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Dílna sv. Josefa 
na faře 
v Dobřanech 
slouží dětem 
i rodičům.

Foto Alena Ouředníková



(Pokračování z minulého čísla, část III.)
Dostáváme se ke Hroznatovi – šlechtici. Jak již bylo uvedeno, šlech-
tictví je charakterizováno spravedlností a ušlechtilostí (jen pro po-
řádek připomeňme, že spravedlnost je jednou ze čtyř základních 
křesťanských ctností a je definována tím, že člověk dává každému, 
co mu náleží; spravedlnost ve vztahu člověka k Bohu označuje spe-
ciální termín – zbožnost). Nesmírně zajímavá je otázka Hroznatova 
původu: on sám se tituluje jako Boží milostí pocházející z jasnějšího 
rodu předních šlechticů v Čechách, kníže-biskup Jindřich Břetislav 
ho nazývá hrabětem a svým přítelem stejně tak jako král Přemysl 
Otakar I. Legenda v novějším překladu ho označuje za pocházející-
ho ze slavného rodu velmožského, zatímco starší překlady hovoří 
doslovně o rodu knížecím. Nejde o hru se slovíčky, ostatně středo-
věk nebyl zdaleka v jejich používání tak systematický, jak by se nám 
dnes líbilo. Není pochyb o tom, že byl vynikajícího rodu, což zavdá-
vá podnět k různým hypotézám o jeho původu a příbuzenstvu již 
po dlouhá staletí. Na počátku 17. století považoval Bartoloměj Pa-
procký z  Hlohol bl. Hroznatu za potomka z rodu sv. Ludmily, což 
pochopitelně nelze nijak doložit, ale i později se objevují úvahy o 
přemyslovské krvi, proudící v Hroznatových žilách, což se zdá po-
tvrzovat i antropologický průzkum ostatků. Možnosti v tomto pří-

Hroznata  
a my.
Jde o život. 
Doslova a do 
písmene.
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Redakce Zpravodaje plzeňské diecéze přeje svým čtenářům 
krásné vánoční svátky a hojnost Božího požehnání v novém roce 2018. 
Děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na Vaše ohlasy a příspěvky. 
Jako poděkování obdrží naši předplatitelé s tímto číslem kalendář.
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dramatického líčení legendy o setkání 
Hroznaty s  Přemyslem Otakarem I. 
toto politické pozadí nevylučují 
(zvlášť kdyby byly pravdivé domněn-
ky o černínském původu Hroznatovy 
matky – komoří Černín jako Přemys-
lův odpůrce je skutečný), i když právě 
legenda líčí, že „bohatýři království vrh-
nuvše se s  bratrem Hroznatou k  no-
hám královské výsosti za něho prosili“ 
jako žádost o konfirmaci založení te-
pelského kláštera. Případné politické 
pozadí však nevylučuje duchovní in-
spiraci tohoto Hroznatova postoje 
moudré rozvahy, která vedla i pragma-
ticky uvažujícího Přemysla k odpuště-
ní. Bezdětný Hroznata v  tepelském 
klášteře nebyl nebezpečný, pokud svůj 
obrat k Bohu bral vážně. Generální par-
don i osobní projev královy milosti pla-
til činům z  minulosti, nevztahoval se 
pochopitelně na budoucnost. Hrozna-
ta se nesnažil vyvolat vzpouru ani ne-
najal zákeřného vraha, což byly a stále 
jsou běžně užívané metody řešení vzá-
jemných sporů, nesnažil se zůstat v ci-
zině, vítězným Přemyslem nedostižitel-
ný, protože doma zanechal majetek a 
na sobě závislé lidi, kteří by trpěli místo 
něho. Reagoval vskutku křesťansky, 
poctivě a ušlechtile. Svou službu po-
zemskému vladaři se všemi možnými 
ambicemi a vrtkavým štěstím vyměnil 
za jistotu ve službě Vladaři nebeské-
mu. Tak se dostáváme k  Hroznatovi 
jako řeholníkovi. Jeho zakladatelská 
role je dostatečně známá a nezpo-
chybnitelná, složitější je to s  jeho ře-
holním zasvěcením. Moderní předsta-
vy o tomto kroku nemůžeme 
automaticky přenášet na přelom 12. a 
13. století. Legenda sice jasně říká, že 
Hroznata přijal z  rukou papežových 

řeholní roucho, ale není vůbec jedno-
značné, jakou formou se tak stalo. 
V  Teplé se pak stal proboštem, tedy 
měl na starosti klášterní majetek, kro-
mě toho disponoval nepochybně ma-
jetkem dalším, který s  klášterem ne-
souvisel.  Můžeme vytvářet další 
hypotézy i na toto téma, musíme však 
vzít na zřetel primitivní poměry v teh-
dejších Čechách i různé možnosti 
v  případě řeholního zasvěcení. Právě 
jako správce klášterního majetku 
ustoupil nezřízeným nárokům opata 
Jana, což koresponduje s  jeho výše 
uvedeným postojem ve vztahu ke krá-
li a přivádí nás k momentu jeho mu-
čednické smrti. Ta byla Církví charak-
terizována jako „propter iustitiam“, 
tedy pro spravedlnost, ale byla různě 
interpretována. Zemřel hladem, po-
dle tradice 14. července 1217, protože 
bránil nedotknutelnost majetku před 
násilníky, užívajícími anachronicky ře-
čeno metody individuálního teroru, a 
také pro svůj zásadní postoj v této zá-
ležitosti. Klášterní spolubratři byli 
ochotni za něho zaplatit vysoké vý-
kupné, čemuž on bránil nejen z touhy 
po mučednictví, ale především proto, 
že klášterní majetek měl sloužit jiné-
mu účelu. Nesmíme zapomenout ani 
na to, že jeho únosci a věznitelé byli 
šlechtici a rytíři, kteří ho podle slov le-
gendy nenáviděli za to, že „proti jejich 
nájezdům statků klášterních mužně 
bránil“. Hroznata byl od počátku po-
važován za mučedníka, nepochybně 
právem. Časem však se začaly objevo-
vat další motivy, vedoucí k Hroznato-
vě úctě. Nutno říci, že tato dobově 
podmíněná interpretace tvoří auten-
tickou součást každé světecké úcty a 
patří k tzv. druhému životu světcovu. 5

padě jsou v zásadě dvě: jednak levo-
bočný původ některého předka, 
jednak původ po přeslici. Ostatně již 
Bohuslav Balbín považoval Hroznato-
vu matku Dobroslavu za členku staro-
bylého rodu Černínů, tedy Drslaviců, 
hlásících se právě k  tomu, že jejich 
prabába byla Přemyslovna. Zde se 
nám protíná Hroznatovo rytířství a 
šlechtictví, a to velmi konkrétně 
v  jeho zásadním životním obratu na 
mořském břehu v  Apulii uprostřed 
léta roku 1197. Petr Kubín vyslovil hy-
potézu, že tento jeho krok byl důsled-
kem politických událostí v  Čechách 
toho roku. Dne 15. června 
1197 zemřel v  Chebu 
kníže-biskup Jind-
řich Břetislav, čeští 
velmoži přijali tý-
den potom za 
vládce Jindřich 
Vladislava, a to 
bez ohledu na 
nároky jeho brat-
ra, již jednou přija-
tého knížete Přemys-
la Otakara I., který čekal 
za hranicemi Čech s  voj-
skem na svou příležitost. Jindřich Vla-
dislav se ujal celkem energicky vlády, 
ale v  listopadu 1197 vtrhl do země 
Přemysl se svým vojskem. Vladislav 
mu vytáhl s přesilou naproti, ale před 
bitvou 6. prosince požádal o noční 
soukromou schůzku se svým bratrem. 
Tehdy se projevila jeho ušlechtilost a 
on svému staršímu bratru ustoupil. 
Zabránil tak bratrovražednému boji a 
spokojil se s markrabským titulem na 
Moravě. Vzácná shoda oběma souro-
zencům vydržela až do Vladislavovy 
smrti roku 1222. Je velmi pravděpo-

dobné, že jednou z  podmínek tajné 
dohody obou bratří byla beztrestnost 
dosavadních Přemyslových protivní-
ků, mezi nimiž lze logicky předpoklá-
dat i Hroznatu. Uvedené události při-
pomínají legendární historii boje sv. 
Václava s  Radslavem Zlickým, ale 
mnohem závažnější je pohled na oso-
bu Přemysla Otakara I. To byl beze-
sporu jeden z  nejpozoruhodnějších 
českých panovníků. Imponující je ze-
jména kontrast mezi stavem české 
země v  době jeho nástupu vlády a 
v čase jeho smrti. Zaměřil se na upev-
nění jednoty a mezinárodního po-

stavení království, dosáhl 
celkové konsolidace 

poměrů a jejich sta-
bilizace. Přesto ne-

lze pominout ně-
které negativní 
rysy jeho osob-
nosti. Jeho prud-
ká povaha okoře-

něná lstivostí a 
bezohledností při-

nášela sice vojenské i 
politické úspěchy, vybí-

rala si však krutou daň v řa-
dách králových příbuzných a přátel. 
Nemilosrdně se vypořádal se svými 
moravskými příbuznými, do vyhnan-
ství byli nuceni odejít Děpoltici (po-
bočná přemyslovská větev ve vý-
chodních Čechách), ale rovněž i 
zapuzená manželka Adléta Míšeňská 
se svými dětmi včetně prvorozeného 
Vratislava, exil čekal též na kdysi věr-
ného, nyní však „zrádného“ komořího 
Černína. Hroznatův obrat, jeho římská 
akce tento krok legalizující po du-
chovní stránce i zajišťující jeho zakla-
datelské dílo po stránce právní včetně 



Rozhovor Martina Veselovského,
redaktora, moderátora, spoluzakla-
datele internetové televize DVTV a dr-
žitele několika Novinářských cen, Ceny 
Karla Havlíčka Borovského a Ceny Fer-
dinanda Peroutky
s Tomášem Holubem,
prvním vojenským kaplanem, účast-
níkem mezinárodních mírových misí 
IFOR/SFOR v bývalé Jugoslávii, vyjed-
návačem církevních restitucí a součas-
ným plzeňským biskupem, nejen o ak-
tuálních otázkách církve, ale i o jeho 
osobním životě.

O jejich neformálním rozhovoru 
Martin Veselovský říká: „Už z podsta-
ty svého povolání musím být zvěda-
vý člověk. A na Tomáše Holuba jsem 
byl zvědavý vlastně celých zhruba 
patnáct let, během nichž se vídáme. 
Já ve stabilní roli ptajícího se noviná-
ře, on v neuvěřitelně se proměňují-
cích pozicích od hlavního kaplana 
české armády, přes Generálního se-
kretáře České biskupské konference 
až po plzeňského biskupa. Od chla-
pa, který dokázal obstát jako kněz 
mezi vojáky na balkánských misích, 
přes náhle tvrdého a nekompromis-
ního vyjednavače o návratu církev-
ního majetku až po biskupa, který 
žije v extrémně zajímavé éře papeže 
Františka. 
V této knize máme oba příležitost vy-
stoupit z daných škatulek. Konfron-
tovat se i na jiné než čistě tematické 
úrovni aktuální publicistiky. Mluvit 
o zkušenostech a pocitech bez nut-
nosti směřování k tomu nejlepšímu 
titulku. Jsem zvědavý, jak se nám to 
povede.“

Oficiální prezentace knihy proběhne 
v druhé polovině ledna 2018 v Praze 
i v Plzni.
Publikace je k  dostání v  knihkupec-
tvích nebo ji lze objednat na stránkách 
nakladatelství:  www.ivysehrad.cz.  6

 BISKUP NA SNOWBOARDU:
 VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA ROZHOVORŮ S BISKUPEM TOMÁŠEM

Nakladatelství Vyšehrad uvádí na knižní trh novinku - rozhovor Martina Vese-
lovského s Tomášem Holubem, vydaný pod titulem „Biskup na snowboardu“
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V neděli 8. září 1946 se v Teplé konala 
národní pouť osvobozených politic-
kých vězňů, při níž nepochybně z ini-
ciativy Heřmana Josefa Tyla, ale přes-
to spontánně byl Hroznata prohlášen 
jejich patronem. Následujícího dne o 
tomto kroku informovali presidenta 
republiky Edvarda Beneše telegra-
mem, v  němž mimo jiné stojí, že ho 
umučili chebští němci [!] jako ochrán-
ce hranic naší vlasti. Není důvodu, 
proč by Hroznata nemohl být patro-
nem politických vězňů, i když tehdejší 
zdůvodnění je stručně řečeno dema-
gogické a nesporným faktem zůstává, 
že příčiny jeho násilné smrti rozhodně 
nebyly rázu ideologického ani národ-
nostního ani politického. Šlo o ekono-
micky motivované násilí, páchané 
šlechtici a rytíři, jejichž posláním ve 
středověké společnosti bylo hájit prá-
vo a spravedlnost. A právě v  tom se 
objevuje aktuálnost Hroznatova od-
kazu pro dnešek: může být právem 
vzýván jako ochránce proti nejrůzněj-
ším formám terorismu individuálního 
i jakkoliv organizovaného, a to nejen 

jako oběť takových praktik, ale též pro 
zásadový křesťanský postoj v  celém 
svém životě, nejen v čase svého zajetí. 
Troufám si tvrdit, že poctivě žité křes-
ťanství je nejvhodnější prevencí kaž-
dého zla.
Toto poselství věrnosti, poctivosti a 
statečnosti je stále aktuální. Každý 
člověk jednou přijde (nebo aspoň 
může přijít) na mořský břeh, kdy už 
to dál nejde. Dlouho lze odkládat, od-
souvat řešení problémů, pletichařit, 
nebrat něco na vědomí, ale pak stej-
ně nastane situace, kdy je nutno se 
rozhodnout, záležitosti řešit, přijmout 
zodpovědnost a nést následky – jinak 
řečeno: kdy je nutná radikální změna. 
Dosavadním způsobem už to dál ne-
jde. Člověk se musí obrátit, aby mohl 
dál, aby vůbec mohl z místa, aby mohl 
žít. To platí v  osobním životě, tam si 
každý může doplnit sám příslušné 
momenty, platí to i v  životě společ-
nosti nejen církevní - dovolím si připo-
menout dva letopočty: 25. únor 1948 
a 21. srpen 1968. To byly bez nadsázky 
rovněž bouře, i když ne mořské. Rea-
govat na ně šlo různě: emigrace, re-
zistence, kolaborace, stáhnout se do 
ulity, zůstat bez hnutí. Ne každý krok 
byl čestný, ne každou formu reakce 
na tento podnět lze nazvat životem. 
Ne všechno bylo podle evangelia, ne 
všechno zanechávalo čisté svědomí. 
Byli hrdinové a byli zrádci, celá řada 
lidí oscilovala mezi těmito dvěma 
krajními póly. Ve středověku se ne-
mluvilo tolik o hrdinech jako spíš o 
světcích. Svatost je totiž vždycky velké 
hrdinství.
 P. Jindřich Zdeněk Charouz O.Praem.
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Co se stalo, co se chystá
SCSC dozvídaly mnoho o významu adventní 
doby, Vánoc a jejich symbolů.
Setkání byla velmi hravá a interaktivní, 
sestra Benedikta Veselá z  Katechetic-
kého centra nekladla vždy jen jedno-
duché otázky. Všichni společně hovo-
řili o vztazích, o rodině, o radostech i 
bolestech každého člověka, a to za po-
moci jednoduchých pomůcek, třeba 
adventního věnce: „Jedna větvička ve-
dle druhé tvoří obraz toho, jak je jeden 
člověk spojen s druhými lidmi a jaké 
má mezi nimi své místo. Kdyby chyběl, 
kruh by se rozpojil. Advent je čas, kdy 
lidé více potřebují jeden druhého, kdy 
o sobě více přemýšlejí a scházejí se…“ 
vsvětlovala dětem sestra Benedikta a 
prokládala povídání otázkami, na něž 
děti hned spontánně reagovaly, např.: 
S  kým je pro mne těžké žít? Co bych 
chtěl na někom změnit? Co bych chtěl 
na sobě změnit? Kdo mi je nejblíže?
„Děti reagují hodně otevřeně a mno-
hé odpovědi mě samotnou opravdu 

překvapují,“ říká spokojeně sestra Be-
nedikta, která adventní setkání s dětmi 
poprvé uspořádala před rokem, po-
kračovala v době před Velikonocemi a  
také v období kolem Dušiček, kdy citli-
vou formou otevřela téma smrti a umí-
rání. Nabídla školákům i komentované 
prohlídky Muzea církevního umění pl-
zeňské diecéze.
„Jde o to, aby si děti uvědomily, že 
doba adventní nás vybízí k  nějaké 
konkrétní změně především našeho 
života, abychom byli pro ty druhé při-
jatelnější, snesitelnější, abychom si 
uvědomili, jak se navzájem potřebuje-
me, že nemusíme druhé lámat a ohý-
bat, ale být si navzájem darem, přát si 
pokoj, radost a lásku, pomáhat si pro-
měňovat se k  lepšímu. Nezapomínám 
dětem říct ani to, že se můžeme těšit i 
na hlavní smysl Vánoc – narození Ježíše 
Krista, který je pro celé lidstvo největ-
ším darem,“ komentuje sestra adventní 
setkávání.

DOBŘANY
Na místní barokní faře začala od září fungovat 
Dílna sv. Josefa pro děti a rodiče.
Dílnu mohou každý čtvrtek od 17.00 
do 20.00 hodin navštěvovat děti i jejich 
doprovod a pod vedením zkušeného 
truhláře Miloše Kodýdka a organizáto-
rů z Koinonie Jan Křtitel, která spravuje 
dobřanskou farnost, si zde pro radost 
vytvářet nejrůznější výrobky ze dřeva. 
V  době adventní tu vznikaly zejména 
adventní či vánoční dekorace a ozdůb-
ky, betlémky a další věci.
„Rodiče a děti tu tráví čas společnou 
prací, jejíž výsledek je nakonec potěší, 
a o to nám jde,“ vysvětluje odborník 
na tradiční rukodělné truhlářství Miloš 
Kodýdek, který u ponků ukazuje, jak co 
uříznout, obrousit, uhladit, přilepit. Na 
rozjezd dílny dal k dispozici i své vlast-
ní nářadí a materiál. „Přijít může kdoko-
liv, jsme tu celoročně kromě školních 
prázdnin vždy ve čtvrtek, jen doporu-
čuju udělat si přes naše webové strán-

ky rezervaci, abychom měli připraveno 
dost nástrojů a místa. Vstupné je dob-
rovolné a použije se na nákup dalšího 
materiálu,“ dodává.
V rozlehlém historickém farním domě 
se zahradou postupně vzniká Centrum 
pro rodinu Anežka Česká Dobřany. 
„Dílna sv. Josefa je první vlaštovkou. 
Dům totiž potřebuje rekonstrukci, 
sháníme na ni peníze, ale dílna se tu 
provozovat dá i bez většího komfortu,“ 
říká Lenka Šparglová, vedoucí celého 
projektu. „Začínáme s málem, ale věří-
me, že dobrá myšlenka se sama prosa-
dí. Chceme, aby tu bylo mezigenerační 
prostředí. Čas strávený s  dětmi je ta 
nejlepší investice pro obě strany i pro 
budoucnost,“ zdůrazňuje .
Podrobnosti a možnost přihlášení na 
 https://dilnasvatehojosefa.cz/

PLZEŇ    
Téměř 500 žáků základních škol navštívilo v ad-
ventu biskupství, kde se od sestry  Benedikty  8



PLZEŇ
Adventní varhanní půlhodinky i letos rozezně-
ly katedrálu sv. Bartoloměje
Už po léta nabízejí varhanní půlhodin-
ky návštěvníkům každou neděli ad-
ventní možnost spočinutí, zamyšlení 
a krásný hudební zážitek a nechyběly 
ani letos.
První adventní neděli se rozezněly 
svatobartolomějské varhany strhu-
jící improvizací pod rukama Martina 
Moudrého, který v od září vystřídal ve 
funkci ředitele kůru katedrály svého 
předchůdce Pavla Šmolíka. „Odborní-
ci zjistili, že značná část katedrálních 
varhan je zachována v  tom stavu, jak 
je vytvořil na konci 19. století varhanář 
Emanuel Štěpán Petr. Věřím, že se je po-
daří v rámci nadcházející rekonstrukce 
katedrály opravit, mají tu své důstojné 
místo,“ přeje si Martin Moudrý. Druhá 
Varhanní půlhodinka patřila varhanní 
improvizaci Vladimíra Roubala, o týden 
později vystoupil Jakub Janšta.

PLZEŇ 3. listopadu
Memorandum o vzniku nového kostela 
na Lochotíně podepsáno.
Římskokatolická farnost se dohodla 
s  plzeňským biskupstvím a městem 
Plzní o spolupráci na projektu „Kostel 
pro Lochotín“, jehož cílem je výstavba 
nového kostela. Ačkoliv se života Řím-
skokatolické farnosti Plzeň - Severní 
předměstí v lokalitě rozlehlého locho-
tínského sídliště účastní na čtyři sta 
aktivních členů, především rodin s dět-
mi a mladých lidí, jediný místní koste-
lík Všech svatých je vzdálený, špatně 
dostupný a nevyhovující běžnému 
provozu. Situace by se však měla brzy 
změnit. Nedělní bohoslužby v součas-
né době probíhají v Lochotínském pa-
vilonku, který však také není dostateč-

ně velký, nepatří farnosti a nejedná se 
o vhodný liturgický prostor. Místo pro 
nový kostel bylo vybráno v Komenské-
ho ulici v  blízkosti tramvajové zastáv-
ky. Farnost za tento pozemek nabídla 
městu jiný, směna byla odsouhlasena 
radou a zastupitelstvem. V budoucím 
objektu je plánováno i zázemí pro ak-
tivity farníků a skautů. „Chceme, aby 
nový kostel byl také obohacením pro 
sídliště, klademe důraz na estetickou 
hodnotu stavby a kvalitní zpracování 
okolního prostoru, který bude veřejně 
přístupný a měl by nabídnout příjem-
né posezení i zeleň,“ říká moderátor 
farnosti P. Dominik Valer OFM. Biskup 
Tomáš Holub dodává: „Stavět kostel je 
třeba přesně tam, kde lidé prožívají své 
radosti a starosti, protože právě v něm 
mohou všechny tyto naše lidské záleži-
tosti z horizontální úrovně získat i ver-
tikalitu a dát tomu všemu smysl. A já se 
těším, že takové místo získá i Lochotín.“
V  současné době probíhají přípravné 
projektové činnosti, ukončení stavby 
je plánován do konce roku 2025.

PLZEŇ 3. prosince 
Biskup s primátorem rozsvítili vánoční strom
Vánoční strom na plzeňském náměstí 
Republiky rozsvítili o první adventní 
neděli společně biskup Tomáš Holub 
a primátor města Martin Zrzavecký, 
přihlížely stovky malých i velkých ná-
vštěvníků. 

PLZEŇ 10. prosince 
Svíčky hořely na památku zemřelých dětí
Světový den památky zesnulých dětí 
připomněla ekumenická podvečerní 
bohoslužba v plzeňském kostele U Je-
žíška. Posléze se zde rozhořely desítky 
svíček jako vzpomínka na ty, kdo opus-
tili tento svět před dosažením dospě-
losti. 

PLZEŇ 12. prosince
Mikulášská nadílka a poděkování 
v Domově sv. Jiří
V charitním Domově sv. Jiří pro seniory 
probíhala k radosti klientů mikulášská 
nadílka a zábava, odpoledne  pak byli 
pozváni dárci, sponzoři a přátelé do-
mova. Poděkovat jim přišel emeritní 
biskup a prezident Diecézní charity 
Plzeň František Radkovský a ředitel 
Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018   
Slovo ředitele Diecézní charity Plzeň 
Děkuji všem lidem dobré vůle,
všem, kdož přiložili svoji ruku k dílu Boží 
lásky – CARITAS v roce 2017 a zůstanou 
této službě věrní i v roce 2018. Moc vás 
všechny potřebujeme a jsem vděčný za 
tuto pomoc při společné službě, stejně 
jako při podpoře tolik potřebných sbí-
rek pro Charitu v  diecézi, a nesmírně 
děkuji za podporu koledování TS. Tato 
sbírka, jak ji prožívají spolu se mnou 
mnozí, je darem skutečné lásky člověka 
k člověku. Prožijeme každý rok mnohá 
setkání, která pomáhají prolomení osa-
mocení lidí, stejně jako zpětnou vazbu, 
že Charita je sloužící organizace, která 
neustále hledá cestu pomoci bližnímu 
a jistě není sama, ale její proud služby, 
která pomáhá, je zásadní. Při TS se utuží 
tým koledníků a otevírá se dobro mno-
ha hostitelů, kteří přijmou krále jako vy-
slance zvěstování – BOŽÍ SYN JE MEZI 
NÁMI, DÍTĚ SE NARODILO V  MĚSTĚ 
BETLÉMĚ, NARODIL SE SPASITEL SVĚ-
TA. Na znamení tohoto setkání mnozí 
již čekají na požehnání příbytků a na-
psání K+M+B 2018. Kristus sám ať po-
žehná tento příbytek, tento účel služby 
stojí za to. Pokud koledníci splní i oslo-
vení koledou a radostným úsměvem, 
otevře se prostor vzájemné radosti a 
vděčnosti, lásky. Setkání je prožitkem a  10 11
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dává vůni dobrých skutků a vzájemné 
odpovědnosti jednoho za druhého a za 
toho, kdo pomoc potřebuje význam-
ným způsobem. 
Požehnaný rok 2018 ze srdce přeje 
 Jiří Lodr, ředitel DCH Plzeň 

Tříkrálová sbírka v celé republice letos probíhá 
v době od 2. do 14. ledna. 
 Účelem sbírky není jen shromáždění 
prostředků na předem vybrané projek-
ty pomoci doma i v zahraničí, ale je pře-
devším kladen důraz na osobní kontakt 
s  lidmi, které koledníci doma navštíví, 
popřejí Boží požehnání, a tak se i velká 
skupina nevěřících občanů setká mož-
ná poprvé s prací Charity, jejíž motivací 
je především Kristus sám.
S  ohledem na volné dny bude v  Plzni 
přijetí koledníků v  mázhauzu radnice 
představiteli města a následné požeh-
nání od otce biskupa v  katedrále ve 
středu  dne 3. ledna v 16.00 hodin.  
Slavnostní atmosféru  doplní  schola 
od kostela Panny Marie Nanebevzaté. 
Pokud to počasí dovolí, tak i letos pl-
zeňské  krále a královny  povezou  přes 
náměstí „pivovarští koně“ do katedrály, 
kde začne  cca v 16.40 hodin  drama-
tické ztvárnění   Tříkrálového příběhu 
v podání  osvědčeného souboru ze Sta-
rého Plzence.
Doprovodné koncerty ve prospěch TS budou 
uskutečněny v těchto termínech: 
6. 1. v 16.30 hodin u Panny Marie Růžen-
cové koncertní provedení Rybovy mše 
vánoční
7. 1.  v 15 hodin v kostele sv. Jana Nepo-
muckého schola od REDE a hosté
8. 1. v 17.30 hodin v kostele sv. Martina a 
Prokopa koncert žáků ZUŠ B. Smetany
Nenechte si ujít ani putování králů  k Je-
žíškovi a Tříkrálovou tramvaj. 
Podrobnosti a další aktivity v  rámci 

Tříkrálové sbírky se dozvíte průběžně 
z  ohlášek, tisku i plakátů a můžete je 
sledovat i na Facebooku. 
Spolu se všemi koledníky,  vinšujeme 
do všech dnů „štěstí, zdraví, dlouhá 
léta“….                       Anna Srbová

Tříkrálová sbírka v diecézi za účasti emeritního 
biskupa Františka Radkovského 
bude zahájena oficiálně mj. na těch-
to místech: Sokolov 2.1. v 17.00 hodin, 
Karlovy Vary 3.1. v 9.00 hodin,  Plzeň 3.1. 
v 16:00 hodin, Klatovy 4. 1.v 15:.00 ho-
din, Cheb 5.1.v 17.00 hodin, Hostouň 6.1. 
v 11.00 hodin, Domažlice 6.1. ve 13.00 
hodin.

NOVÁ DIECÉZNÍ PPASTORAČNÍ RADA
byla menovaná biskupem Tomášem 
Holubem a začíná působit v  novém 
funkčním období. Je složena z  násle-
dujících členů, kteří zastupují vedení 
diecéze a různá území diecéze: 
Mons. Tomáš Holub, diecézní biskup
P. ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář
P. Dr. Jiří Majkov, generální vikář pro vika-
riáty Karlovarkého kraje
Ing. Mgr. Jindřich Fencl, jáhen a vedoucí 
pastoračního oddělení
P. Vladimír Müller, Karlovy Vary – Stará 
Role 
P. Petr Hruška, ThD., STL, Cheb
Mgr. Ivana Čamková, Cheb
Mgr. Jana Černá, Plzeň 
Ing. Josef Kaše, Chotíkov
Marek Lev, Rokycany
Josef Dědina, Dis. Domažlice 
Mgr. Lukáš Kopecký, Klatovy 

  ŠKOLA VNITŘNÍ MODLITBY
"Vnitřní modlitba je podle mého časté se-
tkávání o samotě s tím, od něhož víme, že 
nás miluje." (sv. Terezie z Avily)
21.ledna bude v Plzni už potřetí ote-

vřen první cyklus Školy vnitřní modlit-
by podle svaté Terezie z Avily, učitelky 
církve a učitelky modlitby. Cyklus má 
název "Bůh s námi" a je prvním uvede-
ním do tereziánského způsobu vnitřní 
modlitby. Obsahuje dvanáct setkání, 
z nichž každé je složeno z přípravy na 
modlitbu, modlitby, sdílení a reflexe. 
K dispozici budou texty - úryvky z 
evangelia a ze spisů svaté Terezie, ně-
kdy i svatého Jana od Kříže a schémata 
k tématům jednotlivých setkání, která 
vypracoval karmelitán P. Vojtěch Ko-
hut OCD. Školou bude provázet Marie 
Ventová, členka třetího řádu bosých 
karmelitánů OCDS. Začátek   jednotli-
vých setkání je plánován na 15 hodin, 
a to po čtrnácti dnech, vždy v neděli. 
Doba setkání trvá přibližně dvě hodi-
ny. Zájemci se mohou hlásit na adrese  
m.ventová@volny.cz

PLASKÉ VEČERY CHVAL
I v pastoračním roce 2018 se budeme 
v kapli farního domu v Plasích scházet 
jednou měsíčně k modlitbě chval. Již 
tradičně budeme Pána chválit hudbou, 
písněmi, spontánní modlitbou, gesty... 
Nebude chybět ani naslouchání Boží-
mu slovu, modlitba žalmů a chvíle tiché 
adorace. Přijďte s námi chválit Pána i vy, 
a sice v následujících termínech: 27. led-
na, 24. února, 17.března,14. dubna,12.května, 
30.června, vždy od 18.30 hodin.

MŠE SV. PRO  RODINY S DĚTMI V PLASÍCH
se konají na faře vždy od 15.00 hodin 25. 
února, 15. dubna, 1. července.

SPADLO TO TAM
Termíny psychologicko-biblických se-
minářů z cyklu Spadlo to tam na rok 
2018 (jednou měsíčně vždy od 18 ho-
din na DCM v Plzni, pro mladé dospělé 

od 16 do 32 let): 11. ledna, 15. února, 15. 
března, 12. dubna, 17. května. 
Aktuální témata pro konkrétní termíny 
sledujte na www.bip.cz.
 
SALEIÁNSKÝ PLES 2018
se koná sobotu 27. ledna od 20.00 do 02.00 
hodin v Pekle. Prodej vstupenek v Salesi-
ánském středisku.

BENEFIČNÍ PLES NA PODPORU ROZVOJOVÝCH 
PROJEKTŮ DICÉZNÍ CHARITY PLZEŇ V  LATINSKÉ 
AMERICE
se koná 9. února od 19.30 hodin  v Saloonu 
Roudná v Plzni (Na Roudné 387/17, 301 
00 Plzeň 1). Vstupné je 250,- Kč. 

CELOROČNÍ VSTUPENKA NA PLZEŇSKOU VĚŽ 
Zakupte si permanentní vstupenku, 
která umožňuje opakované výstupy na 
věž katedrály sv. Bartoloměje za zvý-
hodněnou cenu.
Celoroční permanentku je možné za-
koupit za 250 Kč pro dospělého, za 
170 Kč pro studenty či za 120 Kč pro 
děti. Více informací v pokladně věže či 
u Martiny Myslíkové: myslikova@bip.cz. 
Přijďte stoupat k výšinám!

PASTORAČNÍ CENTRUM INFORMUJE:
Biřmování bez biřmování
prohloubení života z víry
Život z víry je cesta. Nekončí ani absol-
vováním náboženství ani přípravou na 
biřmování. Víra roste a uzrává pozná-
váním, sdílením, žitím a předáváním. 
Pokud máte i vy chuť růst a uzrávat, 
zveme právě vás (jakéhokoli věku) na 
cyklus setkávání věnovaných prohlou-
bení života z víry.
Scházet se budeme v učebnách plzeň-
ského biskupství v 18.00 hodin v násle-
dující úterky: 9. ledna, 13. února, 20. března, 
24. dubna, 29. května a 12. června. 13
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Setkáním doprovází P. Vlastimil Kadlec 
a Jindřich Fencl.

Setkání pastoračních asistentů, akolytů, lek-
torů, mimořádných služebníků eucharistie a 
pomocníků kněží ve farnosti
Termíny setkání:
10. března – postní rekolekce s P. Marti-
nem Sedloněm OMI
21. dubna – vzdělávací setkání – Evange-
lii gaudium s P. Petrem Hruškou
10. listopadu – vzdělávací setkání
Všechna setkání se uskuteční v Plzni na 
biskupství od 9.30 do 15.30. hodin

Kurz pro nové lektory a akolyty 
Kurz pro nové lektory a akolyty se bude 
konat 10. února a 10. března v Plzni na bis-
kupství. Zájemci se hlásí přes své du-
chovní správce na: pastoracni@bip.cz. 

Knihovna na biskupství
Knihy je možno půjčit na pastoračním 
oddělení (3. patro biskupství) pondě-
lí–pátek 8.30–12.00, jindy po domluvě, 
377 223 112; pastoracni@bip.cz.

Svátost smíření 
v  kostele Nanebevzetí Panny Marie (u 
františkánů) v Plzni: 
každé úterý (od 23. ledna) 14-17 hodin 
obláti z Plas
každou středu 10.30-12.00 a 12.30-13.30 
hodin  P. Stanislav Uhlíř 
každý čtvrtek 14.30-16.30 hodin bratři 
františkáni z Lochotína
každý pátek 15.15-16.15 hodin a první 
pátek 7.00-11.00 hodin P. Ludolf Kazda 
OPRaem 

Týdny za jednotu
V  lednu probíhají tradičně dva mod-
litební týdny za jednotu. Prvním je Ali-
anční týden modliteb ve dnech 7.-14. ledna, 

letos s mottem „Co Duch praví církvím?“, 
organizuje jej Česká evangelikální ali-
ance (www.ea.cz). Druhým je Týden mod-
liteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.-25. 
ledna s mottem „Tvá pravice, Hospodine, 
velkolepá v síle“ (Ex 15,6), v ČR jej orga-
nizuje Česká biskupská konference a 
Ekumenická rada církví, letošní texty 
připravili křesťané z Karibiku.

Stanovy pro službu pastoračních rad farností
Plzeňský biskup Tomáš Holub schválil 
nové stanovy a prováděcí pokyny pro 
službu pastoračních rad farností, platné 
od 1. ledna 2018. Podle rozhodnutí bis-
kupa projednaného s kněžskou radou 
diecéze, je povinností každé farnosti 
mít vedle ekonomické rady farnosti, 
která se zabývá ekonomikou farnosti 
a efektivním využíváním jejího ma-
jetku, pastorační radu, která má faráři 
pomáhat reflektovat pastorační situaci 
farnosti.

Motto diecéze pro rok 2018 
Pro rok 2018 vybral biskup Tomáš ná-
sledující motto: Každý, kdo se stal učed-
níkem království nebeského, podobá se 
hospodáři, který vynáší ze svého pokladu 
nové i staré. (srov. Mt 13,52). 
K  zahájení tohoto roku bude vydán 
pastýřský lid, který se má číst ve far-
nostech v neděli 31. prosince na svátek 
Svaté rodiny. Motto se vztahuje k 25 le-
tům života diecéze, je výzvou k ohled-

nutí se zpět a reflexi uplynulých let a zá-
roveň pozváním k hledání nových cest 
a žití evangelia tady a teď. Pro každého 
osobně, pro jednotlivé farnosti i pro ce-
lou diecézi.

Diecézní fond na podporu pastoračních aktivit 
Diecéze již několikátým rokem vytvá-
ří fond, který má pomoci farnostem, 
spolkům a dalším organizacím na úze-
mí diecéze pořádat akce pastoračního 
charakteru. Z  rozhodnutí biskupa je 
fond zaměřen zejména na podporu:
- akcí pro věřící děti a mládež (zpestření 
výuky náboženství, podpora společen-
ství, akce integrující nevěřící kamarády, 
tábory) 
- projektů s evangelizačním a pree-
vangelizačním přesahem (poutní pro-
gramy, adventní dílny, dětské dny…) 
Projekty jsou posuzovány podle dů-
ležitosti záměru a kvality zpracování, 
předpokládá se, že vybrané projekty 
budou podpořeny částkou 5 000-15 
000 Kč. Uzávěrka žádostí o dotaci je 31. 
ledna 2018. Žádosti se posílají poštou 
na adresu biskupství nebo elektronic-
ky na: pastoracni@bip.cz na formuláři, 
který je možno si vyžádat na uvede-
ném e-mailu. O poskytnutí příspěvku 
rozhodne komise v čele s biskupem, o 
výsledku budou žadatelé informováni 
do 28. února.

ÚLeT 29. července – 4. srpna v Nečtinech
Setkání –náctiletých (14–18 let), čeká 
Tě společně strávený čas, trocha dobro-
družství, (krátký) výlet, povídání, promí-
tání, koupání, sdílení, volejbal, koncert, 
oheň, spousta her a legrace… a úžasná 
parta podobně potrefených. Těší se na 
Tebe Aničky, Petr, Jindřich a další. Cena 
1 200 Kč, přihlášky a informace: fencl@
bip.cz, 731 619 704.

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE DCHP
Děkuji za dlouholetou službu Ing. Te-
resy Kupcové ve FCH Stříbro, Teresa 
na vlastní žádost odchází do důcho-
du k 31.12.2017, a tak jí děkujeme za 
mnoho let služby ředitelky FCH Stříb-
ro, vedoucí denního stacionáře, který 
se nakonec přestěhoval a rozšířil a 
nakonec dle potřeb klientů proměnil 
na Domov pro seniory JP II. Za tím 
vším je mnoho starostí a námahy, tr-
pělivosti a hledání cest. Teresa vedla 
celý kolektiv pracovníků k  vytváření 
kvalitních vzájemných vztahů, a tím 
se vytvářelo velmi bezpečné a laska-
vé místo pro naše seniory. Na každé 
takové cestě je to podobné, jako je 
krásná růže a občas se člověk píchne 
o nějaký ten trn. Ale to není podstat-
né, to hlavní je její květ a vůně. Tak se 
tedy snažila žít a sloužit Teresa. Celý 
tým DCHP a FCH Stříbro děkuje za její 
službu, děkuje i za službu všech dob-
rovolníků a přátel Charity, všech dob-
rodinců a podporovatelů, nesmírně 
si toho vážíme a věříme, že dílo bude 
dál sloužit. Otec biskup Tomáš navští-
vil FCH Stříbro a za službu Terese po-
děkoval. Od 1.1.2018 se rozhodl po 
zralé úvaze jmenovat ředitelem FCH 
Stříbro Ing. Jiří Lodra, ředitele DCHP. 
Tím se FCH ještě pevněji včlení do 
týmu služeb DCHP a vedoucím služ-
by ve Stříbře byla ředitelem vybrána 
paní Mgr. Jana Středová. 
I novému týmu vedení vyprošuje-
me Boží požehnání. Tereso, přejeme 
ti hojnost lásky a zdraví a vše dobré 
do každého dne. Stejné poděkování 
patří i všem ostatním pracovníkům, 
kteří společně s tebou ukončili práci 
v FCH Stříbro na vlastní žádost a zve-
me všechny členy týmu k  společné 
práci.                    Jiří Lodr, ředitel DCHP 1515
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Drazí bratři a sestry!
„S cizincem, který bude s vámi přebý-
vat, musíte jednat jako s jedním z vás. 
Budeš ho milovat jako sebe samého, 
neboť i vy jste byli cizinci v egyptské 
zemi: Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ 
(3 Moj. 19,34)
Během prvních let svého pontifikátu 
jsem opakovaně vyjadřoval zvláštní 
starost o smutnou situaci tolika mi-
grantů a uprchlíků, kteří utíkají před 
válkami, pronásledováními, před pří-
rodními katastrofami a chudobou. Ne-
pochybně se jedná o „znamení časů“, 
která jsem se snažil číst s  prosbou o 

světlo Ducha Svatého, počínaje mou 
návštěvou ostrova Lampedusa 8. čer-
vence 2013. Ustanovením nového 
Dikasteria pro službu integrálnímu 
lidskému rozvoji jsem chtěl, aby jedno 
zvláštní oddělení, na čas (ad tempus) 
podřízené přímo mému bezprostřed-
nímu vedení, vyjadřovalo starost círk-
ve o migranty, vysídlence, uprchlíky 
a oběti obchodu s  lidmi. Každý cizi-
nec, který tluče na naše dveře, je pro 
nás příležitostí k  setkání s  Ježíšem 
Kristem, který se sám ztotožnil s  při-
jímaným nebo odmítaným cizincem 
v každé době (srov. Mt 25,35.43). Pán 

svěřuje mateřské lásce církve každou 
lidskou bytost, nucenou opustit svoji 
vlast při hledání lepší budoucnosti. 
Tato starostlivost musí být vyjadřová-
na konkrétně v  každé etapě migrač-
ní zkušenosti: od vydání se na cestu 
až k  příjezdu a návratu. Jde o velkou 
odpovědnost, o kterou se církev chce 
dělit se všemi věřícími a také s muži i 
ženami dobré vůle, kteří jsou povoláni 
s  velkorysostí, horlivostí, moudrostí a 
prozíravostí odpovědět podle vlast-
ních možností na početné výzvy, kla-
dené současnými migracemi.
V  souvislosti s  tím chci znovu říci, že 
„naše společná odpověď by mohla 
vycházet ze čtyř sloves, opírajících se 
o principy nauky církve: přijímat, chrá-
nit, podporovat a začleňovat“.
Vzhledem k současné situaci termín 
přijímat znamená především nabízet 
migrantům a uprchlíkům širší mož-
nosti bezpečného a legálního vstupu 
do cílových zemí. Proto by bylo žá-
doucí zjednodušit a zrychlit proces 
vydávání humanitárních vstupních víz 
a víz kvůli sjednocení rodin. Zároveň 
bych si přál, aby země ve větším počtu 
přijaly za své programy soukromého a 
společného sponzorování a otevřely 
humanitární koridory pro nejvíce zra-
nitelné uprchlíky. Kromě toho by bylo 
vhodné postarat se o časově omezená 
speciální víza pro osoby, které utíkají 
z  válečných konfliktů do sousedních 
zemí. Vhodným řešením nejsou kolek-
tivní a svévolné deportace migrantů a 
uprchlíků, zvláště pokud mají být vrá-
ceni do zemí, které nemohou zaručit 
respektování důstojnosti a základních 
lidských práv. Znovu chci zdůraznit, 
že je důležité nabízet migrantům a 
uprchlíkům vhodné a důstojné pr-

votní ubytování. Zdá se, že „programy 
rozšířeného přijetí, které už v různých 
oblastech fungují, vskutku usnadňují 
osobní setkání, umožňují lepší kvalitu 
poskytovaných služeb a nabízejí větší 
záruky úspěšného procesu“. Zásada 
ústředního postavení lidské osoby, 
vážně zdůrazněná mým milovaným 
předchůdcem Benediktem XVI., nás 
zavazuje předřazovat vždycky osob-
ní bezpečnost bezpečnosti národní. 
V návaznosti na to je potřeba vhodně 
formovat zaměstnance odpovědné za 
hraniční kontroly. Situace migrantů, 
žadatelů o azyl a uprchlíků vyžaduje, 
aby jim byla zajištěna osobní bezpeč-
nost a přístup k  základním službám. 
Ve jménu základní důstojnosti kaž-
dého člověka je potřebné usilovat o 
to, aby jako alternativa k detenčním 
táborům byla upřednostňována jiná 
řešení pro ty, kteří vstupují na národní 
území bez povolení.
Druhý výraz, chránit, se soustřeďuje 
na celou řadu aktivit zaměřených na 
obranu práv a důstojnosti migrantů 
a uprchlíků, nezávisle na jejich mig-
račním statutu (status migratorio). 
Tato ochrana začíná už v jejich vlasti a 
spočívá v nabídce jistých a ověřených 
informací ještě před jejich odchodem 
a také v  záchraně před praktikami 
ilegálního náboru. Tato pomoc by, 
nakolik je to možné, měla pokračo-
vat v cílové zemi a zajistit migrantům 
vhodnou konzulární péči, právo mít 
neustále v  držení doklady osobní 
totožnosti, rovný přístup ke sprave-
dlnosti, možnost otevřít si bankovní 
účty a minimální zajištění životních 
potřeb. Jsou-li vhodně uznané a oce-
něné schopnosti a odbornosti mi-
grantů, žadatelů o azyl a uprchlíků, 

Poselství Svatého otce Františka 
ke Světovému dni migrantů a uprchlíků, který si 
katolická církev připomíná 14. ledna 2018
Přijímat, chránit, podporovat a začleňovat migranty a uprchlíky
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mohou představovat skutečné zdroje 
pro společenství, která je přijímají. 
Proto si přeji, aby při respektu k jejich 
důstojnosti, jim byla umožněna svo-
boda pohybu v přijímající zemi, dána 
možnost pracovat a přístup k  teleko-
munikačním prostředkům. Pro ty, kteří 
se rozhodnou vrátit se do vlasti, podtr-
huji příležitost rozvíjet programy pra-
covního a sociálního znovu začlenění. 
Mezinárodní úmluva o právech dítěte 
předkládá univerzální právní základnu 
zaměřenou na ochranu nezletilých mi-
grantů. Bude nutné vyhnout se jaké-
koli formě detence vůči nim z důvodu 
jejich migračního statutu, přičemž jim 
má být zajištěn řádný přístup k základ-
nímu i střednímu vzdělání. Zároveň 
je nutné garantovat jim řádný pobyt 
až do dovršení dospělosti i  možnost 
pokračovat ve studiích. Pro nezletilé 
bez doprovodu nebo oddělené od 
jejich rodin je důležité postarat se o 
programy dočasného opatrovnictví 
nebo péče. Při respektu k všeobecné-
mu právu na národní příslušnost, ať je 
toto právo uznáno a náležitě přiznáno 
všem chlapcům a dívkám v okamžiku 
jejich narození. Bezdomovectví, ve 
kterém se někdy migranti a uprchlíci 
ocitají, lze snadno zabránit prostřed-
nictvím „zákonodárství o občanství, 
které odpovídá základním zásadám 
mezinárodního práva“. Migrační statut 
by neměl omezovat přístup k národní 
zdravotní asistenci a k  důchodovým 
systémům stejně jako přenesení jejich 
příspěvků v případě repatriace.
Podporovat znamená podstatně se 
nasazovat, aby všichni migranti a 
uprchlíci a také společenství, která je 
přijímají, se mohli rozvíjet ve všech lid-

ských dimenzích podle vůle Stvořite-
le.Z nich zvláště má být uznána správ-
ná hodnota náboženského rozměru 
tím, že všem cizincům, přítomným na 
daném území, bude zajištěna svoboda 
náboženského vyznání a praxe. Mnozí 
migranti a uprchlíci mají odbornosti, 
které ať jsou vhodně uznány a zhod-
noceny. Od chvíle, kdy je „lidská práce 
pro svoji povahu zaměřena na sjed-
nocení lidí“, vybízím k  hojnému úsilí, 
aby bylo podporováno sociálně-pra-
covní zapojení migrantů a uprchlíků, 
se zajištěním možnosti pracovat, učit 
se jazyku i uvědomělému občanství 
a se zajištěním informací v jejich pů-
vodních jazycích pro všechny – včetně 
žadatelů o azyl. V případě nezletilých 
migrantů má být jejich zapojení do 
pracovních aktivit provázeno prevencí 
před zneužíváním a ohrožením jejich 
normálního růstu. Benedikt XVI. v roce 
2006 upozorňoval, že rodina má být 
v migračním kontextu „místem a zdro-
jem životní kultury a činitelem pro 
osvojení si hodnot“.  Její celistvost má 
být vždycky podporována napomáhá-
ním rodinnému shledání, se včleně-
ním prarodičů, sourozenců, synovců 
a neteří, aniž by se to podmiňovalo 
ekonomickými požadavky. Invalidním 
migrantům, žadatelům o azyl a uprch-
líkům ať je zajištěna větší pozornost a 
pomoc. I přes všechna záslužná úsilí 
až dosud vynaložená ze strany mno-
ha zemí prostřednictvím mezinárodní 
spolupráce a humanitární pomoci, si 
velmi přeji, aby při rozdělování tako-
vé pomoci byly brány v úvahu potře-
by (například lékařská a sociální péče 
nebo vzdělání) rozvojových zemí, kte-
ré přijímají vlny uprchlíků a migrantů, 

a zároveň aby mezi adresáty pomoci 
byla zařazena místní společenství, na-
cházející se v materiálním nedostatku 
a zranitelnosti.
Poslední výraz začleňování je za-
mýšlen v  rovině příležitostí mezikul-
turního obohacení, příležitostí po-
skytnutých přítomností migrantů a 
uprchlíků. Integrace není „asimilace, 
vedoucí k potlačení nebo zapomnění 
vlastní kulturní identity. Kontakt s dru-
hým vede spíše k objevení jeho ,ta-
jemství‘, otevření se mu a přijetí jeho 
platných hodnot, což přispěje k větší-
mu vzájemnému poznání. Je to dlou-
hodobý proces, který vede k utváření 
společností a kultur, aby byly stále více 
odleskem rozmanitosti lidem daných 
Božích darů“. Takový proces může být 
urychlen nabídkou občanství, osvo-
bozeného od ekonomických a jazy-
kových nároků i procesů, zvláštního 
režimu pro migranty, kteří by se díky 
němu mohli těšit z dlouhého pobytu 
v  zemi. Znova trvám na nezbytnosti 
každým způsobem upřednostňovat 
kulturu setkání, rozšiřováním možnos-
tí interkulturní výměny, zachycením a 
šířením správných praktik integrace a 
rozvojem programů zaměřených na 
přípravu místních komunit na proce-
sy začleňování. Rád bych upozornil 
na zvláštní případy cizinců nucených 
opustit kvůli humanitární krizi zemi, 
do které byli přijati. Těmto lidem je 
potřeba zajistit vhodnou asistenci pro 
repatriaci a programy pro pracovní a 
znovu začlenění ve své vlasti. Církev 
je v  souladu se svou pastorační tra-
dicí připravená pomoci jako první při 
uskutečňování všech iniciativ výše 
předložených, ovšem pro dosažení 

požadovaných výsledků je nezbytná 
pomoc politiků a občanské společ-
nosti, každého podle jeho vlastní od-
povědnosti.
Během summitu OSN v New Yorku 
19. září 2016 vyjádřili světoví před-
stavitelé vůli zasadit se za migranty 
a uprchlíky, za záchranu jejich životů 
a za obranu jejich práv, a sdílet tuto 
odpovědnost na globální rovině. Za 
tímto účelem se země zavázaly připra-
vit a schválit do konce roku 2018 dvě 
globální dohody (Global Compacts), 
věnované jednak uprchlíkům a jednak 
migrantům.
Drazí bratři a sestry, ve světle těchto 
započatých procesů představují ná-
sledující měsíce privilegovanou pří-
ležitost k  předložení a podpoře zcela 
konkrétních akcí, pro které jsem chtěl 
komentovat (časovat) čtyři slovesa. 
Zvu vás tedy, abyste využili každé pří-
ležitosti a sdíleli toto poselství se vše-
mi politickými a sociálními předsta-
viteli, kteří jsou zapojeni – nebo mají 
zájem se podílet – v  procesu, který 
povede ke schválení oněch dvou glo-
bálních dohod.
15. srpna si připomínáme slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie. Boží Matka, 
která přímo na sobě zakusila tvrdost 
vyhnanství (srov. Mt 2,13-15), lásky-
plně doprovázela svého Syna po ces-
tě na Kalvárii, a nyní se věčně účastní 
slávy. Její mateřské přímluvě svěřujme 
naděje všech migrantů a uprchlíků na 
světě a touhy společenství, která je 
přijímají, abychom se všichni, v  sou-
ladu s  vrcholným Božím přikázáním, 
učili milovat bližního, cizince, jako 
sebe samotné.
 FRANTIŠEK
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Do Tříkrálové sbírky se opět zapojí biskup, pri-
mátor a hejtman
Loňské společné koledování trojice 
biskup Tomáš Holub, primátor Martin 
Zrzavecký a hejtman Josef Bernard po-
kračuje i při letošní Tříkrálové sbírce v 
Plzni. 8. ledna vyrazí všichni na biskup-
ství, radnici, hejtmanství a další místa 
v Plzni a pomohou tak tříkrálovým ko-
ledníkům. V  Plzni bude ve stejný den 
jezdit opět historická Tříkrálová tram-
vaj, kterou zapůjčují Plzeňské městské 
dopravní podniky. Cestující budou 
přepravováni zdarma a cestu jim zpes-
tří koledníci a různá hudební sdružení 
a zpěváci. 
Výtěžek z Tříkrálové sbírky opět pomů-

že sociálním službám i jednotlivcům 
po celé diecézi. „65% z  vykoledova-
ných peněz zůstává v  místě výběru,“ 
říká ředitel Městské charity Plzeň Pavel 
Janouškovec. „15% procent podpoří 
další projekty v  rámci diecéze, 10% 
procent jde na humanitární pomoc 
v  zahraničí, 5% zůstává na centrální 
úrovni Charity Česká republika a 5% 
je určeno na režii sbírky“. V roce 2017 
vynesla Tříkrálová sbírka v  diecézi 
4  407  799 korun. Mezi nejvýznam-
nější příjemce patřily Domov pokoj-
ného stáří a denní stacionář Ostrov 
(93  000), Domov pro seniory sv. Jiří 
Plzeň (138  000), Domov pro mat-
ky s dětmi v tísni Klatovy (100  000),  

Noclehárna pro muže v Rokycanech
(65  000), Sociálně terapeutické dílny 
sv. Josefa Meclov (50 000). 

Zahájení Tříkrálové sbírky v diecézi   
Tříkrálovou sbírka v  diecézi za účasti 
emeritního biskupa Františka Radkov-
ského bude zahájena oficiálně mj. na 
těchto místech: Sokolov (2.1., 17:00 
), Karlovy Vary (3.1., 9:00),  Plzeň (3.1., 
16:00), Klatovy (4. 1., 15:00), Cheb (5.1., 
17:00), Hostouň (6.1., 11:00, Domažlice 
(6.1.,13:00).

Holky holkám pomohly matkám 
v azylových domech
Vánoční aktivita skupiny plzeňských 
ženských osobností, které jsou známé 
jako volné sdružení Holky holkám, 
stejně jako v minulých dvou letech po-

sbírala přání maminek a dětí z domovů 
v Plzni, Klatovech a Havlovicích u Do-
mažlic. Přání byla zveřejněna a šířila se 
především na Facebooku, webovým 
stránkách Diecézní charity Plzeň, ale 
i díky regionálním médiím. Veřejnost 
tak měla možnost vybrat si podle se-
znamu libovolné přání, dárek zakoupit 
a přání tak splnit.
„Na seznamu bylo celkem osmdesát 
položek, od vitamínů pro těhotné, přes 
parfémy a šampóny až po autíčka, ko-
čárky, panenky Elsa a Anna nebo třeba 
žehlicí prkno a žehličku. K 13. prosinci, 
kdy byla sbírka uzavřena, se povedlo 
všechna přání splnit,“ uvedla iniciátor-
ka aktivit Holky holkám Markéta Če-
kanová. „Kromě dárků přispěli někteří 
lidé i finančními částkami, takže jsme 
mohly některé dálky ještě doplnit“. K 
tradičním sběrným místům přibylo 
v prosinci Biskupství plzeňské, do kte-
rého dárci přinesli kolem dvaceti dár-
kových balíčků.  
„V našich Domovech pro matku a dítě 
vyrůstá velmi početná generace dětí 
a někdy na ně doléhá nesvobodně 
stav určité hmotné nouze jejich rodi-
čů, mnohdy jen matek. Dárky, které se 
díky iniciativě Holky holkám podařilo 
shromáždit, by většina matek v  tísni 
nemohla zakoupit. Děkujeme všem 
dárcům jménem všech obdarova-
ných v azylových domech,“ řekl ředitel 
Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.
Iniciativa Holky holkám sdružuje pl-
zeňské umělkyně a ženy z veřejného 
života. Organizuje různé akce a akti-
vity, jejichž výtěžek pomáhá domo-
vům pro matky s dětmi v tísni v Pl-
zeňském kraji. 
 Miroslav Anton

Z charitního života v západních Čechách
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malbami ze začátku a z konce 15. sto-
letí. Z  bohatého vybavení kostela je 
velmi cenný raně barokní hlavní oltář 
z poloviny 17. století. Kostel byl farním 
do 16. století, později se jím stal kostel 
sv. Petra a Pavla na náměstí.

Budeme-li se držet písmene A, pak 
druhým takovým světcem je sv. Ambrož. 
Byl velkým mužem 4. století. Od roku 
373 působil v  Miláně, kde byl zvolen 
biskupem ještě jako katechumen. Za-
sloužil se o rozvoj liturgie, jako první 
použil pro její slavení slovo mše. Sklá-
dal církevní hymny, je mu přičítáno 
autorství chvalozpěvu Te Deum lau-
damus. Podporoval lidový zpěv při 
bohoslužbách. Výrazným okamžikem 
v jeho životě byl střet s císařem Theo-
dosiem I., jehož donutil k  veřejnému 
pokání potom, co nechal v Soluni kru-
tě popravit několik tisíc lidí. Zemřel 
v roce 397 v Miláně a je pohřben v ba-
silice, která nese jeho jméno. Spolu se 
svatými Jeronýmem, Augustýnem a 
Řehořem tvoří skupinu západních uči-
telů církve. Je také patronem včelařů, 

voskařů, perníkářů a domácích zvířat.
V Čechách byl sv. Ambrožovi zasvěcen 
kostel v  Praze u  kláštera benediktinů 
vedle dnešní Prašné brány, jenž byl 
zcela zničen zfanatizovanými husitský-
mi ženami v  roce 1420. Druhý a dnes 
jediný kostel sv. Ambrože nachází se 
téměř o samotě v zaniklé vesnici Vícov 
u Přeštic. Od roku 1323 do josefinských 
reforem byl farním kostelem a náležel 
klášteru v Kladrubech. Jedná se jedno-
lodní drobný kostel s  románskou lodí 
a  věží před západním průčelím, která 
má dřevěné zvonové patro a barokní 
mansardovou střechu. K  lodi, v  níž se 
nacházejí fresky s  výjevy ze světcova 
života. byl začátkem 14. století připo-
jen gotický presbytář, který je stejně 
dlouhý jako loď. Kostel byl často na-
padán zloději, kteří poničili jeho pěk-
né raně barokní vybavení a již v  roce 
1968 ukradli dvě gotické sochy, jednou 
z  nich byla půvabná Madona. V  listo-
padu 2017 bylo dokončena zdařilá 
obnova hlavního oltáře restaurátorkou 
Helenou Štěrbovou. 
 Jan Soukup

V roce 2018 si budeme všímat kostelů 
ojedinělého zasvěcení v  naší diecézi. 
V jiných diecézích nemusí jít o výjimeč-
ná zasvěcení, ale to souvisí s kulturním 
a náboženským klimatem v  konkrét-
ním regionu. Zasvěcení kostela bylo 
projevem vůle jeho donátora a také je 
ovlivňovali významní lidé, panovníci či 
představitelé klášterů, kteří získali na-
příklad relikvii nějakého světce nebo 
měli blízký vztah ke konkrétní události 
ze života Ježíše Krista nebo Panny Ma-
rie, a také místní duchovní. 

V naší diecézi stojí jediný kostel sv. Apo-
lináře. Podle legendy byl sv. Apolinář 
učedníkem sv. Petra a stal se dlouho-
letým biskupem v  Raveně. Jak doklá-
dají legendy o jeho až dobrodružném 
životě, byl opakovaně pronásledován 
a mučen pohany. Svou věrnost Bohu 

a biskupskému úřadu zaplatil mučed-
nickou smrtí, byl ubit kyjem. Nad jeho 
hrobem byla v Raveně postavena v 6. 
století nádherná raně křesťanská ba-
silika St. Apoliner in Classe, dodnes 
zachovaná. Sv. Apolinář je pomocní-
kem při nemocích pohlavních orgánů, 
ledvin, žlučníku a epilepsie a patronem 
výrobců jehel. Část jeho ostatků získal 
Karel IV. v roce 1355 a uložil je v Praze.

Kostel v  Horšovském Týně byl postaven 
pražskými biskupy na tzv. Velkém 
předměstí a zprvu byl zasvěcený Panně 
Marii. Před rokem 1340 byla zahájena 
jeho přestavba, monumentální pres-
bytář vznikl asi v 70. letech 14. století. 
Tehdy byl také zasvěcen nově sv. Apo-
lináři. Loď byla zaklenuta až v baroku, 
z renesanční doby pochází věž kostela. 
Boční kaple je vyzdobena gotickými 

KOSTELY OJEDINĚLÝCH ZASVĚCENÍ 
V NAŠÍ DIECÉZI
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Blahoslavená Celestýna Faron
13. července 1999 prohlásil papež 
Jan Pavel II. skupinu 108 mučedníků 
nacismu za  blahoslavené. Jednou 
z nich je i polská řeholnice blahosla-
vená Celestýna Faron. 
Mučednice a oběť nacismu Celes-
týna Faron, vlastním jménem Ka-
tarzyna Stanisława Faron, narozená 
24. dubna 1913 v Zabrzeži, po smrti 
maminky byla vychovávána u bez-
dětných příbuzných. V roce 1930 
vstoupila do kongregace Sester 
služebnic Neposkvrněného početí 
Panny Marie ve Staré Wsi a dostala 
jméno Celestýna. 15. září 1938 slo-
žila věčné sliby a vedla katechetické 
kurzy ve lvově a Poznani. V  Poznani 
v  roce 1936  získala diplom učitelky 
v mateřské škole a jako učitelka pra-
covala v Brzozówě.
Po vypuknutí 2. světové války vedla 
sestra Celestýna dům kongregace,  

provozovala sirotčinec a dům pro 
potřebné. 19. února 1942 pod obvi-
něním z  konspirace, byla poučena, 
aby se hlásila na gestapu. Jedna spo-
lusestra ji radila, aby utekla a ukryla 
se. Což odmítla slovy: „Nemůžu tak 
učinit, protože bych mohla vystavit 
kongregaci nepříjemnostem.“ A ode-
šla a více se již nevrátila. Byla zatčena 
a uvězněna v  Jasle a pak v Tarnówě 
a 6. ledna 1943 byla odvezena do 
koncentračního tábora v Auschwitz, 
kde obdržela číslo 27989. V  táboře 
pracovala při kopání příkopů a brzy 
onemocněla tyfem a pak tuberku-
lózou plic. Navzdory svému utrpění 
a bolestem si nikdy nestěžovala a 
přijala s pokorou vše, co ji potkalo. 
Modlila se intenzívně růženec, který 
si vyrobila z chleba, a 9. dubna 1944 
v ranních hodinách zemřela
 Veronika Pechová  24

Méně

 BLAHOSLAVENÉ
 známé
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Studentská duchovní správa Plzeň
pravidelné akce v prosinci 2017:

Neděle
20.00 hodin: mše sv. s účastí studentů 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici

Úterý
20.00 hodin: studentský volejbal v tělo-
cvičně Církevního gymnázia, Mikulášské 
náměstí

Středa
19.00 hodin: hlavní studentská mše sv. 
v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Fran-
tiškánské ul. v Plzni, po ní od cca 20:15 
program na faře (biblická témata, před-
nášky, kultura, filmy, volný program...), 
ve 21:30 společná modlitba nešpor

Sobota
20.00 hodin: Holy Mass especially for 
students celebrated in English in „our“ 
church 

HORÁcké středy – leden
Vždy po mši svaté - od 20,15 ve farním 
sále Františkánská 11

3. ledna: Program se ruší 

10. ledna: Vyrábění vlastního růžence

17. ledna: Modlitba růžence za zkouškové 
 období
24. ledna: Večer nad Biblí 
 (přednáška s debatou)
31. ledna: Promítání filmu

Více na facebooku a na hora.signaly.cz
 Anežka Třebínová

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
H
R AO
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informuje NEPŘEHLÉDNĚTE 
Otevírací doba Karmelitánského knihkupec-
tví v lednu 2018: od 2. 1. 2 do 11. 1.  bude 
probíhat INVENTURA, obchod bude zavřen a 
nebude možný prodej.
Děkujeme za pochopení a těšíme se 
na setkání s vámi v novém roce od 12. 
1. 2018.

Zimní přednáškový cyklus
V úterý 23. ledna od 19.00 hodin
přednáší v učebnách Biskupství pl-
zeňského P. Ladislav Heryán na téma Boží 
velkorysost mezi námi.  Název přednášky 
je shodný s názvem další autorovy 
knihy Stopařem na této zemi. O čem 
je kniha a co zazní v přenášce? Cituji: 
"Kniha je volným pokračováním auto-
rovy úspěšné a moudré knihy Exotem 
na této zemi. Příběhy z bohatého Heryá-
nova života plného setkání s nejrůzněj-
šími lidmi všech společenských vrstev 
se prolínají s jeho kněžskou službou a 
spojují se s výkladem biblických pasáží. 
Spojujícím leitmotivem je téma Boží vel-
korysosti, jejíž uvědomění vede člověka 
k radosti, svobodě a chuti podílet se na 
ní svou vlastní aktivitou pro druhé."
Po přednášce proběhne autogramiá-
da, knihy bude možné zakoupit přímo 
na místě. Za Karmelitánské knihkupec-
tví  Majka Lachmanová

POZOR - SOUTĚŽ!
Bruce Marshall PLNÁ SLÁVY - to je kni-
ha z  Karmelitánského nakladatelství,  
o kterou tentokrát soutěžíme.
Kniha Plná slávy  je dnes už klasikou 
křesťanské beletrie: kdo ji četl, větši-
nou se k ní rád vrací, a kdo ji nečetl, o 
moc přišel. Peripetie patera Edmunda 
v  jeho skotské farnosti sice zavání ji-

ným stoletím, ale čtenář brzy zjistí, že 
se mění pouze kulisy a problémy k ře-
šení, přičemž člověčina i Boží věrnost 
zůstávají stejné. „Být svatý neznamená 
být bezkrevné budižkničemu, které 
omdlévá, když na ně sykne husa; být 
svatý znamená milovat Boha z celého 
srdce a z celé mysli a konat, myslet a 
mluvit všecky věci k jeho větší slávě.“ 
(Bruce Marshall)

Publikaci získá ten či ta z řad našich čte-
nářů, kdo správně zodpoví následující 
soutěžní otázku a bude vylosován:

Kde v  plzeňské diecézi najdeme kos-
tel zasvěcený sv. Apolináři a kde kos-
tel zasvěcený sv. Ambrožovi? 
Odpovědi zasílejte do 15. ledna e-
-mailem na adresu zpravodaj@bip.cz, 
nebo poštou na: Redakce Zpravodaje, 
Biskupství plzeňské, nám. Republiky 
35, 30114 Plzeň. Nezapomeňte uvádět 
svou zpáteční adresu!
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Nádherný štědrý prosinec prchnul jako sen, je tu nový rok a s ním i nové šance. Ještě se 
hřeji v atmosféře obdarování a vzpomínek, že mám přátele, kteří na mě myslí. Že nej-
sem sama. A co víc. Během těch krásných povánočních dní jsem si dopřála čas a listo-
vala našimi rodinnými kronikami. Nestačila jsem žasnout, co všechno jsme prožili, kolik 
velkých věcí se událo a skoro jsem na ně zapomněla. Když jsem tak vzpomínala nad 
fotkami, došlo mi, jak se mám dobře. Mám všechno a nic mi nechybí. A přesto bývám 
nespokojená. Jak se potkávám s lidmi, tak mám občas pocit, že oni mají něco, co bych 
chtěla také mít, a pak klidně zapomenu na to, že to vlastně nepotřebuju. Nad těmi fot-
kami a vzpomínkami mi došlo, že na své životní pouti někdy opouštím svou velmi vzác-
nou společnici, a tou je vděčnost. Když jdeme spolu, je to úplně jiné. Raduju se ze štěstí, 
které mi přináší každý den, umím ocenit, že mám kde bydlet, že mám krásnou rodinu 
a hezkou práci. Děkuju za přátele a za každou příležitost, kdy mohu být prostředníkem 
dobra mezi lidmi. Takhle vypadají naše družné hovory, když se ji věrně držím. Ale pak se 
najednou splaším a utíkám za něčím, co stejně nemohu mít. Je to touha po uznání? Je 
to falešný přelud nějaké nabídky, něco co se tváří, že mě potěší? Nevím. Ale moje srdce 
mi napovídá, že tohle není správný směr a že mi něco podstatného chybí. Ještě že to 
srdce mám a můžu mu věřit, jak se praví v Písmu: "Dej na radu vlastního srdce, nad něž 
nemáš nic spolehlivějšího... Ale především pros Nejvyššího, aby řídil tvou cestu v pravdě." 
Sír 37,13. A co si přát v Novém roce? "Plýtvavou radost ze života, pokropenou trochou 
vděčnosti" (Jiří Hanuš), krásnější přání jsem nenašla.
 Majka Lachmanová

Naši milí a věrní zákazníci, čtenáři, milovníci knih a příznivci knihkupectví.
Děkujeme vám za všechny vaše nákupy a nevšední setkávání s vámi. Díky 
vaší štědrosti, lásce ke knihám a chuti nakupovat jsme zvládli další rok života 
Karmelitánského knihkupectví v Plzni. Děkujeme také vám všem, naši kněží a 
pastorační pracovníci, kteří u nás věrně nakupujete svíčky, hostie, vína a další 
potřebné devocionálie, vážíme si vaší přízně. Těšíme se na další krásnou spolu-
práci v našem obchodě, který snad pro každého bývá víc, než jen místo nakupo-
vání. A tak by to mohlo být i v roce 2018. Kéž náš Pán rád přebývá v prostorách 
Karmelitánského knihkupectví, Solní 5, Plzeň. A kéž spočine jeho požehnání na 
každém, kdo tam vstupuje.
 
Knižní okénko
Našli jsme pod stromečkem nějakou knihu? Pokud ano, jsme šťastní lidé. Celý 
leden máme na to, abychom se navečer pohodlně usadili do křesla a s knihou 
v ruce zapomněli na svět. Jako děti. Pokud nemáte křeslo, dá se číst i v posteli. 
Přeji večery tak dlouhé, jak napínavé knihy jste dostali..
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Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících úter-
ních setkání začíná 6. února od 18.00 
hodin v sále farnosti, Františkánská 11  
v Plzni. Témata v únoru: 
6. února Jak chápe katolická církev man-
želství 14. února Hodíme se k sobě? Co si 
do manželství přinášíme, co očekáváme 
21. února Manželství z pohledu bible 
28. února Psychologické rozdíly mezi 
mužem a ženou; potřeby muže a ženy, 
rozdělení rolí (Další cyklus bude ve středy 
od 25. dubna)

Národní týden manželství
Již dvanáctý ročník Národního týdne 
manželství, iniciativy na podporu man-
želství v  ČR, nese motto „Manželství 
bez mýtů“. NTM proběhne již tradičně 
v  týdnu, kdy slavíme sv. Valentina, tj. 
od 12.-18. února 2018. „Manželství je 
na jedné straně opředeno mnoha pře-
hnaně romantickými představami a na 
druhé straně je terčem cynismu, který 
vyvěrá ze zranění a zklamání, které při-
náší každý dlouhodobý vztah.  Mnoho 
lidí vstupuje do manželství s  nereál-
nými představami a očekáváními od 
svých partnerů, která není v  lidských 
silách naplnit. Jiní lidé se zase děsí dlou-
hodobého manželského svazku, proto-
že uvěřili mýtům, které zveličují to, co 
v manželství stojí hodně energie a úsilí, 
aniž by ale ukázali na krásu a hloubku, 
které tento nejintimnější vztah přináší. 
Každé dobré manželství chce mnohem 
víc než lásku.“ NTM je skvělou příležitos-
tí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze 
svého dobrého manželství udělat ještě 
lepší nebo, pokud je to třeba, obnovit 

to, co se časem ve vztahu vytratilo.  Je 
iniciativou, která spojuje celou škálu or-
ganizací, jednotlivců, odborníků, měst 
i církví, které již v  minulých letech na 
oslavu manželství a pro jeho podporu 
zorganizovali stovky akcí po celé České 
republice. Více informací o akcích na: 
www.tydenmanzelstvi.cz

Víkend pro chlapy 
Další víkend pro chlapy, kteří jsou na 
cestě, se uskuteční 31. března – 2. dubna. 

Víkend pro ženy 
Již potřetí se bude konat víkend pro 
ženy s psychoterapeutkou Mankou Ku-
tilovou a jáhnem Jindřichem Fenclem, 
a to 18. - 20. května v Těnovicích.

Křesťanská psychoterapeutická poradna 
při biskupství nabízí poradenství  
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých 
životních situací, mezilidských vztahů, 
manželské poradenství a párovou te-
rapii (více na www.poradnaukaplicky.
cz). Poradnu vede psychoterapeutka 
Marie Kutilová, každé pondělí (pro ob-
jednané) na DCM, Františkánská 11, 
Plzeň. Objednávky: mankak@tiscali.cz, 
606 710 631. 

Poradna Přirozeného plánování rodičovství
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí 
bezplatné konzultace ohledně sympto-
termální metody přirozeného plánová-
ní rodičovství, plánování početí. 
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka) 
nebo 776 200 028 (Hanka).
 Jindřich Fencl,  rodiny@bip.cz,
  tel 731 619 704

Centrum pro rodinu
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Milí přátelé.
Máme pro vás tip na pěkný dárek do nového roku!
Je jím velký nástěnný kalendář pro rok 2018. Obsahuje 12 velkoformátových fotografií 
pořízených během misijní cesty do Tanzanie na podzim roku 2017. Kalendář obsahu-
je měsíční přehled a jmenné kalendárium. Po skončení roku lze fotografie využít jako 
plakáty pro misijní výzdobu. Můžete si je také nechat zarámovat a vytvořit si tak ob-
rázky na zeď. Darem za tento kalendář podpoříte projekty Papežských misijních děl v 
chudých misijních zemích.
Objednat si ho můžete v Národní kanceláři PMD, kontakt www.missio.cz

Poděkování dětem za přání a obrázky do Tanzanie od Leoše Halbrštáta, národního ředitele PMD:
Chci vám všem co nejsrdečněji poděkovat, že jste zareagovali na moji výzvu a při-
pojili se k výrobě přáníček určených pro děti v Tanzanii. Věřte, že jste svými obrázky 
potěšili všechny děti, kterým jsme měli možnost vaše dílka předat. Jejich oči zářily 
štěstím, když držely v rukou kresby a přání z velmi vzdálené České republiky. Vět-
šina z dětí nebyla nikdy v životě jinde, než v jejich vesnici, takže naše republika je 
pro ně opravdu hodně daleko. Doufám, že při jejich výrobě jste i vy zažívali radost 
z toho, že můžete svůj obrázek poslat na dlouhou cestu letadlem a potěšit děti v 
misiích. Na závěr Vám posílám ujištění o tom, že všechny tanzanské děti si vaše 
obrázky a přání vystavily na čestné místo a všechny se za vás, vaše rodiny a přátele 
usilovně modlí. Prosím, abyste ani vy nezapomínali na modlitby za všechny děti v 
misiích, vždyť jejím prostřednictvím se spojujeme do jedné velké rodiny!
Vyprošuji vám i všem, koho máte rádi, hojnost Božího požehnání, ochrany a po-
moci ve všem, co děláte pro druhé!
Tříčlenný tým Papežských misijních děl z České republiky se na misijní cestu do 
Tanzanie vydal ve dnech 14. – 25. října 2017 na pozvání národního ředitele PMD v 
Tanzanii, kde pozdravy a přání a dárky od českých misionářů předal.  
 

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

Úmysly na měsíc leden: 
Misijní úmysl – Náboženské menšiny v Asii – aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asij-
ských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě. 
Národní úmysl – za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

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

prayforPilsen, #prayforYouth… Modlíme se!
Máš v sobě touhu modlit se? Záleží Ti 
na budoucnosti Plzeňské diecéze? Máš 
volno ve čtvrtek večer? Chybí Ti pravi-
delná modlitba? Hledáš společenství? 
Pokud jsi alespoň jednou odpověděl 
ANO, pak neváhej a doraž ve čtvrtek 
ve 20 hodin do kaple na DCM. Nemu-
síš chodit pravidelně. Můžeš se přidat 
pouze, když se Ti to bude hodit…

 Psychologická poradna pro mládež
Každou středu a pátek funguje na DCM 
psychologická poradna pro mládež. 
Psycholog (Mgr. Anežka Fialková) může 
pomoci v  otázkách sebepoznání, psy-
chospirituální krize, problémů v rodině, 
s  orientace v  životě, zvládání těžkých 
situací a dalším. Více info na 
http://poradnadcm.webnode.cz/. 

Od srdce k srdci (návštěvy potřebných)
Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to? Jsme 
otevřené společenství mladých, kteří 
touží být blízko všem potřebným (ne-
mocným, starým, opuštěným, trpícím, 
lidem v nouzi), ať už konkrétní pomo-
cí, 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

Večer chval s DCM (17. 1. v 19.30)
Modlitba chval je jedním z nejstarších 
způsobů modlitby. Chvála je výraz ra-
dosti a úžasu nad tím, že Bůh je, bez 
ohledu na to, jak se právě projevuje 
(nebo neprojevuje) v  našem životě. 
Snažíme se Bohu přibližovat skrze hud-
bu, písně a modlitby, vždyť už v  listě 
Efesanům se píše „Když mezi sebou 
mluvíte, užívejte slov ze žalmů, chva-
lozpěvů a duchovních písní; ze srdce 
zpívejte a hrejte Pánu“. Chválový večer 
se koná pravidelně třetí úterý v měsíci, 
kromě července, srpna a prosince.

Co se dále chystá…
Přihlašování na JUMP 2018 (28. 2. – 7. 3. 
2018)
 UNIT 2018 – ekumenická křesťanská konferen-
ce v Plzni (9. – 11. 3. 2018)
 Světový den mládeže v Plzeňské diecézi (23. – 
24. 3. 2018)
 Vaši „p.p.“ 
 (plzeňští přátelé -  pavel a petra)

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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Z diáře biskupa Tomáše

   1.1. 10:30  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální mše 
   8.1.       Plzeň, koledování pro Tříkrálovou sbírku
10.1.       Karlovy Vary, koledování pro Tříkrálovou sbírku 
10.-11.1.      Bečov, setkání s farností v rámci vizitace
21.1.    9:00  Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše svatá
 14:00  Plzeň, Velká synagoga, připomínka židovských transportů 
22.1. 17:00  Plzeň, Galerie Jiřího Trnky, zahájení benefiční výstavy Na plzeňské paletě
22.-24.1.      Praha, plenární zasedání ČBK
25.1. 18:00  Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, ekumenická bohoslužba 
28.1.    9:00  Bečov, kostel sv. Jiří, mše na závěr vizitace
30.1.       Plzeň, Biskupství plzeňské, schůze vikářů a Kněžská rada
31.1. 10:00  Praha ČBK, subkomise regionálního školství 

15
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přineslo na trh novinku: 

knižní rozhovor novináře Martina Veselovského 

s plzeňským biskupem Tomášem Holubem pod názvem 

BISKUP 
NA SNOWBOARDU
Kniha je k dostání v knihkupectvích 

nebo ji lze objednat na

Nakladatelství Vyšehrad

www.ivysehrad.cz.


