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Stovky věřících se sešly při diecézní 
pouti do kláštera v Teplé 16. září. 

Foto Soňa Pikrtová
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vštěva kostela. I já jsem bývala v ne-
děli oblékána do parádních šatiček a 
capkala s  babičkou polní cestou do 
tři kilometry vzdáleného kostela ve 
středočeských Počepicích.  Jednou 
mi maminka na pobyt u babičky za-
pomněla sváteční šaty přibalit, tak 
jsem dostala vypůjčené po starší se-
střenici, protože „přece ta holka ne-
může jít do kostela v tom, v čem lítá 
po venku!“
Tyto vzpomínky se mi dost často vy-
bavují při nedělních bohoslužbách 
a vlastně nejen při těch nedělních. 
Vídávám v  kostelech hezky, ba svá-
tečně oblečené lidi, ale jaksi v našich 
končinách nebývají v  převaze. Spíš 
naopak.
Vím, Pán nás nesoudí podle zevněj-
šku a pěkné oblečení nás neudělá 
lepšími. Ale nejde přece jen o nás, 
jde o úctu k  tomu, před nějž před-
stupujeme… Potkala jsem nedávno 
při mši jednu známou, tak elegantně 
oblečenou, až ze mě vypadlo: „Vám 
to sluší, vy byste mohla jít rovnou na 
audienci ke královně.“ Ta starší dáma 
se usmála: „A cožpak tady nejsem na 
audienci? Jsem přece na audienci u 
Nejvyššího.“
Půjdeme-li na audienci ke Svatému 
otci, ke královně či na Pražský hrad, 
budeme nejspíš řešit tzv. dress code 
týdny dopředu. Než se vydáme na 
pracovní pohovor, šéfovy naroze-
niny či do divadla, také asi chvilku 
postojíme před šatníkem a budeme 
řešit, co je vhodné zvolit. Jdeme-li 
do kostela, mívám občas dojem, že 
mnozí z nás řeší jen to, aby jim ne-

byla zima. Což je samozřejmě velmi 
důležité, ale nelze i to vyřešit důstoj-
ně a elegantně? Pro řešení a inspiraci 
se stačí podívat na ty, kdo usedají do 
chrámových lavic pár kilometrů na 
západ od hranic naší diecéze, do Ba-
vorska. A klidně i dál, do Rakouska, 
do Itálie… Anebo do minulosti.
Moje venkovská babička se dožila 
pětadevadesáti let, tudíž i toho, že 
mohla z  rádia konečně legálně po-
slouchat přímé přenosy bohoslužeb 
a nemusela pracně lovit šumící vati-
kánské vysílání, rušené komunistic-
kými cenzory. Nohy už jí moc neslou-
žily a ne vždy byl po ruce někdo, kdo 
by ji v neděli do počepického kostela 
odvezl. Svátost jí tedy přinášela paní 
Janderová, učitelka na penzi. Dřív 
než se pustily do společné modlitby, 
babička ji vždycky požádala: „Jarmil-
ko, prosím vás, podejte mi ze skříně 
sváteční šátek.“  Audience u Nejvyš-
šího začínala…
 Alena Ouředníková

Moje venkovská babička, která se narodila v posledním 
roce předminulého století a s nepokrytou hlavou chodi-
la jen do postele, měla ve své skříni tři pečlivě složené 
hromádky šátků. Na té první ležely kousky z obyčejného 
plátna, častým praním vybledlé. Ty byly určeny na doma, 
na zahradu, do chléva a na pole. Druhou hromádku 
tvořily šátky zánovní, nošené „mezi lidi“, tedy na nákup, 
k lékaři a podobně. Třetí hromádku jsem si jako dítě pro-
hlížela nejraději a opatrně jsem hýčkala v rukách krásně 
hladké a chladivé šátky kašmírové, lehoučké hedvábné i 
těžké vlněné s třásněmi. 
Ačkoliv z prvních dvou hromádek brala babička pokaždé 
prostě ten šátek, který byl zrovna nahoře, u té třetí se 
vždycky chvíli rozmýšlela a vybírala podle ročního obdo-
bí a podle nedělních šatů, které si oblékla. Ano, neděl-
ních šatů, protože tyto šátky se nosily jen v neděli. A jen 
do kostela. Pak také na svatby a pohřby, což bývalo zase 
většinou v  kostele. Prostě to byly šátky pro chvíle nej-
svátečnější a ty nejsvátečnější chvíle představovala ná-

Audience 
u Nejvyššího 
a šátky 
mojí 
babičky
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Co se stalo, 
co se chystá

sv. Bartoloměje, který je i patronem 
plzeňské katedrály a poslem spojení 
zdravé skepse a nadšení pro Hospo-
dina, se v  Čechách zasloužil císař a 
král Karel IV.

29. srpna ALPY
Biskup Tomáš se spolubratry se vydal do hor
Na vysokohorskou túru do rakous-
kých Alp v okolí Innsbrucku se vydali 
na konci srpna biskup Tomáš Holub 
a generální vikář Mons. Krzysztof 
Dędek společně s  několika mladými 
knězi, jáhnem a bohoslovcem z  pl-
zeňské diecéze. (foto zcela nahoře)

1. září PLZEŇ
Otevření a požehnání nových prostor církevní 
Mateřské školy kard. Berana  
Mateřská škola kardinála Berana získala 
díky Západočeské univerzitě nové pro-
story. Univerzita má zase možnost ve 
školce umístit dětí svých zaměstnanců.
„Před biskupem Františkem Radkov-
ským, který je členem rady Západo-
české univerzity, jsme se zmínili, že 
už nějakou dobu uvažujeme o zřízení 
školky pro děti zaměstnanců, ale nemá-
me provozovatele. On opáčil, my zase 
pro naši křesťanskou školku nemáme 
prostory,“ zavzpomínal při slavnostním 

24. července PLZEŇ
Slavnostní poutní mše sv. v katedrále sv. Bar-
toloměje
„Zdravá skepse, ochota vydat se na 
cestu a posléze nadšení z osobního se-
tkání s Kristem. To jsou tři věci, v nichž 
bychom měli apoštola sv. Bartoloměje 
následovat,“ vyzval biskup Tomáš Ho-
lub několik set účastníků slavnostní 
poutní bohoslužby v  plzeňské svato-
bartolomějské katedrále.
„Svatý Bartoloměj nebyl žádný nadše-
nec na první našlápnutí. Ke schopnosti 
hlásat přesvědčivě evangelium patří 
ctnost zdravé skepse. Jak se tak pohy-
buju po  diecézi, slýchám mnohé na-
dšenecké až naivní rady ohledně hlá-
sání evangelia. Zdravá skepse, beroucí 
v potaz reálnou situaci, ve které žijeme, 
tvoří potřebný protipól,“ zdůraznil ve 
své promluvě biskup Tomáš s  tím, že 
je důležité, aby tato skepse nepřerost-
la v  rezignaci, ale v  odhodlání vydat 
se na cestu, která povede k osobnímu 

setkání s Bohem. Slavnostní mše byla 
zároveň i poděkováním za dar života 
biskupa Tomáše Holuba u příležitos-
ti jeho 50. narozenin, které oslavil 16. 
srpna. V závěru bohoslužby čerstvému 
padesátníkovi gratulovali emeritní bis-
kup František Radkovský, opat Kanonie 
premonstrátů v  Teplé P. Filip Zdeněk 
Lobkowicz a generální vikář Mons. Kr-
zysztof Dędek s dalšími zhruba  třemi 
desítkami kněží. „Abys viděl ve tvářích 
a srdcích těch, kteří ti byli svěřeni, že 
Bůh je proměňuje,“ vyslovil přání ge-
nerální vikář.

27. srpna BĚŠINY
Poutní mše sv. v zaniklém 
kostele sv. Bartoloměje
Poutní mši svatou na ruinách někdej-
šího gotického kostela sv. Bartolo-
měje u Běšin na Klatovsku celebroval 
generální vikář plzeňské diecéze P. 
Krzystof Dędek. Ve své homilii připo-
mněl, že o kult a bohoslužby ke cti  4



otevření nových tříd MŠ kardinála Bera-
na v areálu VŠ kolejí v Plzni na Borech 1. 
září prorektor ZČU Tomáš Kaiser. Církev-
ní mateřská škola kardinála Josefa Ber-
na vznikla před šesti lety a už delší dobu 
zájem rodičů umístit sem děti značně 
převyšoval kapacitu školky. „Díky pro-
storám poskytnutým univerzitou jsme 
otevřeli dvě nové třídy, jednu s huma-
nitním zaměřením, druhou křesťan-
skou, dohromady pro 28 dětí,“ uvedla 
ředitelka školky Petra Topolčany, která 
si společně s  biskupem Tomášem vy-
bavení heren osobně vyzkoušela, jak je 
vidno na fotografii. na předchozí straně. 

6. září - 30. listopadu PLZEŇ 
Výstava Magičtí Lucemburkové

Putovní výstava nabízí interaktivní se-
známení např. s replikami Svatovác-
lavské, Římské, Císařské a Lombardské 
koruny, kterými byli korunováni Karel 
IV. a jeho synové Václav IV. a Zikmund,  
faksimile historických knih z doby Lu-
cemburků, expozici středověkých vá-
lečných strojů, modely staveb a hradů 
z období kolem roku 1400, sochy aka-
demického sochaře Igora Kitzbergera 
a mnoho dalšího. Výstava je k  vidění 
až do 30. listopadu v prostorách plzeň-
ského kulturního centra Papírna, kde ji 
6. září zahájil a požehnal emeritní bis-
kup František Radkovský.
„Jedná se o privátní výstavu, která 
vznikla bez podpory jakýchkoli stát-
ních a jiných muzejních institucí včet-

ně podpory finanční. Záměrem je 
představit nejširší veřejnosti obrovské 
kulturní bohatství našich předků na 
území Zemí Koruny České, a to v  roz-
mezí roku 1308, kdy nastupuje na 
trůn Svaté říše římské Jindřich VII. jako 
první Lucemburk. Výstava je ukon-
čena rokem 1437, úmrtím Zikmunda 
Lucemburského jako posledního z to-
hoto rodu,“ přibližuje kurátor expozice 
Magičtí Lucemburkové Oldřich Beneš. 
„Bohem požehnaní panovníci dokázali 
to, co bylo prakticky nemožné. Stavě-
ly se nové stavby, rostla vzdělanost, 
prohlubovalo se bohatství království a 
rostla kulturní úroveň celé společnos-
ti,“ dodává. Výstavu, kterou už zhlédly 
tisíce návštěvníků v  Ostravě, Opavě 
či v  pražském Karolinu, uspořádal za-
psaný spolek Společnost MARIE, jehož 
hlavní činností je charitativní činnost 
zaměřená na pomoc seniorům, dětem 
ze sociálně slabších rodin a lidem po-
stiženým živelnými katastrofami.

1. července, 10. září PZLZEŇ 
Farnost Plzeň - západ byla svěřena novým du-
chovním správcům
Novým administrátorem nejmladší pl-

zeňské farnosti Plzeň - západ, zřízené 
před sedmi lety, se od 1. července stal 
P. Igor Bibko v návaznosti na smlouvu 
mezi Apoštolským exarchátem řec-
kokatolické církve a Biskupstvím pl-
zeňským. Současně zde biskup Tomáš 
Holub zřídil nové Pastorační centrum, 
které při slavnostní mši svaté v neděli 
10. září svěřil plzeňským salesiánům a 
salesiánkám. Sestry salesiánky v  rám-
ci Salesiánského hnutí mládeže pra-
cují v  městské části Plzeň - Skvrňany 
s dětmi a mladými lidmi už dvacet let. 
„Věřím, že při naší spolupráci najdeme 
společné průniky v  pastoraci zde ve 
Skvrňanech a v Plzni - Lobzích, kde je 
sídlo našeho salesiánské střediska mlá-
deže. Letos už například plánujeme 
společnou přípravu katechumenů a 
biřmovanců,“ je přesvědčen P. Marek 
Sklenář SDB, ředitel místní komunity 
salesiánů. 

16. září TEPLÁ
Stovky lidí putovaly na diecézní pouť do Teplé 
Pouť věřících plzeňské diecéze do 
kláštera premonstrátů v  Teplé se 
letos nesla v  duchu 800. výročí mu-
čednické smrti bl. Hroznaty, patrona 
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diecéze, jehož ostatky jsou ve zdej-
ším opatském kostele uloženy.
„Dnešek je významným dnem Hroz-
natovského roku. Vzdávám Bohu 
díky, že se do jubilea podařilo ukon-
čit opravy značné části kláštera. A 
jsem moc rád, že tu vidím hodně 
mladých lidí,“ pochvaloval si tepel-
ský opat P. Filip Zdeněk Lobkowicz 
poté, co shlédl divadelní předsta-
vení souborů Plamínky a Otakárek, 
kde klatovští žáci a studenti zachytili 
Hroznatův odkaz. Klášterní chodby 
se staly dějištěm napínavých pozná-
vacích her pro malé i větší děti. Ty se 
na jednotlivých stanovištích dozví-
daly informace o klášteře, o zakla-
dateli Hroznatovi a dalších reáliích, 
z nichž vyplývaly úkoly. 
Po skončení poutní mše v opatském 
kostele, celebrované biskupy Tomá-
šem Holubem a Františkem Radkov-
ským společně s  opatem Filipem 
Lobkowiczem, si mohli mladí účast-
níci vyzkoušet ne zcela běžné hry 
jako kroket, ringo či brännball, za asi-
stence záchranářů i lezení po lanech. 
V  klášteře zatím probíhala pro do-
spělé přednáška historika a premon-
stráta P. Jindřicha Zdíka Charouze o 
blahoslaveném Hroznatovi, manželé 
Kutilovi sdíleli s dalšími manželskými 
páry i jednotlivci, jaké je to být skr-
ze svého partnera Božím nástrojem, 
další účastníci prošli novou křížovou 
cestu sochaře Václava Gatarika.

18. - 24. září PLZEŇ
Dny paměti upozornily na možnost včasné-
ho záchytu počínající demence
Na důležitost včasného testování po-

ruch paměti, jež mohou signalizovat 
počínající Alzheimerovu chorobu 
či jiný druh demence, upozornily 
širokou veřejnost Dny paměti, kte-
ré pořádala plzeňská České alzhei-
merovské společnosti při Městské 
charitě. „Více než 150  000 Čechů se 
potýká s  Alzheimerovou chorobou, 
přičemž se očekává, že do roku 2050 
se počet nemocných ztrojnásobí. 
Z celoevropského výzkumu vyplývá, 
že značná část nemocných měla být 
diagnostikována dříve,“ zdůrazňuje 
varovně lektorka a konzultantka Čes-
ké alzheimerovské společnosti Moni-
ka Jelínková, která je zároveň vedou-
cí charitního Domova sv. Aloise pro 
klienty s demencí, kde sídlí kontaktní 
místo České alzheimerovské společ-
nosti pro celý Plzeňský kraj. 
„Chci zdůraznit, že lidé, ať už poten-
cionální nemocní či jejich blízcí, se na 
nás mohou obracet a objednávat  na 
testování po celý rok, nejen v tomto 
týdnu, který má na možnost včasné 
diagnostiky upozornit plošně,“ upo-
zorňuje Monika Jelínková. 
Testování kognitivních funkcí je bez-
platné, probíhá v  pracovně Domova 
sv. Aloise a prověří stav paměti. 
„Podstatné je, že v počátečních stádi-
ích demence se dá medikací mnohé 
zachránit, později už ne. Proto ať se 
na nás obrátí každý, kdo má u sebe 
nebo třeba u rodiče či partnera po-
dezření, že se s  jeho pamětí něco 
děje,“ apeluje Monika Jelínková.
Bližší rady a informace lze získat u so-
ciální pracovnice na tel. 731 619 754, 
objednání bezplatného vyšetření na 
tel. 731 610 146. 

20. září PLZEŇ 
Uvítání sochy Panny Marie Fatimské a boho-
služba ke 100. výročí fatimského zjevení
„Přál bych si, aby následování Matky 
Boží bylo především vaší osobní zále-
žitostí, nikoliv otázkou davu, protože 
totalitní režimy, jako byly fašismus či 
komunistická diktatura, jsou davové. 
Právě před nimi Panna Maria ve Fatimě 
varovala,“ zdůraznil biskup Tomáš Ho-
lub v úvodu mše sv. v kostele sv. Jana 
Nepomuckého.
Před začátkem bohoslužby přiblížil od-
kaz Panny Marie Fatimské Mons. Pavel 
Dokládal v  promluvě „Fatima - naše 
naděje“. 

Připravila Alena Ouředníková, foto Jiří 
Strašek a Krzysztof Dędek.

5. října POUTNÍ MÍSTA PLZEŇANŮ - 
PŘEDNÁŠKA
Přednáška historika Mgr. Luďka Krč-
máře proběhne od 17,00 hodin v 
audiovizuální místnosti Muzea cír-
kevního umění plzeňské diecéze, 
Františkánská 13, Plzeň.
Celá Evropa a samozřejmě i Čechy 
jsou poseté velkým množstvím vý-
znamných i méně známých regionál-
ních poutních míst. 
Na otázku, na která místa putovali 
obyvatelé Plzně, se bude snažit na-
jít odpověď tato přednáška, která je 
doprovodnou akcí výstavy Lidová 
zbožnost na Plzeňsku. Přednáška 
bude doprovázena bohatým obra-
zovým materiálem. 
Při přednášce bude představen i ka-
talog k  probíhající výstavě Lidová 
zbožnost na Plzeňsku. Autorem tex-
tové části je Mgr. Luděk Krčmář, vý-
běr a popis obrazové dokumentace 
provedl Mgr. Michal Chmelenský. Vy-
dalo Západočeské muzeum v Plzni.

11. října SLAVNOSTNÍ MŠE SV. S EMERITNÍM 
BISKUPEM FRANTIŠKEM
O posvícení všechno to voní ….  a že 
je to pravda, se  můžete přesvědčit  
i letos v  Domově pro seniory sv. Jří 
v  Doubravce v  Mohylové ulici, kde 
v 10.30 hodin bude sloužit slavnost-
ní mši sv. emeritní biskup Mons. 
František Radkovský
Po ní bude následovat sváteční oběd 
a od 14.00 hodin pak odpolední po-
svícenská Azábava s  překvapením. 9
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Přijďte s námi poděkovat za vše dob-
ré, co nám Bůh dopřál v tomto zaří-
zení vykonat. 

PODZIM V MEDITAČNÍ ZAHRADĚ - PAMÁTNÍKU 
OBĚTEM ZLA V PLZNI - DOUDLEVCÍCH
Mše svaté v  16.00 hodin ve čtvrtek 
12. a 26. října  
15. října – ukončení letošní sezóny – 
otevřeno 10.00 – 17.00 hodin  
28. října – státní svátek – otevřeno 
10.00 – 16.00 hodin Vstupné jed-
notné 28,- Kč, děti do 140 cm vstup 
zdarma.
Otevírací doba do neděle 15. října 
včetně:
středa – neděle
10.00 – 17.00 hodin
 
14. října SETKÁNÍ MLÁDEŽE KARLOVARSKÉHO 
KRAJE
Mladí lidé z širokého okolí Karlových 
Varů jsou srdečně zváni na další spo-
lečné setkání, které se uskuteční na 
faře ve Skalné u Chebu.
Přítomné bude provázat provokující 
motto: „Vsaď život na Krista!“ Z řad 
kněží se můžete těšit na Piotra Lib-
nera, Marka Hrice, Petra Mecla a Pav-
la Fořta. Na programu se bude po-
dílet i společenství Koinonia. Mimo 
jiné se chystá výroba ikon, svědectví, 
sdílení a rozhovory či koncert chval.
Přihlášky přijímá Diecézní centrum 
mládeže: dcm@bip.cz.

20. - 21. října DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLA-
DÉ MANŽELSKÉ PÁRY
Téma - " Kdo jsem? A jak to vím? " - 
vede jáhen Robert Elva Frouz
Místo konání Domeček u františká-
nů, Komenského 17, Plzeň 

Cena - 300 Kč/pár ( dotováno Biskup-
stvím plzeňským a Renovabis )
Kapacita - 15 párů
Přihlašování - od 2.10.  na e-mailu
inkova.katka@centrum.cz

22. října ZRCADLO CTNOSTI - KONCERT
Začátek v 19.00 hodin v Muzeu cír-
kevního umění v kapli sv. Barbory, 
Františkánská 11, Plzeň. Účinkuje 
soubor Motus Harmonicus: Isabella 
Shaw (mezzosoprán a středověká 
harfa), Mara Winter (středověká příč-
ná flétna) a Jakub Michl (vielle, um. 
vedoucí)
Program: hudba a poezie středo-
věkých okcitánských žen "trobairi-
tz" - Azalais de Porcairagues, Maria 
de Ventadorn, Beatriz de Dia, Clara 
d'Anduza
Vstupné: 140,- Kč plné / 100,- slevy 
(studenti, důchodci, ztp), předpro-
dej: www.plzenskavstupenka.cz

 27. října KONCERT V TEPELSKÉM KLÁTEŘE
Vystoupí vynikající  violoncellista 
a Jiří Lukeš, špičkový hráč na akor-
deon.  
Na programu jsou díla Guillaume de 
Machauta, Johanna Sebastiana Ba-
cha či Astora Piazzoly. Koncert začne 
ve 20.00 hodin v Modrém sále tepel-
ského kláštera.
Vstupné 200 Kč. Další informace a re-
zervace míst na: tel:+420 353 394 463 
email: info@klastertepla.cz

3. - 5. listopadu PODZIMNÍ SCHÓLÉ
Na faře Holostřevy proběhne cyklus 
přednášek a seminářů určený všem, 
kteří chtějí získat hlubší pohled na 
svět, na smysl vzdělání i na sebe 

sama. Účastníci mají možnost zažít 
vzdělávání v původním smyslu, jako 
snahu o kultivaci duše a o dialog.
Na Schólé přicházejí sdílet svůj po-
hled na realitu odborníci z  různých 
vědních odborů, osobnosti z  ob-
čanské a umělecké sféry i studenti. 
Obvykle přednesou před posluchači 
své téma ,které je následně rozvíjeno 
v otevřeném rozhovoru.
Podrobný program bude uveden na 
www.komunitanoe.cz
Hlaste se na: holostrevy.fara@gmail.
com

4. listopadu  SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASI-
STENTŮ, akolytů, lektorů, mimořádných 
služebníků eucharistie a pomocníků kněží 
ve farnosti 
Setkání se uskuteční v  Plzni na bis-
kupství od 10.00 hodin. Součástí 
programu bude mše sv., představení 
účastníků a jejich služby biskupovi 
Tomášovi a diskue s ním.  
Předpokládaný konec cca v  15.30 
hodin. Přihlášky do 30. října na slaj-
sova@bip.cz.   

4. listopadu WORKSHOP SUSHI
Pod vedením rodilé Japonky jej po-
řádá Hroznatova akademie v  tepel-
ském klášteře. 
Účastníci se seznámí se základní 
technikou výroby sushi a s tradičním 
způsobem servírování. 
Workshop bude probíhat v atrak-
tivním prostředí historické klášterní 
kuchyně a jídelny. Každý účastník 
ochutná vlastnoručně vyrobené su-
shi a část si také odnese sebou. Po-
drobnosti brzy na klášterním webu a 
facebooku.

10. - 12.listopadu TRADIČNÍ PODZIMNÍ RE-
KOLEKCE PRO ŽENY V PERNINKU
Téma rekolekce: List Filipským 4,11 
...naučil jsem se být spokojen s tím, 
co mám. 
Podtitul: Milost - vděčnost - radost
 Průvodci: Mons.  Krzysztof Dędek a 
Josef Kaše
 Cena 560 Kč, přihlášky: plzenske.pa-
nenky@volny.cz
 Za organizační tým Martina Podlip-
ná (777 025 312)

24. - 26. listopadu UVEDENÍ DO VNITŘNÍ 
MODLITBY - ÚVOD DO KONTEMPLACE V HOR-
NÍ BLATNÉ
Dny, ve kterých je možné se společ-
ně s druhými ponořit do mlčení a za 
podpory doprovázejícího  objevo-
vat, co obvykle jen tušíme: že jsme 
skutečně přijati a milováni, že smíme 
důvěřovat a být odvážní.
Execicie nabízí konkrétní způsoby, jak 
se této zkušenosti vystavit a jak si ji 
uchovat i v běžném životě.
Akce je podpořena Biskupstvím pl-
zeňským a Nadací Renovabis.
Cena je 400,-Kč, platí se na místě
Hlašte se na: elvaf@volny.cz nejpozději 
do 17.11.2017, po přihlášení obdržíte 
podrobné informace o setkání. 

1.- 3. prosince 
REKOLEKCE S BISKUPEM TOMÁŠEM
Proběhne v  pastoračních centrech 
v Perninku a v Horní Blatné. Víkend na 
začátku adventu nese název „Nemít 
Boha na distanc“. Začátek je v  pátek 
v 19.00 hodin., konec v neděli ve 13.00 
hodin. 
Cena 600 Kč jednotlivec, 1100 Kč pár. 
Přihlášky na: slajsova@bip.cz (uveď- 11



13 12

te jméno, adresu bydliště a telefon 
nebo mobil).

BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ KONČÍ
Biblické hodiny pro veřejnost se na-
dále konat nebudou z důvodu ubý-
vajícího zájmu z řad věřících. Roz-
hodli jsme se udělat pauzu, a pokud 
budou biblická setkávání někomu 
chybět a bude zájem, mohou být 
obnoveny. Náš průvodce biblickými 
texty Josef Kaše vede biblické ho-
diny  ve farnostech, kde se objevili 
zájemci. 
Děkujeme Josefovi za mnohole-
té věrné provázení biblickými, za 
moudrost a veškerá dobra, která se 
všem účastníkům setkání skrze Boží 
slovo dostala. Kéž nás provází a tě-
šíme se s biblisty na neformální se-
tkávání při různých událostech. Za 
organizační tým Majka Lachmanová.

JEZUITSKÝ KOSTEL V  KLATOVECH ČEKÁ ROZ-
SÁHLÁ EKONSTRUKCE 
Klatovský kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie a svatého Ignáce, 
známý jako jezuitský kostel, projde 
v nejbližších dvou letech rozsáhlými 
opravami interiéru i exteriéru. Pro 
veřejnost bude po dva roky uzavřen.
„Půjde o celý venkovní plášť, to zna-
mená fasádu, okna, dveře a také so-
chy. Vše kromě střechy, ta byla nově 
položena zhruba před pěti lety,“ vy-
jmenovává rozsah rekonstrukce kla-
tovský farář P. Jaroslav Hůlle. „Vnitřek 
dostane novou omítku, restaurová-
ny budou všechny fresky, varhany, 
sakristie včetně mobiliáře. Inovací 
projdou i lavice, které dostanou vy-
hřívání. Vznikne nové sociální záze-

mí včetně toalet,“ doplňuje. 
Z oprav budou vyjmuty oltáře, obra-
zy a sochy v  interiéru, na ty nestačí 
finance. Celkové náklady tvoří něco 
přes sto miliónů korun, převážná 
část bude financována z dotací Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu IROP. Tři a půl miliónu vě-
novalo město, farnost by se měla po-
dílet povinnou spoluúčastí částkou 
mezi sedmi až deseti milióny.
Bohoslužby jsou z jezuitského koste-
la přesunuty do arciděkanského kos-
tela Narození Panny Marie. 

KOSTEL V DOBŘANECH BY MOHL MÍT VARHA-
NY BACHOVSKÝCH PARAMETRŮ
Postavit varhany takových kvalit a 
parametrů, jako měly ty, na něž na 
zámku ve Výmaru před třemi sty lety 
hrával a komponoval Johann Sebas-
tian Bach, si dal za cíl nadační fond 
Přátelé dobřanských varhan. 
Nástroj by měl v  budoucnu znít 
v kostele sv. Mikuláše. „Nejde nám o 
to opravit staré nebo vytvořit nové 
varhany. Chceme zhmotnit bachov-
ský varhanní ideál, což znamená po-
stavit varhany co nejbližší původním 
varhanám Johanna Sebastiana Ba-
cha, na nichž komponoval značnou 
část své tvorby. Ty originální shoře-
ly v  roce 1774 při požáru,“ popisuje 
předseda správní rady nadačního 
fondu Přátelé dobřanských varhan 
JUDr. Jiří Štancl. S myšlenkou na vy-
tvoření unikátního nástroje přišla 
Koinonie Jan Křtitel z  Plzně - Litic 
poté, co před několika lety převzala 
duchovní správu farnosti Dobřany. „V 
kostele sv. Mikuláše jsme našli krás-
nou barokní varhanní skříň, ovšem 

zbavenou původního nástroje, který 
byl na počátku dvacátého století na-
hrazen varhanami v pozdně roman-
tickém stylu. Ty jsou dnes v havarij-
ním stavu,“ vzpomíná P. Francesco 
Meneghini z Koinonie Jan Křtitel. 
V současné době začíná shánění pe-
něz, ať už formou veřejných sbírek, 

dotačních příspěvků, darů od mece-
nášů a podobně. V  červenci v  litic-
kém kostele proběhl první benefiční 
koncert světoznámého varhaníka 
Lorenza Ghielmiho.
Více informací o celém projektu lze 
získat na facebooku či na webových 
stránkách www.dobranskevarhany.cz
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Dluhové pasti 
V Česku stále existuje velké množství 
lidí, kteří upadli do dluhové pasti a 
dodnes se potýkají s  jejími následky. 
Situace se přesto zlepšila po přijetí 
nového zákona o spotřebitelských 
úvěrech, který začal platit koncem 
roku 2016.  
„Lidé jsou lépe informovaní o tom, co 
jim půjčka přinese za úskalí a ponau-
čili se z vlastních osudů nebo osudů 
svých blízkých,“ řekl Ondřej Špendlí-
ček, vedoucí sociálních služeb DCHP 
v  Chebu. „Díky novému zákonu je 
nyní těžší, aby se zadlužení lidé ještě 
více zadlužovali. Pokud totiž nemo-
hou prokazatelně splatit úvěr, další 
už nově nedostanou. Pokud věřitel 
půjčuje stejnému klientovi znovu, 

musí důsledně zjišťovat jeho bonitu a 
prověřit schopnost jeho splácení. Po-
kud tak neučiní, vystavuje se riziku, že 
smlouva bude shledána neplatnou.“ 

Kdo pomáhá s oddlužením
Podle novely insolvenčního záko-
na už lidé nemohou sami podávat 
návrhy na oddlužení. Nyní to za ně 
mohou dělat jen tzv. akreditované 
osoby, například právník či exekutor. 
Tím se podařilo eliminovat komerční 
služby, které si za přípravu podkladů 
pro soud mnohdy účtovaly nepřimě-
řené částky. Dlužníkům teď pomáhají 
hlavně neziskové subjekty a sociální 
služby. Stálým problémem ale zůstá-
vá finanční negramotnost lidí, kteří 
se nedokáží orientovat v  nabízených 

půjčkách a odhadnout svoje možnos-
ti splácení dluhu.

Jak pomohla Diecézní charita Plzeň
Občanská poradna, kterou zřizuje 
DCHP v  Chebu, má podchyceno ko-
lem 80 lidí z Karlovarského kraje. Jed-
ním z nich je Daniel Sivák, který se do 
dluhové pasti dostal vlastní lehkomy-
slností. Vyučený zedník přišel do Pra-
hy ze Sokolova, a když firma, ve které 
pracoval, zkrachovala, skončil na ulici. 
V  Praze jezdil načerno a dostal osm 
pokut, které nezaplatil. Osmkrát na 
něj byla proto uvalena exekuce. Cel-
kový dluh se nakonec vyšplhal na 254 
tisíc korun za samotné exekuce a za 
náklady trestního řízení a další poplat-
ky. Klientovi pomohla poradna vypra-
covat individuální plán na oddlužení. 
Kromě toho ho DCHP zaměstnala 
v jedné ze svých služeb služeb – Stře-
disku sociální rehabilitace. V Chebu se 
stará o úklid veřejných prostranství. 
Kromě toho mu DCHP zajistila i byd-
lení v jednom ze sociálních bytů, které 
má k  dispozici. Z vydělaných 14 tisíc 
korun mu po zaplacení dluhů zbude 
ještě 9 tisíc. Až splatí 60 splátek, může 
požádat soud o prominutí zbytku dlu-
hu. „Už si připadám důstojně, mám 
šanci změnit svůj život,“ říká Sivák.

Druhý příběh
Další klient, Josef Lovaš, pro změnu 
naletěl svým známým. V Chebu získal 
městský byt, do kterého si nastěhoval 
dva kamarády. Ti mu slíbili, že za něj 
budou platit nájem. Brali si tak od něj 
peníze a tvrdili mu, že nájemné platí a 
složenky si schovávají. Po určité době 

ale přišel Lovašovi  příkaz kvůli nepla-
cení nájemného. „Na úřadu mi řekli, že 
mám dluh 80 tisíc korun. Když jsem 
chtěl na kamarádech složenky, řekli 
mi, že je vyhodili. Pak se odstěhovali 
a nechali mě na holičkách.  Žádal jsem 
soud, abych mohl v bytě zůstat, že za-
čnu splácet, ale už bylo pozdě. Skončil 
jsem na ulici,“ popsal svůj příběh Josef 
Lovaš. Stejně jako Daniel Sivákkovi, i 
jemu pomohla DCHP. Postup je stejný: 
pomoc s oddlužením, zajištění práce a 
bydlení. 

Benefiční koncert pro Domov sv. Aloise
V pondělí 30. října od 19.30 se v 
Domě hudby v  Plzni uskuteční pís-
ňový koncert dvou mladých inter-
pretů. Úspěšný rakouský tenorista 
Franz Gürtelschmied, držitel prestižní 
divadelní ceny MUSIKTHEATERPRE-
IS 2017 a host mezinárodních scén a 
pódií, přednese písně F. Schuberta, R. 
Schumanna, G. Rossiniho, G. Verdiho, 
G. Pucciniho a F.P.Tostiho. Nositelka 
Ceny Thálie Ivana Veberová zazpívá 
cyklus A. Dvořáka V národním tónu. 
Závěr koncertu bude patřit slavným 
neapolským evergreenům. Výtěžek 
z  koncertu bude věnován na zakou-
pení polohovacího křesla pro klienty 
Domova sv. Aloise, který pečuje o lidi 
postižené Alzheimerovou chorobou. 
 Miroslav Anton

Z charitního života v západních Čechách
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Přes zmiňovanou znalost prostředí, do kterého 
jste vstoupil, musela být ta změna funkce po-
měrně radikální. V čem vidíte největší rozdíl? 
Největší rozdíl je v  rozsahu odpověd-
nosti. Jako biskup jsem měl odpověd-
nost za celý chod diecéze ve všech ro-
vinách. To znamená nejen po stránce 
pastorální, ale i  ekonomické a perso-
nální a také v odpovědnosti za církev-
ní školství v diecézi a Diecézní charitu 
Plzeň. Samozřejmě, že jsem měl tomu 
takzvaně své lidi – ředitele, vikáře, ve-
doucí pracovníky, ale mojí povinností 
bylo starat se, aby to byli lidé na svých 
místech. Jako prezident mám odpo-
vědnost především za duchovní roz-
měr služby. 
Mimochodem, já to slovo prezident 
nerad používám, daleko vhodnější je 

spirituál, duchovní rádce. 
Říkejme tedy spirituál. A objevil jste za ten rok 
v  nové službě cosi, co vás třeba i vnitřně pře-
kvapilo nebo obohatilo?
Asi největším objevem pro mě bylo 
nasazení lidí v charitních službách. 
Jako biskup jsem to viděl z  určitého 
nadhledu. A teď to vidím zblízka. Ně-
kteří z  pracovníků jsou věřící, někteří 
se za věřící nepovažují, ale všichni pra-
cují s láskou k lidem, o které se starají. 
Ta služba vůbec není jednoduchá, to 
všichni víme. Papež Benedikt hezky 
říká v  encyklice Deus caritas est  (Bůh 
je láska): „ti, kdo pracují v charitativních 
institucích církve, se musí odlišovat 
tím, že se neomezují pouze na správné 
vykonání toho, co je v daném okamži-
ku třeba, ale že navíc věnují druhému 

pozornost, jak jim to vnuká jejich srd-
ce, a to takovým způsobem, aby ti dru-
zí zakoušeli bohatství jejich lidskosti” 
(čl. 31).  A já mám možnost si na to sáh-
nout takříkajíc v terénu. 

Vnímáte tedy vaše poslání jako posílení vnitř-
ních sil zaměstnanců Charit?
Ano. Když se, dejme tomu, nějaká žena 
stará v  práci o nemohoucí klienty a 
pak přijde domů a čeká ji další šichta 
v domácnosti, potřebuje velkou du-
chovní sílu. Trpělivost, odpovědnost a 
láska je to, co odlišuje charitní službu 
od běžných sociálních zařízení, i když 
jsou třeba odborně na výši. Bez téhle 
nadhodnoty to zkrátka v Charitě nejde. 

Jakým způsobem tuto vnitřní motivaci pře-
dáváte?
Začínám tím, že mluvím o sobě. Chci, 
aby lidé věděli, odkud jsem čerpal 
a čerpám duchovní sílu, za co jsem 
Bohu vděčný a co mohu předat dál. 
Abych byl konkrétní: před padesáti 
lety jsem jako bohoslovec navštívil se-
minář v německém Erfurtu, v tehdejší 
Německé demokratické republice. 
Bylo nás tam víc bohoslovců. Na tom 
setkání jsme se seznamovali s myšlen-
kami 2. vatikánského koncilu a s jed-
ním z nových hnutí v církvi, s Hnutím 
fokoláre a jeho stylem života podle 
Evangelia. Mluvil o něm jeden mladý 
italský lékař, který byl jeho členem. 
Mně se to hrozně líbilo a pochopil 
jsem, že je to cesta pro mě. Po návra-
tu jsem zjistil, že je nás takových víc, 
třeba Miroslav Vlk, který byl o dva roky 
výš, a tak jsme se začali pravidelně 
scházet, učili se jak žít podle Evange-
lia, v lásce, a snažili se o jednotu. Jako 
kněží jsme se pak scházeli pravidelně 

jeden den v týdnu, usilovali jsme o 
duchovní růst v této spiritualitě a zís-
kávali další kněze i věřící laiky. Podpo-
rovali nás v tom členové tohoto hnutí, 
kněží i laici ze zahraničí, a samozřejmě 
jsme kvůli režimu museli dávat pozor, 
aby nás někde nevymákli.  Já z  toho 
čerpám dodnes, snažím se stále takto 
žít společně s některými biskupy, kně-
žími i laiky a snažím se tu zkušenost 
předat lidem kolem sebe.

Dá se ta vaše dosavadní zkušenost nějak 
stručně definovat?
Definovat asi ne, a já to pořád beru, že 
jsem na začátku téhle služby v Charitě.  
Ale řekl bych, že je důležité, abychom 
v Charitě byli rodinou. Nejde jen o to 
si povídat, ale prožívat radostné i bo-
lestné věci společně. Mně se podařilo 
vyrazit několikrát v  diecézi na místa, 
kde máme charitní služby. Poseděli 
jsme, zahrál jsem na kytaru. Beru jako 
svůj úkol tu rodinu spoluvytvářet. A 
jsem přesvědčený, že když to bude 
fungovat u zaměstnanců Charity, tak 
se to přenese i na klienty. Taky jsem si 
to ověřil na setkáních se seniory, kde 
ty babičky vždycky neuvěřitelně oži-
jou, když se sejdou se svými pečova-
telkami a já jim k tomu něco zahraju a 
zapíváme si. Jedna taková stoletá paní 
nedávno zpívala písničky, které jsem 
vůbec neznal. Tak já se vlastně pořád 
taky učím. 
 Za rozhovor děkuje Miroslav Anton.

Emeritní biskup František Radkovský má za sebou rok působení ve funkci prezidenta 
neboli, jak on sám raději říká, spirituála Diecézní charity Plzeň. Z biskupského úřadu 
tak vlastně přestoupil do služby, kterou zná od jejího počátku. Sám se totiž stal jejím 
zřizovatelem poté, co byl papežem Janem Pavlem II. posatven roku 1993 do čela nově 
vzniklé Diecéze plzeňské. Přestože provázanost, vzájemné styky a spolupráce biskup-
ství s Charitou byly po celou dobu úzké, poznává nyní emeritní biskup práci Charity 
mnohem více zevnitř.

Buďme v Charitě rodinou, přeje si 
biskup František Radkovský
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Přeštice HoršiceDobřany Šťáhlavy

na na ose hřbitova v  novogotickém 
slohu, podle návrhu malíře Bedřicha 
Wachsmana, vysvěcena byla v  roce 
1862. Je obdélníková, se sedlovou 
střechou ukončenou na obou stra-
nách štíty. Na severním štítu je socha 
Spasitele, ve vnitřní  prostoře, zakle-
nuté křížovou klenbou, je novogotic-
ký oltář s obrazem Dobrého Pastýře. 

Jihovýchodně od Přeštic je obec Hor-
šice, v  jejichž středu je kostel sv. Ma-
těje, prvně zmiňovaný v  roce 1356. 
V roce 1796 byla v ose kostela na vý-
chodní straně přistavěna pozoruhod-
ná pohřební kaple Václavem Henigá-
rem z Ebergu, zasvěcená Povýšení sv. 
Kříže. Postavena byla na eliptickém 
půdorysu, ještě zcela ve slohu barok-
ním, tehdy již vlastně překonaným. 
Má zvonovitou báň s věžičkou, do níž 
se otevírá vnitřní kopule.

Poslední kapli Povýšení sv.  Kříže ve 
vikariátu Plzeň jih nalezneme na kra-
ji obce Šťáhlavy. 
Stojí v popředí hřbitova na osmibo-
kém půdorysu. Kaple je kryta zvono-
vitou střechou, vnitřek je zaklenut 
osmidílnou klášterní klenbou. Vněj-
šek kaple je zcela prostý, vnitřek je již 
zdobnější v klasicistním stylu. Archi-
tekt není znám, nicméně by se měl 
hledat v  okruhu mistrů, spolupra-
cujících s  Černíny, například by jím 
mohl být Václav Haberditz, pražský 
stavitel a autor zámku Kozel. 
Jedná se o pohřební kapli, a proto 
důležité místo zde zaujímá monu-
mentální a  velmi zdobný empirový 
náhrobek, stojící uprostřed kaple, 
Jana Vojtěcha Černína z  Chudenic 
(+1816), zřejmého stavebníka kaple, 
a jeho ženy Josefy rozené Thunové 
(+1810).   Jan Soukup

V této části se budeme zabývat men-
šími kaplemi ve vikariátu Plzeň jih. 
Přesto ta první není úplně malá, nalé-
zá se v areálu Psychiatrické nemocni-
ce v Dobřanech. Byla postavena v roce 
1880 podle projektu arch. Josefa Be-
níška z Prahy, který vyhrál výběrové 
řízení na vyprojektování a  realizaci 
celého areálu, považovaného až do 
2. světové války za nejlepší ústav 
svého druhu ve střední Evropě. His-
torie léčebny má svá svízelná obdo-
bí, v době války sloužila psychiatrická 
léčebna nacistickým experimentům 
s  eutanázií, převážně dětskou. Vel-
kým a statečným kritikem byl müns-
terský biskup bl. Clement August von 

Galen, po jehož tvrdé kritice se tato 
praxe omezila v Německu i v Dobřa-
nech. 
V  noci na 17. dubna 1943 si areál 
léčebny spletli američtí letci se Ško-
dovkou a  shodili na ni a na město 
bomby. Zahynulo zde přes sto paci-
entů, a další stovka vojáků a civilistů.  
Kaple je postavena v novorenesanč-
ním slohu s velmi plastickou fasádou. 
Jednolodní stavba s  půlkruhovou 
apsidou má  věž s  jehlancovou stře-
chou v průčelí. Kapli lze využívat pro 
bohoslužby.  

V Přešticích se na hřbitově nachází další 
kaple Povýšení sv. Kříže. Je postave-

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
 VE VIKARIÁTU PLZEŇ – JIH   2. část
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Blahoslavená Julia Rodzińska
Během své návštěvy ve Varšavě 13. 
června 1999 prohlásil za blahoslavené 
papež Jan Pavel II. 108 polských mu-
čedníků z doby nacismu. Mezi nimi je 
také Julia Rodzińska, která zemřela 20. 
února 1945 v koncentračním táboře 
Stutthof na vyčerpání od hladu a ne-
mocí, když pomáhala umírajícím židov-
ským vězňům. 
Narodila se 16. března 1899 ve městě 
Nawojowa v Polsku v rodině varhaníka 
Michała Rodzińského a jeho manžel-
ky Marianny a při křtu dostala jméno 
Stanisława Maria Józefa. Vyrůstala se 
čtyřmi sourozenci a od dětství jí byla 
vštěpována hluboká víra v  Boha. Již v 
sedmnácti letech vstoupila k  Sestrám 
dominikánkám v  Tarnobrzeg - Wie-
lowieśi, kde 5. srpna 1924 složila sliby a 
ukončila své pedagogické vzdělání. 
Jako kvalifikovaná učitelka začínala v 
Miyelžynu. Pak působila v západoukra-
jinském městě Rava - Ruska a od 13. 

prosince 1922 ve Vilniusu, kde od roku 
1934 vedla dům pro siroty.
 V září 1939 vypukla druhá světová vál-
ka a Julia tajně vyučovala polský jazyk, 
historii a náboženství a aktivně se an-
gažovala v humanitární činnosti. Avšak 
v červenci 1943 byla gestapem zatčena 
a uvězněna v litevském vězení Łukiszki, 
odkud ji poslali do koncentračního tá-
bora Stutthof. Byla zaregistrována pod 
číslem 40992 a podrobena krutému 
mučení, ponížení a izolaci. Přesto zů-
stala nezlomená a snažila se pomáhat 
umírajícím spoluvězňům. Dodávala jim 
duchovní sílu bez ohledu na nábožen-
ství a národnost. Ti, kteří přežili, vzpo-
mínali na ni jako na „anděla dobroty.“ 
„Byl to anděl dobra. V  podmínkách 
lidské degradace nás nasměřovala do 
jiné dimenze života. Pro nás byla svatá,“ 
shodli se pamětníci. Blahoslavená Julia 
Rodzińska je patronkou školy postave-
né na její počest v  rodném městě Na-
wojowa. Veronika Pechová 20

Méně

 BLAHOSLAVENÉ
 známé
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Studentská duchovní správa Plzeň 
pravidelné akce v říjnu 2017:
Neděle
20:00 mše sv. s účastí studentů v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici
Úterý
20:00 studentský volejbal v tělocvič-
ně Církevního gymnázia, Mikulášské 
náměstí
Středa
19:00 - hlavní studentská mše sv. 
v kostele Nanebevzetí P. Marie ve 
Františkánské ul. v Plzni, po ní od 
cca 20:15 program na faře (biblická 
témata, přednášky, kultura, filmy, 
volný program...), ve 21:30 společná 
modlitba nešpor
Sobota
20:00 anglická mše sv. 
v kostele Nanebevzetí P. Marie ve 

Františkánské ul. v Plzni

HORÁcké středy – říjen 2017
(od 20:15 ve farním sále 
Františkánská 11)

4.října: ZAHAJOVACÍ MŠE SV., 
posléze občerstvení a víno na faře 

11. října: Cechovní klání 
vědomostní soutěž plná emocí, vol-
ba nových cechmistrů

18. října: Čajovna, 
příjemné posezení s příjemnými lid-
mi 

25. října: Povídání o pouti do Santiaga s na-
šimi ošlehanými Horáky!
Více na facebooku Hory.
 Jiří Strnad

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO
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informuje
který Marii ctí. Po přednášce proběh-
ne autogramiáda, knihy bude možné 
zakoupit přímo na místě.
                                          Majka Lachmanová 

POZOR - SOUTĚŽ!    
Tentokrát soutěžíme o výše zmíněnou 
knihu CHRÁM UPROSTŘED TRŽIŠTĚ, je-
jímž autorem je Juraj J. Dovala. 
Knihu získá ten či ta z našich čtenářů a 
čtenářek, kdo správně zodpoví soutěž-
ní otázku a bude vylosován.

Soutěžní otázka zní:
Znáte přesné datum, kdy papež Jan Pavel II. pro-
hlásil 108 polských mučedníků z doby nacismu za 
blahoslavené?

Pozorné přečtení tohoto čísla Zpravo-
daje vám napoví. Své odpovědi zasílej-
te do 15. října  buď e-mailem na adresu: 
zpravodaj@bip.cz, nebo poštou na ad-
resu: Redakce Zpravodaje, Biskupství 
plzeňské, nám. Republiky 35, 30114 
Plzeň. Nezapomeňte uvádět Vaši zpá-
teční adresu.
Správná odpověď na soutěžní otázku 
z minulého čísla, jak se jmenuje vrch na 
jižním Plzeňsku, který bývá také nazý-
ván Křížový vrch a stojí na něm poutní 
kostel Povýšení sv. Kříže, zní Vrabina. 
Jako výherce byl vylosován  Petr Tomek 
a získává knihu Evangelium na každý 
den 2018. Kniha mu bude zaslána z na-
kladatelství Paulínky. Gratulujeme!
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Měsíc říjen mám ráda pro jeho mírně melancholickou náladu. Nízké mraky občas 
rozfouká vítr, aby mohly pohladit podzimní sluneční paprsky a připomenout krásu 
již prchlého léta. Venku to ještě není na kabát, ale hřejivý svetr určitě doma nezapo-
menu. A nejlepší jsou večery. Brzo se stmívá a dlouhé večery v sobě nesou otázku, 
co budu dělat? Většinou rychle zvládnu odpověď, co zbytečného dělat nehodlám. 
Něco uvařím, něco poklidím a s knihou usedám do křesla. 
Poslední dobou mě zajímají atutentické životní příběhy a texty k přemítání nad 
smyslem života. Jak si uchovat až dětskou důvěru v Boží Prozřetelnost uprostřed 
všeho shonu, trápení a starostí? Jak neztratit vděčnost a vnímat Boží lásku v oby-
čejnostech, které jsou hlavní náplní mého života? 
Pod ruku mi přišla knižní novinka, velikostí spíš popelka, ale název mi nedovolil jen 
tak ji přejít. "Chrám uprostřed tržiště", no o čem to může být? Pročítám úvodní slo-
va, kniha se bude věnovat tématu ztišení, vnitřní modlitby a meditace a nabídne 
praktické vyzkoušení meditací v praxi, které "zbystří vaše smysly, pomohou bojovat 
s poklesky a vášněmi, naučí vás podivovat se a žasnout, děkovat, radovat se... a 
prohloubí vztah s pramenem veškeré existence - s BOHEM". Lákavé. Zvědavě otáčím 
další stránky a ještě v úvodu mě potkalo povzbuzení na mé otázky: "Denně žasně-
me a děkujme a plujme v lásce a žijme v pokoře a přátelme se a dýchejme s Věčným. 
Pozvedejme svou mysl k Bohu, mysleme na Boha a vnímejme jeho přítomnost, jeho 
laskavé objetí a věčnost tam, kde právě jsme." (Z knihy Chrám uprostřed tržiště, Ju-
raj J. Dovala.)
Knihu hýčkáme v Karmelitánském knihkupectví, Solní 5, Plzeň, kde je obchod od 
května přestěhován. Těším se na Vaši zvědavost a malou odolnost vůči nákupům 
krásných knih.

PODZIMNÍ CYKLS PŘEDNÁŠEK ve spolupráci 
Karmelitánského knihkupectví a Biskupství plzeňského
V úterý 10. října od 19.00 hodin přednáší v učebnách Biskupství plzeňského P. 
Štěpán Smolen na téma DO BOJE S RŮŽENCEM. Mladý katolický kněz je také 
autorem knihy Buď, kde jsi. Téma modlitby růžence v podání P. Smolena bude 
jistě nevšední, neboť: "Zpočátku si myslel, že růženec je ozdoba zpětného zr-
cátka v autě, ale pak zjistil, že se dá také modlit. Tohoto zjištění nelituje." (Do 
boje s růžencem aneb Jak se porazit a přitom vyhrát, Štěpán Smolen.) Po před-
nášce proběhne autogramiáda, knihy bude možné zakoupit přímo na místě.
V úterý 7.listopadu 2017 od 19.00 hodin přednáší v učebnách Biskupství plzeň-
ského P. Vojtěch Kodet na téma MARIINO SRDCE.   O mariánské úctě, o lásce 
k Matce Boží, o zasvěcování Jejímu Neposkvrněnému srdci bude mluvit ten, 
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Misijní neděle proběhne 22. října
Měsíc říjen je měsíc misií. V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předpo-
slední říjnovou neděli za Misijní neděli (letos 22. října), kterou od té doby na 
celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den 
modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty 
na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).
Oslavy Misijní neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, 
putovní výstavou, koncertem, besedou či misijním dnem. V mnoha farnostech 
se již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, uskutečňují adorace za 
misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní ná-
stěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmark® a Misijní ko-
láč®. Během loňského roku se v ČR na Papežské misijní dílo šíření víry podařilo 
shromáždit přes 16 455 000 Kč, v plzeňské diecézi to bylo 290 714 Kč.
Děkujeme za podporu papežských misií! 

Misijní kalendář na rok 2018 objektivem Martina J. Rýznara
Nový Misijní kalendář na rok 2018 už je k dispozici! Tentokrát v něm předsta-
vujeme misie z pohledu kameramana Martina J. Rýznara – autora fotografií i 
doprovodných textů. Stejně jako loni má kalendář dvoutýdenní schéma a větší 
prostor na zapisování. Tyto kalendáře budou k dispozici ve vašem kostele, pří-
padně na farním úřadě nebo na biskupství (pastorační centrum).
Připravujeme pro Vás také velký nástěnný kalendář, který nás prostřednictvím 
12 velkoformátových fotografií přenese do Tanzánie – nové země, kterou PMD v 
ČR podporují. Kalendář bude k dispozici od listopadu v omezeném počtu kusů, 
proto máte-li o něj zájem, můžete si ho již nyní zarezervovat u diecézního ředi-
tele nebo v Národní kanceláři PMD.   Miriam Svobodová, 
 zástupce PMD, m.sv@volny.cz, 608 976 598

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

Psychologická poradna pro mládež
Od nového roku začala 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

 „Vsaď život na Krista“ – setkání mládeže Kar-
lovarského kraje (14. 10.)
V polovině října se ve Skalné uskuteč-
ní další setkání mládeže Karlovarské-
ho kraje. Bude nás provázet provoku-
jící motto: Vsaď život na Krista!!! Jak 
to udělat, jak nehrát falešně, to nám 

pomohou rozluštit zajímaví hosté. 
A Pána Ježíše si budete moci odnést 
domů nejen v srdci.
Těšíme se na vás!  Ptejte se, mailujte a 
hlavně dojděte nebo dojeďte. Přihláš-
ky přijímá DCM (adresa v hlavičce).
Za přípravný tým: P. Piotr Libner, P. Ma-
rek Hric, P. Petr Mecl

Večer chval s DCM (17. 10. v 19.30)
Na večerech chval nám jde o to, aby-
chom skrze písně, modlitby a slova 
opětovali lásku našemu Bohu, Otci, 
Synu i Duchu Svatému, učili se pře-
bývat v jeho blízkosti a stávali se mu 
podobnými. Další chvály se uskuteční 
tradičně třetí úterý v měsíci – tedy 17. 
října v 19.30. POZOR – s novým škol-
ním rokem se chvály přestěhovaly 
do kostela sv. Jana Nepomuckého na 
Chodské náměstí v Plzni (u redempto-
ristů). Pozvání platí pro všechny – 
chvalme Pána!

Tammím (24. – 25. 11.)
Dvakrát do roka pořádají seminari-
sté pro mladé muže ve věku od 15 
do 30 let duchovní obnovu TAMMÍM. 
Ten letošní začne v pátek 24. a skončí 
v  sobotu 25. listopadu 2017. Na pro-
gramu budou společné modlitby, bo-
hoslužby, setkání s hostem, meditace, 
hovory ve skupinkách, sport… Více 
informací: 
www.tammim.spolco.cz 

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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M 12. celodiecézní volejbalový turnaj o putovní 
pohár plzeňského biskupa (9. 12.)
Všechny amatérské i (polo)profesio-
nální týmy jsou zvány k  účasti na je-
denáctém celodiecézním volejbalo-
vém „BiskupCUPu“. Opět se uskuteční 
v sobotu před druhou nedělí advent-
ní (9. 12.) v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na 
Košutce (Kralovická 12). Hrát se bude 
klasický turnaj, v  každé šestici musí 
hrát min. dvě ženy či dívky. Název 
družstva a kontakt na kapitána na-
hlaste na DCM do 30. listopadu. Pro 
mimoplzeňské nabízíme možnost 
noclehu (nutno domluvit předem).

Pouť důvěry – Taizé Silvestr v Basileji 2017/18
I letos nás bratři z Taizé zvou ke slavení 
konce roku – tentokrát do Basileje (28. 
12. 2017 - 1. 1. 2018). Na programu 
bude společná modlitba, přednášky, 
bohoslužby a zpěv. Pokud tedy ještě 
nemáte žádné plány, moc vám dopo-
ručujeme vyrazit na Silvestra právě 
tam. Více informací a registrace (do 
1. prosince) na internetové adrese: 
www.taize.fr/cs

Co se dále chystá…
Let’s Dance – ples křesťanské mládeže 
(25. 11. 2017)
 Rekolekce na konci roku na Lomci u 
Vodňan (29. – 31. 12. 2017)
 Silvestr s  DCM (31. 12. 2017 – 1. 1. 
2018)
 Světový den mládeže v Plzeňské 
diecézi – setkání biskupa s mládeží 
(23. – 24. 3. 2018)

Změny na DCM
Změna je život. Kdo byl letos v Teplé 
na Diecézní pouti, už ví, že „dlouhole-
tý tahoun DCM“ Petr Blažek se s námi 
loučí. Asi nemá cenu vyjmenovávat, 
všechny jeho zásluhy a co všechno 
vykonal, každopádně mu za jeho vy-
trvalou službu a nasazení, s jakým zde 
působil, moc děkujeme!

A co dál? S radostí oznamujeme, že se 
na DCM vrací Péťa Nováková. Více o 
ní se dočtete ve Zpravodaji Plzeňské 
diecéze 2/2016 na str. 26 (zde také na-
jdete fotografii její sympatické tváře).
 Z DCM zdraví Petr a Pavel a Péťa 27

PODZIMNÍ NABÍDKA
Víkend pro chlapy 
10.-12. listopadu s tématem Muž a samota. 
Bude řeč o prostoru (samoty), kde se 
člověk setkává s Bohem, i o osamoce-
nosti člověka ve světě…

Adventní rekolekce pro manžele 9. prosince 
v Těnovicích. 
Příležitost spočinout v tichu (i v teple), 
zastavit se, adorovat, mluvit spolu, pro-
jít se podzimní přírodou, připravit se 
na Vánoce…

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

Centrum 
 pro rodinu



      

Z diáře biskupa Tomáše

  1.10.    8:30  Sokolov, kostel sv. Jakuba Většího, mše svatá

  11:00 Kraslice, kostel Nejsvětějšího Těla Kristova, mše svatá s biřmováním 

  2.10.    9:00  Praha, kostel Panny Marie před Týnem, mše svatá „Veni Sancte“

  4.10.  19:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše k zahájení akademického roku

  8.10.    9:00  Aš, kostel sv. Mikuláše, mše svatá a setkání s farníky

  14:30 Hazlov, kostel Povýšení sv. Kříže, mše svatá a setkání s věřícími

10.10.    9:30  Plzeň, katedrála a biskupství, kněžský den

  18:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše za lidi s duševním onemocněním

13.10.  13:00 Plzeň, OC Olympia, žehnání nových sanitních vozů

14.10.  10:00 Olomouc, biskupské svěcení 

15.10.  10:15 Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá s biřmováním 

  18:00 Plzeň, Měšťanská Beseda, benefiční koncert pro hospic sv. Lazara

16.10.  10:00 Rokycany, návštěva charity 

20.10.  11:45 Plzeň, LF UK, klinika psychiatrie, přednáška „Kořeny evropských etických hodnot“

22.10.  10:00 Letiny, kostel sv. Prokopa, mše sv. s žehnáním nových svatostánků

23.-25.10.  Praha, plenární zasedání ČBK

18
Středa
ŘÍJEN 2017

 

18

 
10/2017 ŘÍJEN

ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE 
vydává 1x měsíčně Biskupství plzeňské, nám. 
Republiky 35, 301 14 Plzeň. 
Odpovědná redaktorka: 
AlenaOuředníková, e-mailová adresa redakce: 
zpravodaj@bip.cz,tel.: 377223112,  
internet www.bip.cz. Evidenční číslo MK ČR E22167. 
Redakce si vyhrazuje právo upravovat zaslané příspěvky. 
Tiskne MK TISK Plzeň. Uzávěrka tohoto čísla: 16.9. 2017, 
uzávěrka příštího čísla: 18.10.2017.


