela v Malesicích, odkud 
byl zapůjčen do Národní galerie.

Další svatyně v  Plzeňském vikariátu 
zasvěcená Povýšení sv. Kříže se na-
chází v  zámku Křimice. Je umístěna 
vlevo od hlavního vstupu, s  přícho-
dem ze zámeckého průjezdu. Zřízena 
byla mezi roky 1739 až 1743 hrabě-
tem Františkem Václavem z  Vrtby.  
Obdélná místnost má na boku za-
sklenou patrovou emporu pro vlast-

níky zámku. Autory výzdoby jsou ma-
líř František Julius Lux a sochař Lazar 
Widemann. Bohatá malířská výzdoba 
se propojuje se sochařskými prace-
mi a vytváří tak pocit prostorového 
zcelení bohatého pozdně barokního 
působení kaple.  
Zcela jistě jsou Widemannovými díly 
samostatné sochy sv. Anny s Pannou 
Marií, sv. Josefa s Ježíškem, sv. Barbo-
ry a sv. Františka. Sochy Kalvarie na 
hlavním oltáři jsou pravděpodobně 
starší a jejich autora neznáme.  

V  Klatovském vikariátu bych rád 
vzpomněl na zničený kostel Pový-
šení sv. Kříže v  Hamrech, který stál 
do roku 1957 v  místě zvaném Kreu-
zwinkel. Byl postaven v roce 1730 na 
místě s  krásným výhledem do před-
hůří Šumavy. Nedávno byly odhaleny 
spodní části zdí, které naznačují, jak 
kostel vypadal.  Jan Soukup

V obci Chlístov, jihovýchodně od Kla-
tov, se nalézá kostel Povýšení sv. Kříže, 
který zaujímá místo na mírném návrší 
v jižní části obce. Zachoval se ve zdi-
vu gotický z  poloviny 14. století, kdy 
byl farním. Až do roku 1830 stála před 
západním průčelím věž s románskými 
sdruženými okny, které svědčí o jeho 
větším stáří, a možná se románské 
zdivo zachovalo i ve zdivu lodi. Ko-
lem roku 1910 byl zbytek věže, který 
sloužil jako předsíň, zbořen, loď byla 
protažena k  západu a po jejím boku 
byla postavena nová věž. Památ-
kou na gotickou etapu je presbytář 
se žebrovou klenbou, dosedající na 
konzoly s lidskými hlavami. V boku je 
gotická sedilie, vlevo od prostého ol-
táře je ve zdi sanktuárium s mřížkou.  

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově 
je znám také již z druhé poloviny 14. 
století. V  době husitských válek fara 
zanikla a byla obnovena až v  roce 
1906. Gotická budova kostela vy-
hořela v  roce 1660 a byla opravena 
zřejmě jen provizorně, protože od 
té doby je kostel vnímán jako téměř 
ruina, přesto se v něm konaly boho-
služby. Na začátku 19. století zchátral 
natolik, že v  roce 1828 byl uzavřen 
a později byl zbořen. Na jeho místě 
byl v letech 1834 – 35 postaven nový 
kostel, jenž byl 20. září 1835 slavnost-
ně vysvěcen. 
Byl postaven v prostém  empirovém 
slohu, fasády jsou řešeny jednoduše 
plochými pilastry a polokruhově za-
klenutými okny, v  západním průčelí 

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
 VE VIKARIÁTECH KLATOVY A PLZEŇ MĚSTO
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Letos by se plk. Luboš Hruška dožil 90 let, 
před deseti lety nás opustil.
„Jestli přežiji, jestli se vrátím domů 
živý, pak z  otcova sadu udělám pa-
mátník obětem zla, obětem komunis-
mu!“ To jsou slova zakladatele Památ-
níku obětem zla s meditační zahradou 
v Plzni – Doudlevcích, plukovníka Lu-
boše Hrušky, jehož nedožité devade-
sáté narozeniny si letos 20. července 
připomínáme. 30. června takí uplynu-
lo již deset let, co tento statečný muž, 
bývalý politický vězeň, zemřel.

 Svůj slib, který si dal v komunistickém 
lágru, splnil a z ovocného sadu udělal 
památník obětem zla. „Nikdy nezapo-
meňte na to, co dovedl udělat člověk 
člověku, Čech Čechovi, bratr bratrovi 
v „civilizované“ Evropě konce dvacá-
tého století! Seznámení nových gene-
rací s hrůzami komunistické totality je 
důležité proto, aby se takováto zvěr-
stva už nikdy nemohla opakovat,“ řekl 
v jednom rozhovoru držitel řádu T. G. 
M., po němž byla v roce 1999 pojme-
nována planetka Hruška a kterému 

papež Jan Pavel II. udělil titul Velko-
knížete rytířského řádu svatého pape-
že Silvestra.  
Život plukovníka Luboše Hrušky byl 
naplněn vrchovatě. Prošel peklem na 
zemi, věznicemi na Špilberku, Pan-
kráci, v  Plzni na Borech, Opavě, Le-
opoldově, Ruzyni a jáchymovským 
pracovním lágrem Bytíz u Příbrami. 
Přesto dokázal odpustit mučitelům, 
žít plnohodnotný rodinný život a vy-
tvořit neobyčejné dílo.
I když tento velký muž činu tu už 

není, jeho dílo žije dále a promlouvá 
k  dalším generacím. Lidé „Hruškovu 
zahradu“ navštěvují stále, protože je 
to nejenom nádherný kout v rušném 
městě, ale mohou si zde odpočinout, 
zastavit se a nabrat energii do dalších 
dnů. 
 V knize Ireny Kastnerové: Luboš Hruš-
ka a zahrada jeho duše se můžeme 
dočíst: „Dnes děkuji Bohu, že z našeho 
utrpení vykřesal tento areál odpuště-
ní, usmíření a lásky.“ 
 Veronika Pechová 

Luboš Hruška a jeho zahrada, 
nezapomenutelná a neopomenutelná 
součást diecéze.



BLAHOSLAVENÉ
Blahoslavená Marie Terezie Ledóchowska
Věnovala celý svůj život boji proti ot-
roctví a misiím v Africe.
Byla členkou polského hraběcího 
rodu Ledóchowských, který katolic-
ké církvi věnoval mnoho význačných 
osobností. Kromě sestry svaté Urszuly 
Ledóchowské, o níž jsme psali v minu-
lém čísle, je tu její bratr jezuita Vladi-
mír Ledóchowský (1866 - 1942) nebo 
strýc kardinál Mieczyslaw Halka Ledó-
chowsky (1822 - 1902).
Marie Terezie, narozená 29. dubna 
1863, vyrůstala v  Rakousku a byla vy-
chovávána v hluboké zbožnosti a du-
chu lásky k bližnímu s tím, že vždycky 
je Bůh na prvním místě. Jako dítě pro-
kazovala fenomenální paměť.  V  roce 
1873 její rodiče přišli o veškerý majetek, 
a tak Marie Terezie studovala v ústavu 
anglických panen v Sankt Pötten, kte-
rý v roce 1877 ukončila. Coby šestnác-
tiletá vydávala časopis pro mládež a 
napsala knihu Moje Polsko. V roce 1885 
proděla neštovice, po nichž jí zůstala 
znetvořená tvář. Ve dvaadvaceti letech 
se stala první dámou toskánské velko-
vévodkyně Alice Bourbonsko-Parmské 
v Salcburku a právě u ní slyšela o kar-
dinálu Lavigerie (1825-1892) z Alžírska. 
Seznámila se s  jeho úsilím o zrušení 
otroctví a otrokářství a s jím založeným 

řádem misionářů Afriky neboli Bílých 
otců. Setkali se spolu v roce 1889 a teh-
dy Marie Terezie dvůr opustila a začala 
se věnovat misijní činnosti. Zakládala 
různé spolky proti otroctví. Od roku 
1889 vydávala v polštině a němčině mi-
sijní časopisy Ozvěny, Echo z Afriky (pro 
dospělé) a Černoušek (pro děti). Časo-
pisy měly úspěch a byly překládány do 
dalších deseti jazyů. V roce 1894 založi-
la sdružení Solidarita Petra Klavera pro 
africké mise. Byl to misijní spolek a zá-
roveň řeholní společenství, která papež 
Lev XIII. schválil v roce 1894. 
Marie Terezie založila také několik tis-
káren, které tiskly náboženské spisy 
pro Afriku, a díky její neúnavné inicia-
tivě bylo během 30 let posláno do misií 
přes 11 miliónů franků. Sama podpo-
rovala misijní dílo přednáškami a pod 
pseudonymem Alexandr Halka napsala 
divadelní hru Černoška Zaida, zaměře-
nou proti otroctví. V roce 1900 uspořá-
dala ve Vídni protiotrokářský kongres.
Marie Terezie Ledóchowska stála v čele 
řeholního společenství až do své smrti 
6. července 1922, kdy zemřela ve věku 
59 let zcela vyčerpaná prací. Je nazývá-
na Matkou černochů nebo Matkou mi-
sionářů. 25. října 1975 ji papež Pavel VI. 
prohlásil za blahoslavenou.  
 Veronika Pechová

 známéMéně
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Den pro rodiny Olomouc 19. srpna
V rámci Celostátního setkání mláde-
že jsou zváni rodiče a rodiny s dětmi 
na Den s rodinami.  Dopoledne bude 
katecheze a mše sv.  Odpoledne bude 
speciální program plný zamyšlení, kul-
tury, umění, výstav. Více na https://olo-
mouc2017.signaly.cz  

Malá pouť za velké věci 2. září 
Povede z  Bezdružic do kláštera Teplá. 
Putování vede z  Bezdružic od nádraží 
(odchod po příjezdu vlaku v  10.17 – 
odjezd z Plzně v 9.05) zčásti po nezna-
čených cestách do kláštera Teplá (12 
km), kde bude zakončeno mší sv. Bude-
me putovat většinou v tichu s několika 
krátkými vstupy k rozjímání. Vlak z Tep-
lé do M. Lázní odjíždí v  18.07 (Plzeň 
19.54). Občerstvení si každý zajišťuje 
sám. Info na fencl@bip.cz.

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v 
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých 
životních situací, mezilidských vzta-
hů, manželské poradenství a páro- 
vou terapii (více na www.poradna-
ukaplicky.cz). Poradnu vede psycho-
terapeutka Marie Kutilová pro objed- 
nané v budově biskupství, nám. 
Republiky 35, Plzeň. Objednáv-
ky: mankak@tiscali.cz, 606 710 631. 

Poradna Přirozeného plánování rodičovství
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí 
bezplatné konzultace ohledně sym-
ptotermální metody přirozeného plá-
nování rodičovství, plánování početí.
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka) 
nebo 776 200 028 (Hanka).

Diecézní pouť do kláštera Teplá 16. září
Začátek v 9.30, úvodní katecheze P. Bo-
gdan Stepień, OSPPE, slavení eucharis-
tie od 10.45.
Odpolední paralelní programy (křížová 
cesta, přednáška, koncert, divadlo, děti, 
mládež, a -náctiletí) zakončí požehnání 
v 15.30 hodin. 

Brožura 
Blahoslavený Hroznata, rytíř a řeholník 
od Dr. M. Hlinomaze je k zakoupení na 
vrátnici biskupství za 10 Kč.

Výstava Blahoslavený Hroznata, život a odkaz
bude během prázdnin k vidění na ná-
sledujích místech:
do 4. 7. u salesiánů, Plzeň-Lobzy
14.-15. 7. klášter Teplá (Hroznatovská 
pouť)
29.-30. 7. a 5.-6. 8. klášter Chotěšov
12.-13. 8. na Vavřinečku u Domažlic

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

Centrum 
 pro rodinu
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informuje

těžkého kalibru. Velmi povzbuzující je 
skutečnost, že někdy neseme břímě 
druhých a jindy se můžeme spoleh-
nout na jejich přímluvu. "Vypráví se 
příběh, jak námořníci kdesi na Východě 
celou noc zápasili s vratkou lodí upro-
střed bouře. Situace byla dost dramatic-
ká a všichni krajně vyčerpaní. Kolem třetí 
hodiny ranní jeden z nich povídá: Teď už 
můžeme vydechnout, protože v klášte-
rech na pobřeží se mniši začínají modlit." 
(z knihy Síla přímluvné modlitby). 
Pokud vás téma přímluvné modlitby 
zajímá hlouběji, máme knihu Katky La-
chmanové na pultě. 
Pro knižní labužníky máme v obcho-
dě zbrusu novou knihu Tomáše Halíka 
a Anselma Gruna. Oba autoři knihy Svět 
bez Boha se zamýšlejí nad možným 
přínosem ateismu pro prohloubení 
křesťanské víry. Již první stránky knihy 
vtáhnou čtenáře do závažné proble-
matiky ateismu, světa bez Boha: "Pest-
rost a pluralita našeho světa, naší doby 
nás vrací k nutnosti svobodné volby. Jak 
fundamentalismus všeho druhu, tak "ne-
otřesitelná víra" i dogmatický ateismus 
jsou tři velká pokušení k útěku  ze světa 
rychlých změn a otřásání jistot. Čestný 
rozhovor víry a nevíry, důvěry a pochyb-
nosti, naděje a skepse je však natolik za-
jímavý a důležitý, že mu věnujeme tuto 
knížku." (Svět bez Boha) 
  
Otvírací doba Karmelitánského knihkupectví o 
prázdninách.
V kamenném obchodě v Solní 5 bude 
otevřeno celé prázdniny každý den 
od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 
hod. Kromě toho budeme vyjíždět s 
knihami a devocionálemi na poutní 
mše svaté v diecézi. V neděli 2. 7. při-
jedeme do Letin, kde bude v 10.00 
hodin poutní mše svatá. V neděli 13. 

8.  v 10.00 hodin se koná slavná pout-
ní mše svatá na Vavřinečku a na tomto 
místě také zajistíme prodej z Karmeli-
tánského knihkupectví. V sobotu, 16. 
9. 2017 se chystáme s knihami, kalen-
dáři, deovcionálemi a dalšími produkty 
našeho knihkupectví na Diecézní pouť 
do Teplé. Těšíme se na setkání s vámi 
při nákupech i krásných rozhovorech o 
knihách i o životě a děkujeme za Vaši 
přízeň.

Připravované přednášky pro veřejnost
Ve středu 13. 9. v 19.00 se v učebnách 
Plzeňského biskupství, nám. Republi-
ky 35, ve spolupráci Karmelitánského 
knihkupectví a Biskupství plzeňského, 
uskuteční přednáška Katky Lachmano-
vé na téma Síla přímluvné modlitby. 

Přeji požehnané dny, plné radosti ze 
života a z nevšedních setkání s lidmi i 
s knihami. Majka Lachmanová
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Požehnaný prázdninový čas je tady. Někde uvnitř mého srdce leží spousta plánů a 
toužebných přání, co bych si přála prožít. Nejvíc ze všeho se těším na hory, které na 
mě čekají rok co rok a vábí mě vzhůru. Už cítím vůni horských luk a strání a živě si do-
kážu vybavit popruhy krosny, co povleču na zádech. Doufám, že se do mě opře slunce 
svým životodárným žárem, a vím, že neuniknu lijákům. Večer složím znavené a roz-
lámané tělo do spacáku a poděkuju za tu milost, že se můžeme s manželem takhle 
toulat po horách a žasnout nad Božím stvořením. Moc se těším.

Prázdniny bez knihy si neumím ani představit. 
Kromě velkolepých výpravných románů jsem se znovu začetla do knihy Síla 
přímluvné modlitby od Katky Lachmanové. Tohle téma je dost zásadní pro každého, 
komu není lhostejná nouze bližního a jeho potřeby. Přímluvná modlitba je zbraň 
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Pomoc Papežských misijních děl z ČR směřuje i do Bangladéše
Bangladéš neboli Bengálsko je v současnosti stále nestabilní, chudou a přelid-
něnou jihoasijskou zemí. Samostatným státem se stala až v roce 1971. Hlavním 
městem je Dháka.
Ač je tato země velká jako necelé 2 České republiky, obývá ji téměř 170 milionů 
obyvatel. Nejrozšířenějším náboženstvím je islám 89%, následuje hinduismus 
10% a na křesťanství spolu s buddhismem zbývá 1%. Nicméně vztahy mezi lid-
mi, kteří vyznávají různá náboženství, jsou dobré. Bangladéšští muslimové jsou 
velice přátelští a otevření a všichni spolu se podílejí na řadě společných projek-
tů. Jiná věc je ale pronikání radikálnějších muslimů z arabských zemí. Počátky 
křesťanství v této zemi souvisejí s příchodem Portugalců do Indie na přelomu 
15. a 16. století. I když se nadvlády postupně zmocňovali Holanďané a poté An-
gličané, katolické vyznání se zde dokázalo udržet až dodnes. V Bangladéši je 
8 diecézí: Dhaka, Chittagong, Khulna, Dinajpur, Mymensingh, Rajshahi, Sylhet, 
Barisal.Ředitel PMD v této zemi biskup Ponen Paul Kubi působí v diecézi My-
mensingh. Díky pomoci z ČR byla v loňském roce ve městě Katabari otevřena 
škola a po půlroce provozu je zde jeho poděkování:
"… Děti jsou rády za vybavení a prostor, kde se mohou učit. Bez vašich příspěv-
ků bychom si vůbec nemohli dovolit novou školu otevřít. Žáky vzděláváme 
v základních dovednostech jako čtení, psaní, počítání, rozvíjíme jejich víru, so-
ciální cítění i praktické dovednosti. Chceme dosáhnout toho, aby v budoucnu 
byli schopni pomoci chudším lidem, než jsou oni sami." 

Miriam Svobodová, 
 zástupce PMD, m.sv@volny.cz, 608 976 598  
Misijní úmysl na měsíc červenec:  Odloučení od víry - Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši 
modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.

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

varhany pro
BACHOVSKÉ�obřany

Johann Sebastian Bach je všeobecně považován za největšího 
skladatele varhanní hudby; proto již od počátku 19. století měli 
varhanáři tendence stavět nástroje tak, aby byly vhodné k prove-
dení jeho hudby. Jaké však byly varhany, pro něž Bach napsal své 
nádherné skladby? Nutno podotknout, že většinu svých děl pro 
varhany složil během let, která strávil ve Výmaru, avšak varhany, 
na nichž komponoval, zničil bohužel požár, který dvorní kostel 

zcela srovnal se zemí. O budově a varhanním nástroji se nám dochova-
la pouze jedna malba a popis, který líčí nástroj umístěný na vyvýšeném 
místě v kostele a  jeho mimořádnou akustiku. Fonická dispozice čili se-
znam rejstříků k dispozici varhaníka byla velice zvláštní, možná podě-
děná po předcházejících přestavbách varhan, které byly postaveny léta 
před Bachovým příchodem a poté vícekrát rozšířeny a modernizovány, 
a to i podle jeho představ. Faktem je, že na tomto originálním nástroji 
Bach složil a přednesl velkou část svých děl. Je s podivem, že v dnešní 
době, navzdory obrovským snahám studovat Bachovo dílo, si ještě ni-
kdo nedal tu námahu, aby znovu vytvořil tutéž zvučnost a poskytl barvy 
zvuků a kombinace, které by nám umožnily objevit doposud neznámé 
aspekty varhanního díla tohoto velkého hudebního mistra. Jít za tímto 
ideálem, samozřejmě ruku v ruce se skutečným umístěním nástroje do 
kostela sv. Mikuláše v Dobřanech a do českého kontextu, bude moci 
světu hudby, žákům ZUŠ, vášnivým zájemcům o varhany, badatelům  
a studentům evropských i mimoevropských konzervatoří otevřít nové 
obzory a novou interpretační perspektivu. 
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Psychologická poradna pro mládež
Od nového roku začala na DCM fun-
govat psychologická poradna pro 
mládež. Psycholog (Mgr. Anežka 
Fialková) vám může pomoci v otáz-
kách sebepoznání, psychospirituální 
krize, problémů v  rodině, orientace 
v  životě, zvládání těžkých situací, 
potíží se vztahy… V  případě zájmu 
je možné se objednat prostřednic-
tvím emailu: dcmporadna@gmail.
com

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

Oáza živé církve (7. – 23. 7., 21. 7. – 6. 8.)
Prázdninová obnova (14-25 let) po-
řádaná hnutím Světlo-Život, jinak 
též zvané Oáza, jest hnutím for-
mačním, jehož cílem je zformování 
zralých křesťanů, schopných sloužit 

v místních společenstvích. Na pro-
gramu 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. Kon-
takt: hyacint@op.cz, jan@op.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 
parta podobně potrefených… Těší 
se na Tebe: Anička, Petr, Jindřich a 
další...
Cena 1200 Kč, přihlášky a informace: 
fencl@bip.cz, 731 619 704.

ENTERcamp 2017
Nejen ti, kdo nakonec nepojedou na 
JUMP, jsou o prázdninách zváni na 
ktišskou faru na akci zvanou ENTER-
camp. Mladým ve věku 13-15 let (23. 
- 29. 7.) a 16-23 let (31. 7. - 6. 8.) se 
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 
krůčkům. Nebude chybět ani pro-

stor pro to pořádně si zablbnout a 
vybláznit se, něco zajímavého se na-
učit, vyzkoušet, či vlastnoručně vy-
tvořit. Více informací naleznete na 
www.entercamp.cz. Na této adrese 
je také možné se zare-
gistrovat.

Celostátní setkání mláde-
že v Olomouci (15. – 20. 8.)  
Byl jsi v roce 2012 
na setkání ve Žďáru nad Sázavou a 
chtěl bys opět zažít jeho atmosféru? 
Anebo jsi tam nemohl být, ale hod-
ně jsi o tom slyšel od svých kamará-
dů? Vydej se do Olomouce a pozvi 
na cestu i mladé ze svého okolí včet-
ně hledajících! I na ně čeká na CSM 
zajímavý program a kdo ví... Třeba 
právě v Olomouci najdou odpovědi 
na své otázky týkající se víry…
Zkrátka ještě je možné se přihlásit 
na Celostátní setkání mládeže, kte-
ré se uskuteční od 15. do 20. srpna 
2017 v Olomouci. 
Hlavním tématem budou biblická 
slova: Nebojte se! 
Čeká tu na Tebe velmi bohatý a 
pestrý program, ve kterém si budeš 
moct najít „to své“: poutavé kate-
cheze, slavení eucharistie, celoden-
ní adorace, zajímavé přednášky, 
dobrá hudba, výstavy, workshopy a 
semináře, poznávací výlety, diskusní 
skupinky, sportovní vyžití nebo kre-
ativní 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 mís-
tem 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 pra-
cující. 
Podle možností a svých schopnos-
tí se také můžeš zapojit do některé 
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/ 

WORKSHIP 2017
Od 20. do 26. 8. se na Manětínsku 
a Plasku už popáté uskuteční dob-
rovolnická brigáda Workship. Sku-
pinka 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 organizátory a místními oby-
vateli setkává a účastní připravené-
ho kulturního programu. 
Nejde jen o práci a o pomoc, ale pře-
devším o setkání a sdílení. Pokud 
chcete letos přijet do Manětína mezi 
nás i vy, sledujte: 
http://workship.farnostplasy.cz

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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Festival UNITED (24. - 26. 8.)
Další ročník křesťanského festivalu 
UNITED se bude konat ve Vsetíně 
v termínu 24. - 26. srpna. Krom po-
zvání k účasti organizátoři prosí o 
modlitební podporu. Více informací: 
http://festivalunited.cz/

Rekolekce na konci léta (1. – 3. 9.)
Klasická duchovní obnova pro mlá-
dež (14-29) jako příprava na nový 
školní/akademický rok. 
Silentium, promluvy, příležitost ke 
svátosti smíření a duchovnímu roz-
hovoru, prostor pro osobní modlit-
bu, pobyt v přírodě, odpočinek.
Začátek v pátek 1. září kolem 18. 
hodiny (večeře, ubytování, první 
promluva), konec v neděli dopoled-
ne (mše sv. s farností v 10.00 hod.). 
Rekolektor: jáhen Elva Frouz, místo: 
Lomec u Vodňan (strava zajištěna), 
ubytování: na jedno- a dvoulůžko-
vých pokojích, kapacita: max. 15 
osob, cena: dobrovolný příspěvek, 
jehož výši si stanovuje účastník sám 
(klidně až po rekolekcích na místě..). 
Rekolekce se uskuteční, přihlásí-li se 
nejméně 5 osob. Přihlášky přijímá-
me do pátku 25. 8. 2017, 23.59 hod 
na DCM.

Diecézní pouť do Teplé – poprázdninové 
setkání mládeže (15. – 17. 9.)
Již tradičně zveme všechny mladé, 
aby na diecézní pouť přijeli už v pá-
tek večer. 
Je také možné připutovat pěšky – 
sraz pro zájemce je v pátek ve 14.00 

před nádražím v  Plané u Marián-
ských Lázní (bližší informace podá-
me na DCM).
V Teplé začneme v pátek v 18.00 hod 
společnou večeří, po níž se plánuje 
koncert Oborohu Slávka Klecandra, 
následovaný grilovačkou či táborá-
kem a společnou modlitbou. Také 
sobota bude tentokrát akčnější než 
jindy – čekají nás sportovní turnaje, 
lanové aktivity, přednáška a společ-
ná mše sv. 
A pro zájemce bude možnost zůstat 
v Teplé i po skončení oficiální části 
programu – až do nedělního dopo-
ledne. 
Sobotní večer tak poskytne prostor 
pro hlubší seznámení, sdílení, spo-
lečnou modlitbu i hry. 
Pro přespání v klášteře s sebou vez-
měte spacák a karimatku. Prosíme 
všechny, kdo mají o nocleh zájem, 
aby se nám pro ulehčení organizace 
nahlásili předem, včetně upřesnění, 
zda se jedná o přespání z  pátku na 
sobotu, ze soboty na neděli, nebo 
obojí. Děkujeme.

Co se dále chystá…

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

Pouť důvěry na zemi – silvestrovské 
taizé setkání v Basileji 
(28. 12. 2017 - 1. 1. 2018)

 Z DCM zdraví Petr a Pavel
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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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   1.7. 10:00 Staré Sedliště, kostel sv. Prokopa a Oldřicha, mše pro německé rodáky
   2.7. 11:00 Nečtiny, mše svatá pro salesiánský tábor ministrantů
   4.7. – 7.7. Velehrad, plenární zasedání ČBK
   8.7.  Brno, Charizmatická konference
   8.7. 15:00 Klatovy, poutní mše
16.7. 10:00 Teplá, kostel Zvěstování Panně Marii, poutní mše svatá k bl. Hroznatovi
21.7. 9:00 Klatovy, žehnání kamene svatojakubské cesty
22.7. 15:00 Plasy, Centrum stavitelského dědictví, žehnání zvonu 
23.7. 12:00 Eschlkam, mše pro poutníky Svatojakubské cesty
29.7. – 6.8.  tábor JUMP
   6.8. 10:00 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné, poutní mše
   6.8. 18:00 Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše s uvedením paulínů 
12.8. 10:00 Chodov, kostel sv. Vavřince, poutní mše s žehnáním zvonu, 
13.8. 11:00 Kladruby, klášterní kostel, poutní mše s řezenským biskupem Rudolfem
15.8. 10:00 Chlum, poutní mše
15.8. - 19.8. Olomouc, celostátní setkání mládeže
23.8. 18:00 Manětín, mše svatá pro účastníky Workshipu
24.8. 16:30 Plzeň, katedrála, poutní mše ke sv. Bartoloměji 
27.8. 10:30 Blatnice pod Svatým Antonínkem, dožínková pouť 
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Nová vína:
Catarratto 

Nero d'Avola
PŘIROZENĚ bio


