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Mše sv. s udílením popelce v katedrále  
sv. Bartoloměje zahájila 14.2. postní dobu.

Foto Soňa Pikrtová

     Z diáře biskupa Tomáše
      2.-3.3. Regensburg, sympozium ENCOUNTERS
   8.3.    9:30 Ostrov, návštěva věznice
14.3.  10:00 Praha, ČBK, školská komise
15.3.  10:00 Plzeň, Biskupství plzeňské, liturgická komise 
 16.-18.3. Nový Dvůr, duchovní obnova
19.3. Praha, dozorčí rada Karmelitánského nakladatelství 
22.3. Klášter Teplá, vikariátní konference chebského vikariátu
23.3.  11:00 Plzeň, Plzeňský Prazdroj, vypravení velikonočního piva do Vatikánu
24.3. Plzeň, Mikulášské nám., aula gymnázia, setkání mládeže s biskupem
25.3.  10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. z Květné neděle
29.3.     9:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše se svěcením olejů
             18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše na památku poslední večeře 
30.3.     8:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, ranní chvály a čtení  
             16:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, obřady Velkého pátku   
31.3.     8:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, ranní chvály a čtení
                8:45  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, obřad katechumenů
              21:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, velikonoční vigilie
   1.4.  10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. s apoštolským požehnáním
   1.4.  16:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální nešpory
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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.



Moji milí,
po roce se opět vracím k zamyšlením postního času. Letos bych vzal 
za téma to, co je i tématem našeho 25. jubilejního roku diecéze. Tou 
první myšlenkou je, že máme být jako křesťané dobří hospodáři. 
Kdo to je dobrý hospodář? To je ten, kdo se poctivě snaží, aby bo-
hatství, které je mu svěřeno, bylo co nejlepší a v nejlepší péči. 
Máme být dobří hospodáři i ve svém hledání Boha. 
V tom, co děláme pro to, aby nám Bůh skutečně byl nablízku a my 
abychom byli moudří v tom, jakým způsobem ho pouštíme do své-
ho života a hledáme.

S přáním požehnané postní doby

                 + Tomáš Holub
                  Biskup plzeňský

(Aktuální promluvu biskupa na každou postní neděli lze vyslechnout na www.bip.cz) 

Být dobrým 
hospodářem: 
zamyšlení biskupa 
Tomáše na začátek 
postní doby
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Impulsy biskupa Tomáše k meditaci v době postní jsou spojené s mottem 
diecéze pro letošní rok: 
„Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hospodáři, 
který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ (srov. Mt 13,52)
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„Protože se značně rozmůže nepravost, 
ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)

Drazí bratři a sestry,
znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro 
přípravu na velikonoční svátky nám 
Bůh ve své prozřetelnosti každý rok 
nabízí postní období jako „svátostné 
znamení našeho obrácení“. To nás 
vybízí a zároveň nám umožňuje, aby-
chom se celým srdcem a celým živo-
tem vrátili k Pánu.Tímto poselstvím 
chci i letos celé církvi pomoci, aby 
tento čas milosti prožívala s radostí 
a v pravdě. Přitom se chci inspirovat 
Ježíšovými slovy z Matoušova evan-
gelia: „Protože se značně rozmůže ne-
pravost, ochladne u mnoha lidí láska“ 
(24,12).
Tato slova se objevují v kázání o konci 
časů a zazněla v Jeruzalémě, na Oli-
vové hoře, kde později začalo Pánovo 
utrpení. V odpovědi na otázku učed-
níků Ježíš předpovídá velké strasti a 
popisuje situaci, ve které se společen-
ství věřících může snadno ocitnout: 
uprostřed bolestných událostí, kdy 
falešní proroci svedou lid na scestí a v 
mnoha srdcích ochladne láska, která 
je jádrem evangelia.

Falešní proroci
Zaposlouchejme se do evangelního 
úryvku a snažme se porozumět, do 
jakého převleku se tito falešní proroci 
skrývají.Mohou se jevit jako „zaříká-
vači hadů“, kteří manipulují lidskými 
city, aby druhé zotročili a odvedli tam, 
kde je chtějí mít. Kolik jen Božích dětí 
je hypnotizováno chvilkovým potěše-
ním, které si pletou se skutečným štěs-
tím! Kolik jen mužů a žen je uchváce-
no snem o bohatství, který z nich činí 
jen otroky zisku a malicherností! Kolik 
jen jich žije v přesvědčení, že si vysta-
čí sami, a nakonec se stávají oběťmi  
vlastní samoty! Falešní proroci mohou 
být také „šarlatány“, nabízejícími z utr-
pení snadná a okamžitá východiska, 
která se ale brzy ukážou být naprosto 
bezcenná. Kolika jen mladým lidem se 
nabízí falešný všelék v podobě drog, 
vztahů na jedno použití a snadného, 
ale nepoctivého zisku! A kolik dalších 
jich je lapených do osidel výhradně 
virtuální existence, v níž se vztahy 
jeví jako snadnější a rychlejší, ale na-
konec se projeví jako bezcenné! Tito 
podvodníci nabízejí věci bez skutečné 
hodnoty, a přitom lidi zbavují všeho 
nejcennějšího: důstojnosti, svobody 

a schopnosti milovat. Je to pokušení 
marnivosti, kvůli kterému se naparu-
jeme jako pávi, ale nakonec se dočká-
me jenom výsměchu, kterého se ne-
lze zbavit. A není divu: ve snaze zmást 
lidské srdce ďábel, tento „lhář a otec 
lži“ (Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo 
jako dobro, faleš jako pravdu. Každý 
z  nás je proto vybízen, aby se zahle-
děl do srdce a zkoumal, zda se nestá-
vá obětí těchto falešných proroků a 
jejich lží. Musíme se naučit neulpívat 
na tom, co se nabízí jako první dojem, 
ale dívat se pod povrch a zkoumat, co 
v našem srdci zanechává dobré a trva-
lé stopy, protože to pochází od Boha a 
slouží nám to ke skutečnému dobru.

Zamrzlé srdce
Dante Alighieri ve svém popisu pek-
la představuje ďábla, jak sedí na le-
dovém trůnu, uprostřed mrazivého 
osamocení bez lásky. Ptejme se: Jak se 
stane, že v nás ochladne láska? Jaká 
znamení nám naznačují, že v nás lás-
ka začíná chladnout? Lásku víc než co 
jiného ničí chamtivost po penězích, 
„kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy 
ji následuje odmítání Boha a jeho po-
koje, kdy před útěchou z jeho slova a 
svátostí dáváme přednost své opuš-
těnosti. To vše vede k násilí obracejí-
címu se proti každému, koho považu-
jeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti 
nenarozenému dítěti, proti nemocné-
mu starci, proti přicházejícímu hostu, 
proti cizinci anebo proti bližnímu, kte-
rý nesplňuje naše očekávání.
Němým svědkem této ochládající lás-
ky je také stvořený svět. Země je otrá-
vena odpadem, odhozeným z nedba-
losti anebo kvůli vlastním zájmům.  
Moře, sama znečištěná, ukrývají 

ostatky nesčetných ztroskotaných 
obětí nucené migrace. Nebesa, po-
dle Božího záměru vzniklá proto, aby 
mu zpívala chválu, rozdírají stroje, ze 
kterých se dolů snáší nástroje smrti.
Láska může ochladnout také v našich 
společenstvích. V apoštolské exhorta-
ci Evangelii gaudium jsem se pokusil 
popsat ty nejviditelnější projevy ta-
kového nedostatku lásky. Jsou jimi 
sobectví a duchovní 
lenost, sterilní pesimismus, pokušení 
k uzavírání se do sebe, vzájemné vál-
čení a také mentalita zesvětštění, kvů-
li níž se zajímáme jen o to, co je vidět, 
a tak polevujeme ve svém misijním 
nadšení.
 
Co máme dělat?
Možná ve svém nitru anebo okolo 
sebe zpozorujeme znamení, která 
jsem právě popsal. Tehdy nám však 
církev, naše matka a učitelka, společ-
ně s mnohdy hořkým lékem pravdy 
nabízí v tomto postním období také 
sladký a uzdravující prostředek mod-
litby, almužny a postu.
Když věnujeme více času modlitbě, 
umožníme svému srdci, aby se zba-
vilo všech skrytých lží, kterými sami 
sebe klameme, a nalezlo útěchu v 
Bohu. On je náš Otec a chce, abychom 
měli život. Almužna nás osvobozuje 
od chamtivosti a pomáhá nám vidět 
ve svém bližním bratra nebo sestru: 
to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. 
Jak bych si přál, aby se almužna pro   
každého z nás stala skutečným život-
ním stylem! Jak bych si přál, abychom 
jako křesťané následovali příklad apo-
štolů a v dělení se o majetek viděli 
hmatatelný doklad společenství, které 
v církvi žijeme!  Posloužím si proto slo-

k postní době 2018

Poselství 
      papeže Františka
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Co se stalo, co se chystá
PLZEŇ 21. ledna   
Biskup a rabín uctili památku 
odvlečených židů
Smutné výročí lednových transportů 
Židů do koncentračních táborů v roce 
1942 připomněl pietní akt v plzeňské 
Velké synagoze. Společně s  vrchním 
zemským rabínem Karolem Sidonem 
a představiteli Federace židovských 
obcí se zúčastnil i biskup Tomáš Holub. 
„Velikost člověka lze měřit podle jeho 
schopnosti hájit pravdu a konat dobro. 
Jednání těch, kdo byli schopni orga-
nizovat takové hrůzy, jako byly nacis-
tické transporty lidí do vyhlazovacích  
táborů, naopak představuje pokles-
nutí člověka až na úplné dno, na kte-
ré může spadnout při službě zrůdné 
ideologii,“ zdůraznil ve svém zamyšle-
ní biskup Tomáš Holub.
Místopředseda Federace židovských 
obcí Jiří Daníček připomněl tragická 
čísla vypovídající o tom, že z počtu 
2604 občanů židovské národnosti de-
portovaných v roce 1942 z  Plzně do 
Terezína se jich konce války dožilo jen 
204 a do svého rodného města se jich 

vrátila přibližně polovina z  tohoto  
počtu.

PLZEŇ 22. ledna  
Vernisáž benefiční výstavy 
„Na plzeňské paletě“
Neobvyklá výtvarná díla v  podobě 
obrázků malovaných na malířských 
paletách byla k  vidění i k  zakoupení 
na benefiční výstavě v plzeňské Gale-
rii Jiřího Trnky. Výtěžek bude použit na 
záchranu unikátních barokních varhan 
v kostele sv. Barbory v Manětíně.
„Do projektu se zapojili stejně jako 
v  minulém ročníku umělci z  Unie vý-
tvarných umělců Plzeň a mnoho dal-
ších známých a skvělých výtvarníků, 
celkem je tu vystaveno 76 palet,“ vy-
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vy, kterými svatý Pavel vybízí korintské  
křesťany, aby uspořádali sbírku na cír-
kev v Jeruzalémě, „neboť vám to bude 
k užitku“ (2 Kor 8,10).  Obzvlášť to platí v 
době postní, kdy mnohá společenství 
konají sbírky na pomoc církvím a lidem 
v nouzi. Přesto bych si přál, abychom 
také při našich každodenních setkáních 
vnímali, že kdykoli nás bratr prosí o po-
moc, obrací se na nás sám Bůh. Každou  
almužnou se zapojujeme do péče, kte-
rou Bůh ve své prozřetelnosti projevu-
je všem svým dětem. Pokud dnes skrze 
mě pomohl mému bratru, nemůže se 
zítra postarat i o mé potřeby? Nikdo to-
tiž není štědřejší než Bůh.
Půst oslabuje naše sklony k násilí, 
odzbrojuje nás a je významnou pří-
ležitostí k růstu. Na  jednu stranu nám 
umožňuje prožít, co musejí snášet lidé 
postrádající i to, co nezbytně potřebují, 
lidé den co den sužovaní hladem.
 Na stranu druhou odráží stav našeho 
vlastního ducha, který hladoví po dob-
ru a žízní po životě v Bohu. Půst nás 
probouzí a působí, že jsme vnímavější 
vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši tou-
hu poslouchat Boha, který jediný do-
káže utišit náš hlad.
Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za 
hranice katolické církve a dostal se 
k vám všem, mužům a ženám dobré 
vůle, kteří jste otevření zaslechnout 
Boha. Možná vás tak jako nás zne-
klidňuje, jak se světem šíří neklid, 
možná vám dělá starosti chlad, který 
ochromuje srdce i skutky, a možná 
pozorujete, jak slábne vědomí, že tvo-
říme jednu lidskou rodinu.  Přidejte se 
tedy k nám, abychom společně prosili 
Boha, společně se postili a společně 

nabízeli to, co máme, svým bratřím a 
sestrám v nouzi.

Velikonoční oheň
Především vybízím vás, kdo patříte k 
církvi, abyste na cestu postem nastou-
pili s nadšením a nechali se podpírat al-
mužnou, postem a modlitbou. A kdyby 
se občas zdálo, že plamen lásky v mno-
ha srdcích začíná skomírat, vězme, že 
pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám 
stále dává nové příležitosti, jak znovu 
začít milovat.
Jedním z takových okamžiků milosti 
bude i letos iniciativa „24 hodin pro 
Pána“, která celé společenství církve 
zve, aby přijalo svátost smíření spoje-
nou s eucharistickou adorací. 
V roce 2018 se inspiruje slovy žalmu „u 
tebe je odpuštění“ (130,4) a uskuteční 
se od pátku 9. března do soboty 10. 
března. V každé diecézi zůstane po čty-
řiadvacet souvislých hodin otevřen ale-
spoň jeden kostel a nabídne příležitost 
k eucharistické adoraci i svátostné zpo-
vědi.Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme 
znovu slavit jímavý obřad rozsvícení 
velikonoční svíce: toto světlo získané 
z „nového ohně“ postupně přemůže 
temnotu a osvětlí bohoslužebné shro-
máždění. „Ať slavné Kristovo vzkříšení 
naši tmu ve světlo promění,“ abychom 
všichni mohli znovu prožít to, co zažili 
učeníci na cestě do Emauz. Budeme-
-li naslouchat Božímu slovu a čerpat 
posilu z eucharistického chleba, bude 
i v našem srdci stále vroucněji planout 
víra, naděje a láska. Ze srdce vám žeh-
nám a modlím se za vás všechny. Neza-
pomínejte se, prosím, modlit i vy za mě.
 František



počítávají organizátoři Jana a Marek 
Roštíkovi, představitelé spolku Svět po-
dle Jakuba, který si záchranu varhan ve 
svaté Barboře vzal už před lety za své. 
Z autorů, kteří svá díla k tomuto účelu 
věnovali, jmenujme např. Čestmíra Suš-
ku, Milenu Kutkovou, Janu Vackovou, 
Gustava Fifku, Marii Zajíčkovou, archi-
tekta Jana Soukupa, Martina Boudu - 
vnuka známého malíře a ilustrátora, či 
Barbaru Šalamounovou, někdejší před-
obraz holčičky Áji, kamarádky maxipsa 
Fíka, nyní pedagožku Západočeské 
univerzity. Se svými paletami se připo-
jilo i několik jejích studentů.Osm vybra-
ných děl šlo zakoupit v galerii formou 
tiché aukce. Na příslušné archy mohli 
zájemci zapisovat své příhozy. Výchozí 
cena byla vždy pět tisíc korun. V Galerii 
Jiřího Trnky na náměstí Republiky trva-
la výstava do 25. února, poté je od 7. 
března k  vidění v  plzeňském E-centru 
ČEZu, od 2. května pak v kostele v Mari-
ánské Týnici a poté na dalších místech. 
„Na prodej bude vždy jiná skupinka 
děl, ale ke zhlédnutí jsou stále všechna. 
Kupci jsou upozorňováni, že do rukou 
se jim palety dostanou až na podzim. 
Třeba jako dárek k  příštím Vánocům,“ 
upozorňuje Roštík.

PLZEŇ 25. ledna  
Ekumenická bohoslužba

Lidský řetěz vytvořili účastníci ekume-
nické bohoslužby 25. ledna v  plzeň-
ském kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
aby tak symbolizovali jednotu křesťanů 
po celém světě. „Podpořme jednotu 
a litujme toho, co nás může rozdělo-
vat kvůli našim předsudkům,“ vyzval 
biskup Tomáš Holub, který bohosluž-
bě předsedal. Farář plzeňského sboru 
Maranatha Evangelické církve metodi-
stické Filip Jandovský připomněl dobu 
komunistické totality: „Buďme vděční 
za svobodu a važme si jí!“

KLATOVY 2. února    
Slavnost Uvedení Páně do chrámu
Svátek Uvedení Páně do chrámu 
aneb Hromnice oslavili klatovští far-
níci společně s  P. Jaroslavem Hůllem 
v  arciděkanském kostele Narození 
Panny Marie. Jezuitský kostel Nepo-
skvrněného početí Panny Marie a sv. 
Ignáce na klatovském náměstí je kvů-
li rekonstrukci dlouhodobě uzavřen.

PLZEŇ 3. února 
Den zasvěceného života
Světový den zasvěcených osob, který 
v roce 1997 vyhlásil papež Jan Pavel 
II., si připomněli řeholníci a řeholnice 
a členové křesťanských společenství 
v plzeňské diecézi setkáním s 
emeritním biskupem Františkem 
Radkovským v  Lochotínském pavi-

lonku. Po mši svaté bylo na programu  
zejména společné sdílení nových 
událostí v  uplynulém roce a sezná-
mení členů v komunitách. 

Praha 10. února 
Apoštolský exarcha Ladislav Hučko oslavil 
sedmdesátiny
V chrámu sv. Klimenta v Praze oslavil 
spolu s hosty své 70. narozeniny a 
15. výročí kněžské služby apoštolský 
exarcha řeckokatolické církve v ČR 
Mons. Ladislav Hučko. Mezi gratu-
lanty byli i apoštolský nuncius v ČR  
 

Mons. Giuseppe Leanza, kardinál Do-
minik Duka a emeritní biskup Franti-
šek Radkovský.

KARLOVY VARY – RYBÁŘE 11. února
Setkání kněží a věřících karlovarských far-
ností s biskupem Tomášem v kostele Povýše-
ní svatého Kříže
Vzhledem k svátku Panny Marie Lurd-

ské a Světovému dni nemocných, při-
padajícím na tento den, zdůraznil ve 
své promluvě biskup Tomáš Holub: 
„ To co bychom měli v našem životě 
obnovovat, je především důvěra, že 
Bůh nás chce uzdravit, že jeho moc a 
ochota není ničím limitovaná. 
Na tomto základě pak můžeme náš 
život koncipovat tak, abychom ho 
žili, ať děláme cokoliv, neustále ke 
chvále Boží. 
Abychom vše, co děláme, vnímali 
jako Boží oslavu.“  

PLZEŇ 13. února  
Žehnání surovin na výrobu piva pro  
Vatikán
Suroviny, z nichž bude vyrobena spe-
ciální velikonoční várka piva jako dá-
rek Svatému otci, tradičně požehnal 
ve varně Plzeňského Prazdroje eme-
ritní biskup František Radkovský.

 9 10
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PLZEŇ 13. února  
Autogramiáda knihy Biskup na snowboardu
Prezentace a autogramiáda knihy 
Biskup na snowbordu, kterou jako 
knižní rozhovor napsal s  biskupem 
Tomášem Holubem novinář Martin 
Veselovský, proběhla za účasti obou 
autorů v  plzeňském Karmelitánském 
knihkupectví.
„Dostal jsem zcela volnou ruku, co se 
témat týče. Tomáš Holub na všechny 
otázky odpovídal přímo a pravdivě, 
což moc lidí nedělá, nepoužíval žád-
ná rutinní klišé. Nemohl jsem si přát 
nic lepšího,“ pochvaloval si Martin 
Veselovský. Díky otevřenosti biskupa 
Tomáše Holuba se v  knižním rozho-
voru dočteme mnohé ze zákulisí jeho 
působení v  roli vojenského kaplana, 
mnohé o tom, jak se cítil nejen mezi 
vojáky, ale i později jako účastník vy-
jednávání církevních restitucí či jako 
biskup – nováček na misijním území 
plzeňské diecéze. Nemlčí ani o svém 
vztahu k ženám, o mužské spirituali-
tě, o tom, co jí chybí. Nemlčí ani o psy-
choterapeutickém výcviku, o exorcis-
mu, vzpomíná na dětství. 

„Žádná tabu v  rozhovoru opravdu 
nebyla. Snažil jsem se odpovídat tak, 
aby to bylo srozumitelné, ale ne zjed-
nodušené,“ zdůraznil biskup.

PLZEŇ 14. února   
Mše sv. s udílením popelce po všechny plzeň-
ské farnosti proběhla v  katedrále sv. Barto-
loměje  
„Jsem rád, že jste opustili své kostely 
a přišli se vzájemně povzbudit k tomu 
být nositeli naděje, kterou dává Bůh,“ 
přivítal biskup stovky účastníků. Na-
děje pak byla klíčovým slovem celé 
jeho homilie. 
„Jsme pozváni, abychom byli posíle-
ni nadějí, která vidí dál, která je nám 
darována a kterou si darovat nechá-

me. Hledíme v té chvíli na toho, který 
v  okamžiku, kdy zemřel, nepohřbil 
naděje lidstva, ale dává nám per-
spektivu…  Abychom dokázali žít 
skrze krásy tohoto světa tak, aby nás 
vedly, ale nesvedly, potřebujeme být 
posilněni. Abychom zahlédli radost, 
která je původcem všech radostí 
světa viditelného,“ vysvětlil biskup 
význam postní doby, která má člo-
věku díky odřeknutí se věcí povrch-
ních a rozptylujících a následnému 
zklidnění umožnit vidět podstatné a 
vytřídit nepodstatné. „Abychom byli 
svobodní a radostní, potřebujeme 
hledat hlubší smysl našeho života, ať 
už jsme věřící či nikoliv,“ dodal pro ty, 
kdo se bohoslužby účastnili jako při-
hlížející. 

PLZEŇSKÁ DIECÉZE
Tříkrálová sbírka překonala rekord  
Rovných 5 034  958 korun vyneslo  
letos v  plzeňské diecézi koledování 
v rámci Tříkrálové sbírky. Je to o 620 
000 korun více než loni a zároveň 
nejvíc za 17 let konání této sbírky na 
západě Čech.
Oproti loňsku se zvýšil i počet po-
kladniček, letos jich bylo 1166, loni 
1122, chodilo s  nimi přes 3500 ko-
ledníků. „Je to fantastický výsledek 
a všem moc děkuju!“ vyjádřil svou 
radost nad výsledkem biskup Tomáš 

Holub. Už před zahájením Tříkrálové 
sbírky bylo rozhodnuto, jaké sociální 
projekty a služby Charity vykoledo-
vané peníze podpoří.
Například Městská charita Plzeň po-
dělí své domovy pro seniory, domov 
pro lidi bez domova a projekty na 
pomoc bezdomovcům a lidem z uli-
ce, přispěje na osobní asistence a na 
pomoc sociálně slabým dětem a mlá-
deži. Peníze z dalších částí diecéze 
půjdou i do domovů pro matky dět-
mi v tísni, do sociálně terapeutických 
dílen, na azylové domy, hospice, vol-
nočasové a nízkoprahové kluby či na 
adopci na dálku.

MARIÁNSKÁ TÝNICE 
Areál bývalého proboštství s poutním koste-
lem Zvěstování Panny Marie se od 1. červen-
ce stane národní kulturní památkou.
Mariánská Týnice se tak z rozhodnutí 
vlády stane jednou z devatenácti no-
vých národních kulturních památek, 
jedná se vesměs o významná poutní 
mísa v Čechách a na Moravě. 
„Vnímáme zařazení Mariánské Týnice 
mezi národní kulturní památky jako 
uznání duchovních kvalit i památko-
vých a krajinných hodnot a také jako 
poděkování spolkům i jednotlivcům, 
kteří se zejména v posledních sto le-
tech o záchranu a obnovu této archi-
tektonické perly od Jana Blažeje San-
tiniho zasloužili,“ zdůrazňuje Irena 
Bukačová, ředitelka Muzea a galerie 
severního Plzeňska, které v objektu 
sídlí. Ačkoliv poutní areál není v ma-
jetku církve, ale Plzeňského kraje, sa-
krální turistika a bohoslužby tu hrají 
svou roli. Irena Bukačová potvrzuje: 
„Rádi bychom významně oživili pře-
devším tradici poutí o všech marián-
ských svátcích, byl by to návrat k pů- 12



 13

vodnímu smyslu tohoto místa, které 
je tak silné, že si vynutí úctu i u nevě-
řících návštěvníků.“

BEČOV NAD TEPLOU
Dopis biskupa Tomáše Holuba, který napsal 
duchovnímu správci a farníkům z Bečova nad 
Teplou poté, co zde v  lednu vykonal biskup-
skou vizitaci:
Milý Otče Reginalde, milá bečovská 
farnosti včetně věřících z Otročína, 
pokračuji ve svých vizitacích v karlo-
varském vikariátu a bylo mi radostí 
strávit čas ve Vaší farnosti.
Jste farností ve skutečně misijní části 
naší diecéze. A žít víru i vytvářet spo-
lečenství v  takovýchto koutech naší 
diecéze není vůbec jednoduché.
Proto bych Vám na prvním místě 
chtěl moc poděkovat, že právě zde 
usilujete o život z  víry, že jste Bohu 
zůstali věrní. Nebojte se: i on Vám zů-
stává a vždy také věrný zůstane! 
A to i  v  situacích, kdy z  naší strany 

z  různých důvodů věrnost snad po-
kulhává, jak o tom píše apoštol Pa-
vel svému žáku Timotejovi: „I když 
my jsme nevěrní, On zůstává věrný, 
protože nemůže zapřít sám sebe.“ (2 
Tim 2,13) Osobně mne velmi potěši-
lo několik zcela konkrétních zmínek 
o  životě ve Vaší farnosti, které jsem 
během svých dvou odpoledních ná-
vštěv u Vás zaznamenal. Uslyšel jsem 
o duchovní obnově, která se na úze-
mí Vaší farnosti pravidelně koná díky 
paní Petrželkové, a Váš pan farář mi 
vyprávěl o farních výletech, které po-
řádáte. Zažil jsem i velmi milé setkání 
jak s dětmi i učiteli na základní umě-
lecké škole v Bečově tak i vřelé přijetí 
na radnicích v Bečově i Otročíně.
To vše pro mne byly signály, že i ve 
skromných podmínkách je možné 
vytvářet hezké vztahy a  být otevře-
ný pro spolupráci jak uvnitř tak i vně 
farního společenství.
Chtěl bych Vás proto povzbudit, 

abyste i nadále hledali nové cesty, 
jak si být vzájemně blíž, jak si po-
máhat na cestě víry i v  běžném kaž-
dodenním životě. Mladé bych velmi 
rád motivoval, aby hledali možnosti 
zažít naplno víru se svými vrstevní-
ky i mimo farnost a nabízím osobní 
pomoc při hledání různých příleži-
tostí. Mám na mysli nejen letní tábor 
Jump, ale i spousta dalšího. Nebojte 
se přímo se na mne obrátit.
Byl bych také rád, abyste alespoň 
dvakrát do roka slavili mši svatou 
společně, stejně jak tomu je dnes. 
Tedy aby alespoň jedenkráte v  roce 
přijeli otročínští do Bečova a na 
oplátku jedenkráte byla mše svatá 
celé farnosti v neděli jen v Otročíně a 
na návštěvu se vydali bečovští.
Z majetkových věcí jsem obšírně ho-
vořil jak s  panem farářem tak s  eko-
nomickou radou farnosti i s  bečov-
skou paní starostkou o budoucnosti 
fary v  Bečově. Očekávám od Vás ná-
vrh jak dál.
Přislíbil jsem, že když bude na sto-
le projekt, který dlouhodobě zajistí 
ekonomickou soběstačnost této bu-
dovy včetně vytváření smysluplného 
fondu oprav, jsem připraven ze stra-
ny biskupství poskytnout finance na 
samotnou investici, která na faře je 
naléhavě potřebná. 
Těším se, že i Vy si zde vedle ekono-
mické rady vytvoříte do konce letoš-
ního května i radu pastorační, tak jak 
to ve všech farnostech naší diecéze 
požaduji, a ta že se stane místem, kde 
bude možno shromažďovat veškeré 
podněty k  tomu, aby farnost i když 
jistě velmi skromně ale přeci jen sku-
tečně plnila svá tři základní poslání: 

liturgický život a společnou mod-
litbu, aktivitu ve prospěch potřeb-
ných ve Vašem okolí a připravenost 
evangelizovat své sousedy a blízké  
srozumitelným hlásáním radostné 
zvěsti. Děkuji velmi za službu Vašemu 
panu faráři, Otci Reginaldovi i všem, 
kteří mu pomáhají, především panu 
kostelníkovi v  Bečově a paní kostel-
nici i starostce zároveň v  Otročíně. 
Děkuji Vám všem za Vaše svědectví 
víry a naděje. A do dalších dnů i let 
žehnám Vám i vašim blízkým s  přá-
ním pokoje a důvěry v Hospodina. 
 
 

+ Tomáš

Připravila Alena Ouředníková, foto 
Pavel Adámek, Soňa Pikrtová a Jiří 
Strašek

SPADLO TO TAM
15. března, 12. dubna, 17. května vždy od 
18.00 hodin
Psychologicko-biblické semináře 
se konají jednou měsíčně na DCM 
v  Plzni, určeny jsou pro mladé do-
spělé od 16 do 32 let.
Aktuální témata pro konkrétní ter-
míny sledujte na www.bip.cz.

PLASKÉ VEČERY CHVAL
17.března,14.dubna,12.května,30.června, 
vždy od 18.30 hodin.
I v pastoračním roce 2018 se schá-
zíme v kapli farního domu v Plasích 
jednou měsíčně k modlitbě chval. 
Již tradičně budeme Pána chválit 
hudbou, písněmi, spontánní mod-
litbou, gesty... Nebude chybět ani 1414
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naslouchání Božímu slovu, mod-
litba žalmů a chvíle tiché adorace. 
Přijďte s námi chválit Pána i vy.

HROZNATOVA AKADEMIE V TEPLÉ
ZDOBENÍ VAJÍČEK
17. března od 15.00 ho 18.00 hodin
Hroznatova akademie Kláštera pre-
monstrátů v Teplé zve na dílnu pro 
rodiny s dětmi. 
Pod vedením Mirky Derkové se 
naučíte techniku voskové batiky a 
zdobení vajíček slámou. Účastnický 
poplatek je 70 Kč za dítě a 100 Kč za  
dospělého. Sraz je v recepci Hroz-
natovy akademie. Přednost mají 
rezervovaní účastníci, rezervace 
propadá 10 minut před začátkem 
kurzu. Rezervace a bližší informace 
na tel. 353  394  463. Srdečně zveme 
malé i velké! 

BIŘMOVÁNÍ BEZ BIŘMOVÁNÍ
20. března, 24. dubna, 29. května a 12. 
června vždy od 18.00 hodin
„Život z  víry je cesta. Nekončí ani 
absolvováním náboženství, ani pří-
pravou na biřmování.“ Tak zní hlav-
ní myšlenka pravidelných setká-
vání, která pod názvem Biřmování 
bez biřmování od ledna probíhají 
jednou za měsíc na plzeňském 
biskupství.Setkání nemají formu 
přednášky, ale spíš semináře, vy-
cházejí vždy z  určitého textu, o 
kterém se pak mluví. „Účast není 
ničím omezená, chceme, aby mož-
nost růstu, prohlubování, sdílení 
a předávání byla dostupná všem, 
cesty jsou různé,“ dodává P. Vlasti-
mil Kadlec OMI, který setkání vede. 
Lze navštívit jednotlivá setkání 
nebo celý cyklus. Více informací na 
e-mailu vlastimil@oblati.cz.

MEDITAČNÍ ZAHRADA
24. března Křížová cesta v 15.00 hodin
V sobotu před Květnou nedělí pro-
běhne Křížová cesta, pro účastníky 
bude otevřeno půl hodiny před 
začátkem. Křížovou cestu vedou 
bratři dominikáni. Doprava MHD 
č. 30, zastávka „Tyršův most“ nebo 
vlastními auty. 
V  kapli sv. Maxmiliána Kolbe se 
v březnu mše svaté nekonají.
Rezervace termínů svateb, zá-
jezdů, koncertů a dalších akcí 
na letošní sezónu na mobilu 
603  809  798, e-mail: zahrada@bip.
cz (Věra Kopicová)
Meditační zahrada bude pro veřejnost 
opět otevřená od středy 18. dubna do 
neděle 14. října 2018.

KONCERT SOUBORU ČESKÁ PÍSEŇ
25. března od 19.30 hodin v  kostele sv. 
Jana Nepomuckého na Chodském nám. 
v Plzni
Program: Josef Suk -  Křečovická 
mše, František Xaver Thuri - Stabat 
Mater
Účinkuje smíšený pěvecký sbor 
Česká píseň Plzeň, Jana Koucká  – 
soprán, Jana Piorecká – alt, Tomáš 
Kořínek – tenor, Jakub Hliněnský – 
bas, Komorní orchestr Vladimíra 
Sommera. Diriguje Vojtěch Jouza

SEMINÁŘ NA PROHLOUBENÍ OSOBNÍHO 
DUCHOVNÍHO ŽIVOTA V PLZNI
Desetitýdenní seminář „Život v 
Duchu“ podle P. Ernsta Sieverse 
odstartuje 3. dubna v Plzni. Semi-
nář se bude konat každé úterý 
od 19.00 hodin v  kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Chodském ná-
městí. Cílem setkávání je prohlou-
bení osobního duchovního života 

a vztahu k Ježíši Kristu a křesťan-
ského života v síle Ducha svaté-
ho. Hlavním doprovázejícím bude  
P. Bogdan Stępień. Setkání obsa-
hují společnou modlitbu chval, 
přednášku a skupinky s osobním 
sdílením. Nedílnou součástí se-
mináře je každodenní čas osob-
ní modlitby na podkladě úryvků 
s Písma svatého.
V předmluvě pro účastníky semi-
náře jeho autor P. Ernst Sievers 
napsal:
Bůh mluví k tobě prostřednictvím 
slova nebo Písma, ale také prostřed-
nictvím člověka. 
Chceš-li dosáhnout v semináři hlub-
šího a obnoveného křesťanského 
života, budeš se muset pravidelně 
účastnit všech setkání, aby ti sestry 
a bratři mohli pomáhat růst v tom-
to novém životě. Především tě však 
chce Bůh oslovit zcela osobně, jestli-
že ty sám s ním denně prodlíš „chvíli 
ztišení“. Jsi tedy pozván, abys pro-
dléval každý den -v neděli i ve vše-
dní den – minimálně 15 – 20 minut 
v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. 
Přitom velmi brzy zakusíš, kolik mi-
losti ti Bůh během této „chvíle ztiše-
ní“ daruje.
Přihlášky ke stažení najdete na 
www.bip.cz, prosíme, vyplněné 
odešlete na e- mail:  rkfplzen-bo-
ry@centrum.cz.

VEČERY CHVAL V PLZNI
Diecézní centrum mládeže společ-
ně s farnostmi Plzeň-Bory a Plzeň-
-Severní předměstí zvou na Večery 
chval v Plzni, které se konají pravi-
delně dvakrát do měsíce:
každý první čtvrtek v měsíci (mimo 
červenec a srpen) od 20.00 hodin  

v Domečku u bratří františkánů 
(Komenského 1101/17, Plzeň),
každé třetí úterý  v měsíci (mimo čer-
venec a srpen) od 19.30 hodin v 
kostele sv. Jana Nepomuckého 
(Chodském náměstí, Plzeň

PASTORAČNÍ CENTRUM INFORMUJE:

Setkání pastoračních asistentů, akolytů, 
lektorů, mimořádných služebníků eu-
charistie a pomocníků kněží ve farnosti 
v roce 2018
Termíny setkání:

10. března – postní rekolekce s  P. 
Martinem Sedloněm OMI – při-
hlášky do 28. února na adrese pas-
toracni@bip.cz

21. dubna – vzdělávací setkání – 
Evangelii gaudium s  P. Petrem 
Hruškou
Všechna setkání se uskuteční v Plz-
ni na biskupství od 9.30 do 15.30

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

Svátost smíření v Plzni
v  kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie (u františkánů):
-každé úterý 14.00-17.00 obláti 
z Plas
-každou středu 10.30-12.00 a 
12.30-13.30 P. Stanislav Uhlíř
-každý čtvrtek 14.30-16.30 bratři 
františkáni z Lochotína
-každý pátek 15.15-16.15 P. Ludolf 
Kazda O.Praem.
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Diecézní fond na podporu pastoračních 
aktivit 2018
rozděloval dotace na podporu 
pastoračních a preevangelizačních 
akcí farností a spolků v  diecézi, z  35 
projektů bylo vybráno 31 projektů (z 16 
farností a 9 spolků) a ty byly podpořeny 
v celkové částce 266 100 Kč.

IKONOPISECKÝ KURZ
10. – 13. května na faře v Berouně
Cílem tohoto kurzu je seznámení s tvor-
bou ikon, každý účastník by si měl bě-
hem kurzu vytvořit svoji vlastní ikonu, 
kterou si odnese s sebou domů. Půjde 
především o seznámení se s materiály, 
jakými jsou ikony tvořeny, vyzkouše-
ní těchto materiálů v praxi a tvorbu 
samotné ikony dle výběru každého 
účastníka. Pro dobrou práci je dobré si 
předem promyslet, jakou ikonu by chtěl 
každý tvořit, případně si najít předlohu 
ikony ve velikosti cca 22 x 17 cm. Bude-
te-li chtít, můžeme výběr ikony předem 
konzultovat přes mail: damianM@se-
znam.cz. .
Cena kurzu činí 3.200,-- Kč 

V ceně je zahrnuto: Skripta o historii, 
teologii a praktické tvorbě ikon (cca 8 
stran A4). Materiál: dřevo velikosti 28x23 
cm, klíh, plavená křída, plátno, smirkový 
papír, štětce, mixtion (lepidlo na zlato) 
plátkové zlato, pigmenty – barvy, vajíč-
ka, ocet, čistý líh, šelak. Kurz bude začí-
nat ve čtvrtek 10. května v 16.00 hodin 
modlitbou, kterou vepíšeme do samot-
ného dřeva ikony. V pátek bude kurz 
pokračovat od 8.30 hodin. Zaschnutý 
levkaz vyhladíme. Sobota bude ve zna-
mení pokračování v tvorbě nanášení 
barev. Během dne je možné ztišení v 
kapli. V neděli dopoledne budeme do-
končovat svá díla, popřípadě zalakuje-
me ikony šelakem. Po mši svaté bude 
možné ikony nechat požehnat.
Kromě dobré nálady si vezměte s se-
bou, prosím, psací potřeby, pravítko, 
nůžky, kružítko (případně si vzájemně 
půjčíme). Těším se na naše společné 
tvoření. Martin Damian

EXERCICIE OBOVA BOŽÍM SLOVEM (SVATOST)
16. – 20. července na Svaté Hoře v Příbra-
mi pod vedením Mons. Josefa Žáka

Příjezd na míst možný po 15. ho-
dině, začátek programu je  večeří 
v 17.30 hodin, konec snídaní v 8.00 
hodin. S sebou: tužku, zápisník, pře-
zůvky a něco proti dešti (na stravo-
vání se přechází do jiné budovy). 
Náklady 1860,-  Kč se hradí po příjez-
du na místo

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM 
BUDE BEZBARIÉROVÉ
Církevní gymnázium Plzeň obdrželo od Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR coby infor-
maci o získání finanční dotace na projekt 
pod názvem „Podpora přírodovědného 
a jazykového vzdělávání na Církevním 
gymnáziu Plzeň včetně zajištění bezbari-
érovosti“. Hlavním cílem projektu je 
zkvalitnění vzdělávání a zajištění 
bezbariérového přístupu a pohybu 
v  celé budově gymnázia pro žáky 
s  pohybovým hendikepem, zajiš-
tění konektivity školy a připojení 
k internetu v  celé budově školy, 
rekonstrukce a dovybavení odbor-
ných učeben pro zvýšení kvality 
komunikace v cizím jazyce, přírodo-

vědných učeben biologie, chemie, 
zeměpisu (geografie) a vytvoření 
zázemí pro přípravu pedagogů 
na vyučování – kabinet biologie 
a chemie s  přípravnou a zázemím 
se skladem chemikálií. V  rámci sa-
motného projektu, jehož vlastní 
realizace se předpokládá v  příštím 
roce, dojde k  výstavbě výtahu a 
umožnění bezbariérového pohybu 
po chodbách, přístupu do učeben a 
zřízení bezbariérového WC pro úpl-
né zajištění bezbariérovosti školy. 
Celkové náklady projektu jsou 12,8 
milionu Kč a poskytnutá dotace pro 
Církevní gymnázium Plzeň 11, 5 mi-
lionů Kč, což je 90 % celkových ná-
kladů projektu. Samotné Církevní 
gymnázium Plzeň bude z vlastních 
finančních prostředků a prostředků 
poskytnutých zřizovatelem Biskup-
stvím plzeňským financovat 10 % 
výše nákladů projektu, konkrétně 
1,3 milionu Kč. Finanční prostředky 
ve výši 90 % poskytla Evropská unie 
a Česká republika prostřednictvím 
Integrovaného operačního pro-

termín: 16. - 20. 7. 2018
Jméno a příjmení: ........................................................................................................
Ulice, č.: .................................................................................................................................
Město: ....................................................... PSČ: ..................................................................
E-mail:(pokud máte): ........................................................................................................
Telefon (mobil): ..................................................................................................................
SPZ (pokud přijedete autem): ......................................................................................
Poznámka: ...........................................................................................................................
Náklady 1860,- uhradím po příjezdu na místo.
Datum: .............................. Podpis: ....................................................................................

Přihláška na exercicie TERMÍN: 16. - 20. 7. 2018
Přhlášku odeslat na adresu: ŘKF u kostela Nanebevzetí P. Marie

Exerciční dům Svatá Hora 591 261 01 Příbram
nebo e-mailem: ex.dum@svata –hora.cz
nebo přes formulář, který najdete na webových stránkách Svaté Hory
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gramu řízeného Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR v  rámci prioritní 
osy 2. (Zkvalitnění veřejných slu-
žeb a podmínek života pro obyva-
tele regionů) a jejího specifického 
cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostup-
nosti infrastruktury pro vzdělávání 
a celoživotní učení).„Hlavní část 
prací by měla proběhnout o let-
ních prázdninách, kdy si ve škole 
nebudou dělníci a studenti vzá-
jemně překážet,“ uvedl ředitel Cír-
kevního gymnázia Daniel Petříček.  

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
Od 1. ledna 2018 začala platit nová směr-
nice pro službu pastoračních rad farností 
v  plzeňské diecézi a s ní spojené prová-
děcí pokyny. Tento text chce seznámit s 
nejdůležitějšími částmi směrnice a před-
stavit službu pastorační rady ve farnosti.
Pastorační rada farnosti (dále PRF) 
je poradním orgánem faráře, kte-
rý má napomáhat rozvoji pasto-
rační péče ve farnosti. PRF vytváří 
prostor pro společné pastorační 
rozlišování, kdy pod vedením fará-
ře v  jednotě s   biskupem zkoumá 
vše, co se vztahuje k pastoračnímu 
působení ve farnosti, uvažuje o 
tom ve světle evangelia a pasto-
račních priorit diecéze a navrhuje 
z  toho plynoucí praktické kroky. 
Aby mohlo být naplňováno hlavní 
poslání PRF, její členové se snaží žít 
jako Kristovi učedníci, spolu s fará-
řem komunikačně propojují různé 
lidi, skupiny a pastorační aktivity a 
pomáhají faráři získávat spolupra-
covníky ochotné podporovat život 
farnosti podle evangelia. 
V  určitých situacích jsou pro fará-
ře konzultace v PRF před učiněním 
konečného rozhodnutí povinné, 

týká se to např. formulace dlou-
hodobých pastoračních záměrů 
v životě a službě farnosti, dále per-
sonálních rozhodnutí ve farnosti 
(např. zřízení či zrušení pracovních 
míst ve farnosti; ustanovení akoly-
tů, lektorů, katechetů, jmenování 
ředitele či ředitelky farní charity; 
přijetí za aspiranta trvalého jáhen-
ství), správy majetku farnosti (kon-
zultace dlouhodobé vize hospo-
daření a rozpočtu farnosti) a také 
činnosti ekonomické rady farnosti 
(dále ERF – např. výběr členů).
Směrnice kromě toho navrhuje 
další oblasti života farnosti, kde 
je doporučena konzultace v PRF 
(např. plánování pastoračního pro-
gramu či důležitá organizační roz-
hodnutí.

Kompetence pastorační rady farnosti 
Ačkoli konečné rozhodnutí vždy 
činí farář a ačkoli není povinen se 
doporučením PRF řídit, konzul-
tace v  PRF jsou pro něj důležitým 
prostorem pro postupné utváření 
jeho rozhodnutí. Proto se také od 
doporučení pastorační rady nemá 
farář bez přesvědčivějšího důvodu, 
který sdělí PRF, odchýlit, hlavně 
pokud k němu PRF dospěla na zá-
kladě souhlasu všech jejích ostat-
ních členů. 
Pokud farář nepřijme doporučení 
PRF v  případech povinných kon-
zultací (viz výše), může se PRF roz-
hodnout, že se prostřednictvím 
svého sekretáře obrátí na generál-
ního vikáře nebo diecézního bis-
kupa, aby osobně či skrze jím urče-
ného delegáta napomohl k řešení. 
Do jeho rozhodnutí se farář zdrží 
jednání v té věci. 

Členství v pastorační radě farnosti
Členové PRF jsou vybíráni a jmeno-
váni z  pokřtěných a biřmovaných 
křesťanů, kterým je v  den voleb 
alespoň 18 let a jsou pravidelnými 
účastníky slavení nedělní eucharis-
tie v dané farnosti nebo daná far-
nost je důležitým prostorem k jejich 
křesťanskému životu a službě. PRF 
má 4 až 12 členů (včetně faráře); 
počet vhodný pro danou farnost 
určí farář. Část členů (vždy alespoň 
tolik, kolik je jmenovaných členů 
spolu s  farářem) je volena farním 
společenstvím, část je jmenována 
farářem, který by při jejich jmeno-
vání měl zohlednit, aby složení PRF 
„zrcadlilo“ farnost se vší její rozma-
nitostí (území, sociální podmínky, 
profese, vzdělání, kulturní okruhy, 
spirituality, oblasti služby, duchovní 
dary apod.). 
Řádná délka služebního období 
člena PRF je 4 roky. Při změně faráře 
PRF automaticky zaniká a nový fa-
rář musí během pěti měsíců od své-
ho jmenování ustanovit novou PRF. 

Výběr členů pastorační rady farnosti
Za výběr členů PRF je zodpovědný 
farář ve spolupráci se třemi členy 
stávající PRF nebo pokud  PRF nee-
xistuje, vybere farář pro tento účel 
tři důvěryhodné farníky. 
Před volbou členů PRF předchází 
výběr vhodných kandidátů, který 
začíná prezentací poslání a úkolů 
PRF farnosti (písemně, v  ohláš-
kách). Návrh kandidátů je mož-
no uskutečnit dvěma způsoby: 
1. navržením kandidátů farním 
společenstvím – kdokoli může 
navrhnout faráři své kandidáty (je 
vhodné své návrhy stručně odů-

vodnit (aby nebyly jakousi „střel-
bou od boku“, ale výsledkem pocti-
vého rozlišování a modlitby) nebo 
2. navrhování se koná na zvláštním 
shromáždění farnosti. 
Navržení kandidáti jsou pak po-
zváni k  osobnímu rozhovoru s  fa-
rářem či jiným členem dosavadní 
PRF, v  jehož závěru je navržený 
dotázán, zda kandidaturu přijímá. 
Tento rozhovor má pomoci navr-
ženým hlouběji pochopit poslání a 
úkoly PRF, způsob její služby a ča-
sové nároky s ní spojené, a tak také 
osobně rozlišit, jestli se chtějí dát 
k dispozici pro tuto službu. Pokud 
navržení souhlasí se svojí kandida-
turou, jsou uvedeni na „seznamu 
kandidátů“ (farnost je pozvána k 
modlitbě za kandidáty, je-li po-
třeba, jsou kandidáti na seznamu 
v několika řádcích představeni).
Z  farníků, kteří svoji kandidaturu 
přijali, pak celé farní společenství 
volí při všech bohoslužbách s  ne-
dělní platností, na území farnosti 
a v  předem vyhlášeném termínu, 
stanovený počet členů. Volit mo-
hou všichni katoličtí křesťané star-
ší 16 let, kteří se pravidelně účastní 
slavení eucharistie ve farnosti. Fa-
rář pak dle svého vlastního uvážení 
jmenuje příslušný počet členů PRF. 
Každý člen dostává dekret o svém 
ustanovení a slibuje před shro-
mážděnou farností následující slib: 
„Slibuji, že budu svědomitě plnit 
své poslání v pastorační radě far-
nosti podle daných stanov a spolu 
s ostatními se podílet na podpoře 
pastorace ve farnosti, aby život a 
působení Božího lidu více odpo-
vídaly evangeliu. Kéž mi v tom po-
máhá Bůh.“ 



Způsob práce pastorační rady farnosti
Předsedou PRF a zároveň jedním 
z jejích členů je vždy farář; bez jeho 
přítomnosti není jednání PRF plat-
né. Farář může pověřit jednoho z 
členů PRF rolí sekretáře, který mu 
asistuje při organizaci či mode-
raci setkání. Farář po konzultaci s 
PRF jmenuje jednoho z  členů PRF 
zástupcem v  ERF.  PRF se ke svým 
řádným pracovním setkáním schá-
zí minimálně třikrát ročně, klíčo-
vou roli při pracovních setkáních 
má společná modlitba. Jako jeden 
z  prostředků umožňujících hlubší 
formaci i prohloubení vztahů mezi 
členy PRF se doporučuje výjezdní 
setkání. Na jednání je možné při-
zvat různé odborníky, pastorační 
pracovníky apod. Z jednání se vy-
hotovuje zápis a PRF pravidelně 
vydává zprávy o svých setkáních 
(ve farním zpravodaji, webu farnos-

ti, vývěskách apod.) a spolupracuje 
s  farářem na pastorační zprávě far-
nosti, kde také podá zprávu o své 
službě během roku. 
PRF a ERF jsou dva poradní orgány 
faráře, které spolu úzce spolupra-
cují. Jestliže ERF uvažuje nad sprá-
vou majetku farnosti z hlediska její 
ekonomické efektivity a pomáhá 
dodržovat její zákonný rámec, PRF 
se správě majetku farnosti věnuje 
z hlediska jejího souladu s vlastním 
posláním farnosti a s  jejími pasto-
račními prioritami. 

PRF má být zřízena v každé farnosti 
plzeňské diecéze nejpozději ke dni 
31. května 2018. Ve farnosti, kde 
funguje tzv. „farní rada“, může být 
nová PRF podle této směrnice usta-
vena až po skončení jejího funkční-
ho období, nejpozději však do 31. 
prosince 2019.
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Vážený pane biskupe, mediálně a komunikač-
ně patříte k jednomu z našich nejzdatnějších 
biskupů. Pro mě to v tuto chvíli bohužel zna-
mená, že na všechno jste už někdy odpově-
děl… A nebo existují otázky, které ještě polo-
ženy nebyly a jsou přitom podle Vás opravdu 
důležité?
Otázky jsou důležité vždy, když jsou 
nějak aktuální. Pak si myslím, že je 
velmi smysluplné je i opakovat. Dnes 
jako aktuální vnímám především dů-
raz na křesťanskou víru jako putování 
po cestě, které směřuje do neznáma; 
v důvěře, že nás ale na té cestě čeká 
Bůh a vede nás.
Myslím, že právě tato identita křes-
ťanské víry jako putování je něčím, co 
jsem už možná zmínil víckrát, ale co 
je podle mého pro dnešní svět velmi 
důležité znovu opakovat. Je to totiž 
velká obrana proti tomu, aby víra a 
křesťanství nebyly zneužity různými 
ideologickými způsoby, které se ra-
dostností křesťanské víry jen zaštiťují, 
ale přitom sledují své mocenské a vel-
mi ziskuchtivé zájmy.

Nedávno u nás „lid volil svého krále“.  
Nezdá se Vám, že obsazovat post prezidenta  
republiky přímou volbou je svým způsobem 
něco jako metodická chyba? Nebyla by pak už 
důslednější volba losem, kterou koneckonců 

v určité podobě známe z athénské demokra-
cie a jako návrh se objevuje i u některých teo-
retiků politologů?
Los v žádném případě. Myslím, že zá-
kladním rozměrem je zodpovědnost. 
Samozřejmě diskuse by pak měla být 
o tom, nakolik má být zodpovědnost 
za společnost nesena v  první řadě 
zastupitelskou demokracií nebo se 
může projevit demokracií přímou. 
Ale toto je otázka politologická, proto 
se domnívám, že by se do ní církev ne-
měla moc míchat.

Vy se nijak netajíte svými postoji a preferen-
cemi. Je jasné, že volba prezidenta bude mít 
a už bezprostředně poté měla  konkrétní do-
pady na zdejší kulturu politických vztahů. Jde 
skutečně o dopady zásadní, nebo spíše jen 
kosmetické?
K této věci jsem se vyjádřil na svém 
Twitteru, kde jsem řekl, že po volbě 
není čas na emoce. Je potřeba se na-
dále orientovat na dvě zásadní věci: 
konat dobro a hájit svobodu každého 
jednotlivce. 
Já stále věřím, že tento prostor pro 
svobodu a péči o jednotlivce v  naší 
společnosti existuje, ale hlavně jsem 
nadále ten, kdo svůj optimismus od-
vozuje jenom z  toho, že Kristus vstal 
z mrtvých.

Je demokracie natolik silný systém, aby do-
nekonečna umožňovala autonomní nápra-
vu zásadních výkyvů, ba pochybení, a nebo 
se v  určitou chvíli nastaví špatný mechani-
smus jako nevratný a dojde ke strukturální 
změně? 
Jinak řečeno: domníváte se, že na nás tady v 
Evropě číhá totalita?
Žádný systém není sám v sobě sa-
mospasitelný, to znamená, že sám 
nemá možnost absolutní remediace. 
Tam, kde vznikne představa o sebe-
jisté struktuře, která bude vždy brá-
nit lidskou svobodu – která je velmi 
osobní –, svoboda se z ní ztratí. 
To, že hrozí totalita, je něco, co vždyc-
ky bylo, je a bude součástí lidské 
společnosti, v níž existují lidé toužící 
po moci a moc a ovládání mají jako 
nejvyšší hodnoty svého života.

Aktuálně se nám znovu rozhořela debata 
o Evropské unii, hrocená na otázce našeho 
setrvávání v  ní. Člověku to nemůže nepři-
pomínat mediálně rozehrávanou variantu 
na brexit a vtírá se otázka: Cui bono?
Myslím, že je to jedna z  docela vel-
kých teologických otázek, na které 
odpovídá papež František. 
Ve své apoštolské exhortaci Evange-
lii gaudium říká, že čas je důležitější 
nežli prostor. Interpretuji to jako vý-
zvu, abychom nevytvářeli ohraniče-
ná ghetta, která budeme bránit, ale 
abychom se v prostoru, který je nám 
dán, tedy v EU, snažili v čase o změ-
ny, které jsou v ní naprosto nutné. 
Domnívám se, že v rozehrávání od-
chodu z EU je větší akcentace právě 
na prostor, který potom bude patřit 
samozřejmě do jiné sféry vlivu. A do 
jaké, to je otázka opět na politology.

A protože nejenom politikou živ je člo-
věk, nemohu se Vás jako biskupa nezeptat 
také na církev. Mění se pro Vás tak, jak 
jste postupně „hierarchizován“ církev jako  
instituce? 
Vnímáte její problematické stránky čím dál 
méně/více? 
A máte případně nějakou strategii na to, jak 
se neodcizit církvi coby živému společenství, 
uprostřed něhož rozbil svůj stan samotný 
Pán?
Je jasné, že tím, jak člověk prochází 
různými službami v  církvi, které jsou 
spojeny se strukturou a strukturálním 
řízením, odpadají mnohé iluze o círk-
vi. Mnohé věci, které jsem dříve vní-
mal jako ideál, už teď jako ideál vnímat 
nemohu. Příkladem takové iluze je 
třeba to, že nahoře, kdesi ve Vatikánu, 
existují jenom samí moudří lidé, kteří 
všechno dělají velmi dobře. Současná 
napětí mezi papežem a jeho některý-
mi blízkými spolupracovníky už nám 
tuto iluzi vůbec nedovolují. Na druhé 
straně musím říci, že tato určitá demy-
tologizace církevní struktury mi dává 
mnohem větší svobodu žít jednotlivá 
setkání a společenství jako něco, co je 
podstatou, a to zázračným způsobem. 
Jestliže v církvi, v tak obrovském celo-
světovém uskupení, je podstatou to, 
že lidé se setkávají v  lásce s  Kristem, 
který je jejich inspirací a posilou, pak 
je to skutečně něco, co je zdrojem ra-
dosti a dokonce zázrakem.

Mám osobní zkušenost ze západní Evropy 
(tradičně katolická oblast,  konkrétní místo), 
kde za poslední dvě desetiletí proběhl celkem 
hmatatelný odliv věřících: nejprve se několik 
nedělních bohoslužeb zredukovalo na jed-
nu, vzhledem k  mizivé zastoupenosti mladší 

Tomáš Holub:  
Snažme se o změny v čase, 
který je důležitější než prostor

Biskup Tomáš Holub poskytl v nedávných dnech pro účely Pracovní skupiny pro 
sociální otázky při České biskupské konferenci rozhovor, který zpracovala ThDr. 
Lucie Kolářová. Přinášíme ho v plném znění.
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generace se přijalo opatření tematizovat ka-
ždou první bohoslužbu v  měsíci pro rodiny a 
mladé lidi. Mladí lidé se masově nedostavili, 
trend pokračoval. Postupně se nekonala ani 
ta jedna nedělní bohoslužba v každém z kos-
telů městského okrsku, lidé se stahovali do 
jednoho určitého kostela. Dnes se zavádí re-
strukturalizace obrovských rozměrů, kostely 
zůstávají zavřené, jeden funkční kostel pro 
zhruba 50.000 lidí. Chápu, osvícenský model 
farností není pro dnešní společnost adekvát-
ní. Přesto člověku naskakují otazníky. V čem 
Vy spatřujete budoucnost křesťanství?
Budoucnost křesťanství je v  tom, 
v  čem je jeho přítomnost i minulost: 
v  tom, že budou existovat lidé, kteří 
mají osobní vztah k  Ježíši Kristu  jako 
svému Pánu. To, že vytváří společen-
ství, která jsou živá a v nichž se ve své 
víře vzájemně posilují, je něco, co také 
patří k identitě křesťanství, co k ní pa-
třilo v minulosti a bude patřit i v bu-
doucnosti. 
Proto vytvářet společenství je podle 
mne důležitější než geograficky dělit 
města nebo brečet nad tím, že takové 
společenství tvoří třeba jen jedno pro-
mile z  celkového množství obyvatel. 
Kde se sejdou lidé, kteří věří v Krista, 
tam je také církev. V té chvíli se stává 
znamením pro svět, ať je to kdekoliv.

Dovolte mi prosím otázku, která je spíš tako-
vým povzdechem. 
Proč je církev pomalá? Jistě, jsou tu zřej-
mé důvody k  tomu, aby se neunáhlovala a 
byla obezřetná. Je tu odpovědnost za tradici 
a její velké poklady. Ale proč AŽ TAK pomalá? 
Vždyť to vypadá, že je za tím strach… Je snad 
církev malověrná?
Církev není pomalá. Církev je tradiční 
v tom nejlepším slova smyslu. V situa-
ci, ve které si stěžujeme na její poma-

lost, si stěžujeme spíše na to, že tradi-
ce pro nás neznamená jenom čerpání 
toho nejlepšího z  minulosti, ale také 
naději na to, že v  minulosti najdeme 
spásu budoucnosti. Pokaždé, když se 
objeví tento trend interpretace tradi-
ce jako spásy pro budoucnost, a niko-
liv jako inspirace pro to nové, co při-
chází, církev se stává nejen pomalou, 
ale mnohdy úplně stagnující. A to se 
může stát kdykoliv, kdekoliv a na jaké-
koliv úrovni.

Existuje nějaká životaschopná vize pro plzeň-
skou diecézi? 
Předpokládám, že jste mohl docela dobře na-
vázat na dílo, které před Vámi započal biskup 
Radkovský. 
Avšak u tak rozlehlé a zanedbané diecéze 
bude možná zapotřebí mnoha generací ino-
vativních biskupů….
Životaschopnou vizi společně hle-
dáme. Je to také motto letošního 25. 
roku plzeňské diecéze, který si připo-
mínáme. Je to právě snaha hledat věci, 
které se osvědčily, a dosti nemilosrd-
ně naopak škrtat ty, které už zůstávají 
jen z nějaké piety nebo z malé odvahy 
něco významně změnit. Každopádně 
v centru vize opět stojí živé společen-
ství věřících lidí, které se možná bude 
sjíždět z  poloviny diecéze, ale bude 
schopné Hospodina chválit v radosti a 
ve vzájemné podpoře.

Vy působíte, jako byste nikdy nebyl skeptický. 
Lze být – a teď Vám nahrávám na smeč – opti-
mistou za všech okolností?
Tak to mě málo znáte. Myslím, že jsou 
situace, kdy skepse patří k mému do-
cela dobře rozvinutému repertoáru.
 
 Děkuji za rozhovor.Lucie Kolářová
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Bilance služby pro cizince
Diecézní charita Plzeň poskytuje pro-
střednictvím Poradny pro cizince a 
uprchlíky na pracovišti OAMP v  Plzni 
ve Slovanské aleji asistenční služby ci-
zincům. Služba je určena pro občany 
ze zemí mimo EU, kteří pobývají na 
území ČR legálně v režimu zákona o 
pobytu cizinců a osobám s udělenou 
mezinárodní ochranou. Jedná se ze-
jména o poradenství v otázkách poby-
tu na území ČR,pomoc s vyplňováním 
formulářů, tlumočení z/do ruského a 
ukrajinského jazyka a asistenci při jed-
nání u přepážek. V roce 2017 poskytla 
Poradna na pracovišti OAMP služby 
373 cizincům. V  převážné většině se 
jednalo o občany Ukrajiny (290). Dále 
o Vietnamce (31) a Rusy (12).  Z těchto 
klientů má 169 povolení k  trvalému 
pobytu, 121 má dlouhodobý pobyt. 
Krátkodobé vízum využívá 30 klientů, 
dlouhodobé 11 a bezvízový styk 28 
klientů. Celkově se loni obrátila na PCU 
více než tisícovka lidí. Nejčastěji se jed-
nalo o Ukrajince (321), Bulhary (316) a 
Slováky (117). 

Benefiční ples
V  kulturním sále Saloon na plzeňské 
Roudné se uskutečnil 3. benefiční ples 
na podporu rozvojových projektů 
DCHP v Jižní Americe. Spolupořádaly 
ho Centrum španělské kultury a vzdě-
lávání a Diecézní charita Plzeň. „Díky 
vybranému vstupnému a zakoupeným 
lístkům v tombole se nám podařilo zís-
kat přes 30 000 korun,“ uvedl vedoucí 
služby Adopce na dálku Pablo Chacon 

Gil. Výtěžek pomůže chudým dětem 
v Bolívii, kde Charita podporuje výstav-
bu školy a její zařízení. 

Job centrum pomáhá dlouhodobě  nezaměst-
naným   
Job centrum bylo založeno ve spolu-
práci s městem Plzní v roce 2015. Jeho 
posláním je motivovat a podporovat 
lidi bez domova a dlouhodobě neza-
městnané k získání zaměstnání. „Také 
v  loňském roce jsme spolupracovali 
s  organizacemi, které pomáhají neza-
městnaným jako je například Naděje, 
Diakonie, Tady a teď, Ulice a podobně,“ 
uvedla vedoucí služby Jaroslava Me-
dunová. „A také se sociálními odbory 
městských částí a s Úřadem práce. 
Tyto instituce posílají klienty hledající 
zaměstnání do Job centra, kde s nimi 
dále pracujeme.“  Job centrum ob-
sloužilo v roce 2017 celkem 46 klientů, 
z nichž někteří přicházeli opakovaně.  S 
klienty byla zhodnocena jejich pracov-
ní situace, byl s nimi sepsán životopis, 
popřípadě jim byla poskytnuta pomoc 
se založením e-mailu, aby mohli elek-
tronicky reagovat na nabídky zaměst-
nání. „Zájemcům poskytujeme základy 
práce na PC – práce s elektronickou 
poštou či s vyhledáváním vhodných 
pracovních nabídek. Dále spolu s nimi 
vyhledáváme vhodné nabídky prá-
ce, které odpovídají jejich vzdělání 
čipožadavkům,“ vypočítává Jaroslava  
Medunová. V případě potřeby sociální  
intervence byl klient odkázán na vhod-
nou sociální službu. Job centrum po-
skytovalo klientům, kteří to potřebo-

vali, pracovně právní poradenství, na 
němž se podílel právník zaměstnaný 
na částečný úvazek v rámci projektu. 

Sociálně terapeutické dílny vystavují 
Klienti Sociálně terapeutických dílen 
sv. Josefa z Domažlic a Meclova vysta-
vují své výrobky v  Dobřanské galerii. 
„Připravili jsme na výstavu výrobky 
s jarní tématikou,“ řekla Jitka Horalová, 
sociální pracovnice. „Dekorativní před-
měty, doplňky, šperky a další výrobky 
z  našich dílen si mohou návštěvníci 
prohlédnout až do 23. března. Zájemci 
o jejich prodej si je pak mohou zakou-
pit na velikonočním jarmarku v sobotu 
24. března.“   Miroslav Anton

 Městská charita Plzeň přijme:
Zdravotní sestry, pečovatelky a osob-
ní asistentky do pobytových zařízení 
i do terénu, pomocné síly do kuchy-
ně a pomocnou kuchařku Nabízíme 
dobré mzdové podmínky, příjemné 
prostředí,  přátelský kolektiv i možnost 
zkráceného pracovního úvazku. Vhod-
né i pro studenty nebo důchodce. 
Kontakt: Bc. Hana Stránská, 
tel. 731 433 122, 
mail: hana.stranska@mchp.charita.cz.

Velikonoce 2018 v charitních zařízeních
29. 3.  Obřady Zeleného  čtvrtku v 15.00 
hodin Domov sv. Jiří v Doubravce 
30. 3. Obřady Velkého pátku v 15.00 ho-
din Domov sv. Jiří v Doubravce 
31. 3.  Velikonoční vigilie Bílé sobo-
ty v 19.30 hodin Domov sv. Jiří 
v Doubravce 
1. 4. Boží hod velikonoční v 10.00 ho-
din Domov sv. Alžběty Hlavanova
 2. 4. Pondělí velikonoční v 10.00 hodin 
Domov sv. Aloise Hradišťská

Jak dopadl  3. února 2018  
Světový den nemocných? 
Z organizačních důvodů se konal letos o   
týden dřív, ale ještě v  nás přetrváva-
jí  dojmy, o které  bychom   se s Vámi 
chtěli  podělit.  Radost a dotek Boží lás-
ky tak mohlo  zažívalo cca 65  starých 
a nemocných, kteří přišli anebo byli 
přivezeni na biskupství. Hlavním cele-
brantem mše sv. byl emeritní biskup 
Mons. František Radkovský.  Koncele-
broval  P. Ludolf Kazda OPraem, který se 
zúčastňuje každoročně  již od prvního 
setkání nemocných a stál u jeho zrodu 
v roce 2000 . Posloužili i  P. Pavel Lepa-
řík SDB a  P. Jiří Barhoň, kterého znají 
snad všichni nemocní z  Plzně a okolí. 
Klečící P. Pavel a P. Ludolf  přijali svátost 
nemocných jako první z rukou otce bis-
kupa a po nich téměř všichni ostatní.  
Naplnila se  tak slova písně, kterou jsme 
zpívali „Také náš jásot a nadšený zpěv 
k Marii přečisté k nebi se vznes´.....“ Na 
dálku jsme popřáli do Brna  i  P. Didaku  
Klučkovi, OFM, který býval pravidelným 
a oblíbeným účastníkem a oslavil právě 
v pátek svoje padesátiny. Modlili jsme 
se nejen za dar trpělivosti a zdraví pro 
všechny zúčastněné, ale mysleli jsme i 
na ostatní, kteří jakkoliv trpí, i na všech-
ny, kteří nemocným slouží  Úžasná at-
mosféra byla i při neformální besedě 
s  panem biskupem, kněžími i pracov-
níky charity.  Na zpáteční cestu dostali 
všichni požehnané perníkové srdíčko, I 
v ostatních zařízeních okolo 11.  února 
byly pravidelné bohoslužby zaměřeny 
k  tomuto tématu a klienti mohli při-
jmout svátost nemocných. 
A přání  kéž si to  můžeme v roce 2019   
zopakovat, vždyť pro mnohé to zname-
ná alespoň jedenkrát za rok se uvidět a 
prožít společenství. Anna Srbová

Z charitního života v západních Čechách
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Poleň na Klatovsku Hyršov

té, včetně hrobky zakladatele koste-
la.  Zajímavostí určitě je, že ke kostelu 
přišly v  roce 1848 školské sestry de 
Notre Dame jako na své první mís-
to v  Čechách. Pobyly zde do roku 
1857, kdy většina sester odešla do 
Horažďovic. Postupně se rozšířily po 
celém dnešním Česku, do roku 1950 
spravovaly 80 škol v různých místech. 
Blahodárně působily např. i v Plzni

Téma smíření rezonuje s postním ob-
dobím. 
Kaple Smíření na dálničním odpočíva-
dle na D5 u Šlovic je věnována přede-
vším dopravním obětem a také snaze 
o smíření mezi národy, protože tato 
dálnice nás spojuje s Německem, na-
ším sousedem, v  minulosti mnohdy 
soupeřem i nepřítelem. Smíření, kte-
rému je kaple zasvěcena, je jakousi 
podmnožinou Svátosti smíření.
Jde o smíření se ztrátou blízkého člo-
věka a  přijetím své nové situace po 
jeho odchodu, o smíření se sousedy, 
se kterými jsme si mnohdy nic dob-

rého neudělali. Tato kaple je místem, 
kde bychom měli odkládat svou zá-
těž bolesti ze svých ztrát a nalézt sílu 
k vyrovnání, ke smíření. 

Kaple byla postavena z  iniciati-
vy sdružení Via Carolina podle 
projektu autora článku. Sdruže-
ní vzniklo v  době výstavby této 
části dálnice D5. Urychlujícím im-
pulzem byla smrt podnikatele  
Josefa Schneidera na nedokonče-
ném obchvatu Plzně. 
Společnými silami sdružení, rodi-
ny Schneiderových a sponzorského 
přístupu dodavatelů dálnice, byla 
dokončena v  roce 2008. Vysoký že-
lezobetonový rám v sobě skrývá ma-
lou prosklenou kapli. Je to stavba na 
cestě do Německa, s  nímž nás tato 
dálnice spojuje a sbližuje - proto tvar 
brány. Je to také stavba jako vztyče-
ný kříž, jako známá Boží muka, a tím 
i připomínka Boží přítomnosti na 
cestě, jako závazek odpovědnosti za 
život svůj i bližního.   Jan Soukup

Kaple sv. Spasitele zdobí malebný 
hřbitov v Poleni na Klatovsku, polože-
ný na svahu nad vsí. Jedná se o vět-
ší čtverhrannou stavbu se stanovou 
střechou a cibulovou věžičkou. Na 
fasádě je umístěno několik epitafů. 
Vnitřek je jednoduše zařízený.

Kdo by neznal slova Ježíše Krista 
z  Janova Evangelia: „Já jsem pastýř 
dobrý“, která přesně charakterizují
jeho vztah k  nám lidem. Slova o Je-

žíši – Pastýři zazní o 4. neděli veliko-
noční, zvané nedělí Dobrého Pastýře.

Kostel Dobrého Pastýře nalezneme u 
hranic s  Německem v  obci Hyršov. 
Nechal jej postavit hyršovský rodák 
Andreas Schmidtpeter v letech 1830 
až 1832 na místě barokní šestiboké 
kaple. Jedná se o jednoduchý kostel 
s věží v boku kostela, uvnitř sklenutý 
křížovými klenbami. 
Vybavení kostela je také velmi pros-

 KOSTELY OJEDINĚLÝCH ZASVĚCENÍ
 V NAŠÍ DIECÉZI

 29

Blížící se Velikonoce nám připomínají Kristovo vykupitelské dílo. Ve světě je mno-
ho kostelů zasvěceno Svatému Salvátorovi, tedy Svatému Spasiteli. Ekvivalentem 
je latinské Redemptor, Vykupitel. Je to vlastně jiné označení pro Ježíše Krista. 
V tomto smyslu je pro nás Středoevropany zvláštní užití tohoto jména jako běž-
ného křestního u románských národů, dokonce jsou tak jmenována i města a 
státy (San Salvador), většinou ve španělsky mluvících oblastech světa. Kostel Sv. 
Spasitele v plzeňské diecézi nenajdeme, jen jednu kapli.

Šlovice



Blahoslavená Lindalva Justo de Oliveira
25. listopadu 2007 se v Salvadorze v Bra-
zílii uskutečnila beatifikace sestry Lindal-
vy Justo de Oliveira, která se na Velký pá-
tek 9. dubna 1993 stala obětí přepadení, 
když se vracela z kostela z křížové cesty. 
Svému zranění. posléze podlehla. Tehdy 
ji na schodech před domem napadl je-
den z chovanců útulku Augusto da Silva 
Peixoto, který se do sestry Lindaly zami-
loval, ale jeho náklonost sestra Lindalva 
neopětovala. Protože jej odmítla, sehnal 
si nůž a se slovy: „Nechtělas mě, to máš za 
to!“ ji ubodal. Sestra Lindalva těsně před 
smrtí stihla říct pouze: „Bože, pomoz!“  
Blahoslavená Lindalva Justo de Oliveira 
se narodila v  roce 1953 v  Malhada de 
Areia nedaleko Acu v Brazílii jako šestá 
z třinácti sourozenců, z nich jeden zemřel 
hned po narození. Rodiče velice dbali 
nejen na náboženskou výchovu, ale také 
na jejich vzdělání. 
A tak Lindalva navštěvovala školy v rod-
ném městě, pak v Acu, kde se rodina usa-
dila a v Natal, kde Lindalva získala diplom 
administrativního úředníka.  
Pracovala v expedici a přitom učila malé 

děti v rodinách. A již tehdy se začala po-
zvolna její charitativní činnost. Začala pe-
čovat o nemocné a absolvovala kurs pro 
ošetřovatelky. 
V roce 1982 pečovala o těžce nemocné-
ho otce a i přes jeho bolestnou smrt si 
zachovala radost ze života. Pomáhalo jí 
především čtení Bible. 
Ve 33 letech se rozhodla pro duchovní 
život a začala se aktivně angažovat ve 
prospěch ubohých. V roce 1989 vstoupi-
la do noviciátu sester milosrdenství v Re-
cife a tehdy již pracovala v nemocnici a 
stala se o ubohé a bezdomovce. V roce 
1991 zahájila činnost v útulku Dom Ped-
ro II v Salvadorze, který poskytuje pomoc 
chudým starším lidem. Sestra Lindalva 
se pustila do práce s  obrovským zápa-
lem. Již za pár dnů znala všechny jména 
všech „chovanců“.Znala jejich problémy 
a pomáhala jim nacházet radost ze ži-
vota. Všechno probíhalo dobře do doby, 
kdy do útulku přišel již zmíněný 46letý 
Augusto da Silva Peixoto a krátce nato 
jeho rukou ukončila životní pouť oběta-
vá sestra Lindalva Justo de Oliveira.
 Veronika Pechová  31
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Studentská duchovní správa Plzeň 
pravidelné akce v březnu 2018 :

Neděle
20.00 hodin mše sv. s účastí stu-
dentů v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Františkánské ulici

Úterý
20.00 studentský volejbal v tělo-
cvičně Církevního gymnázia, Miku-
lášské náměstí

Středa
19.00 hodn - 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, kultu-
ra, 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 – březen 2018
(po mši svaté - od 20.15 hodin ve 
farním sále Františkánská 11)
7. března: Pokušení na poušti, 
Pavel Frývaldský – přednáška

14. března: Dnešní svět a křesťanství- 
mají si co nabídnout? Josef Prokeš- před-
náška
21. března: Životní cesta ke kněžství-  
svědectví kněží o jejich životě a 
směřování ke kněžství 

28. března: Stínové pašije– společné 
ztvárnění pašijí formou stínohry

Další plánované akce
20.- 23. června 2018 – voda s Horou

Více na facebooku Vysokoškolské 
společenství Hora Plzeň a na hora.
signaly.cz
              Kateřina Odvodyová

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
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informuje
Otevírací doba v Karmelitánském knihku-
pectví, Solní 5, Plzeň.
Připomínáme otevírací dobu, od 
pondělí do pátku můžete u nás na-
kupovat od 9.00 do 18.00 hodin. 
Těšíme se na vás a vaši novou chuť 
nakupovat dobré knihy.
Biskup na snowboardu
V úterý 13. února proběhla autogra-
miáda knihy Biskup na snowboardu 
v Karmelitánském knihkupectví Sol-
ní 5. Ke krásnému kulturnímu zážit-
ku přispěli sami hosté, biskup Tomáš 
Holub, moderátor Martin Veselov-
ský, spoluautoři knihy. Slovo dostali 
také docent Miroslav Holeček, rektor 
ZČU, a ředitel nakladatelství Vyše-
hrad Pravomil Novák. Účast zájemců 
o autogramiádu byla vysoká, nálada 
výborná, atmosféra příjemná. Děku-
jeme všem, kteří k tomuto krásnému 
odpoledni přispěli. 
Zimní a jarní přednáškový cyklus 
pro veřejnost
Další z cyklu přednášek se uskuteční 
v pondělí 5. března od 19.00 hodin.  V 
učebně Biskupství plzeňského bude 
přednášet  P. Marek  Orko  Vácha  na 
téma  Nevyžádané rady mládeži.    Před-
náška je určena jak mladým lidem, 
tak rodičům, a všem, kteří mají s 
mladými co do činění. Poslechněte 
krátké poselství z knihy: "Moc, si vá-
žím vás, dívek a chlapců, jinak bych 
to nepsal. Když jdete k přijímání, 
ano, vidím krásné mladé lidi. Vidím 
ve vás obrovský potenciál. Jak moc 
bych si přál, aby vaše charismata za-
svítila! Vážím si i duchovních vůdců, 
psychologů, aktivistických řeholní-
ků, učitelů a obecně všech moud-
rých dospělých i jejich moudrých a 

dobře myšlených rad." (slova autora 
knihy M. O. Váchy) Po přednášce pro-
běhne autogramiáda, knihy bude 
možné zakoupit přímo na místě.
Třetí z přednášek v rámci přednáš-
kového cyklu se uskuteční v úterý 
10. dubna od 19.00 hod.    V  učebně 
Biskupství plzeňského  bude před-
nášet  sestra Angelika  Pintířová  na 
téma Padá mi to z nebe. Můžeme se těšit 
na příběh řeholnice, které celý život 
padají z nebe nejrůznější výzvy. A 
ona je zvedá.
Přednášky se konají ve spolupráci 
Karmelitánského knihkupectví, Bis-
kupství plzeňského a Místní skupi-
ny České křesťanské akademie Plzeň. 
Srdečně zve za organizační tým Maj-
ka Lachmanová z Karmelitánského 
knihkupectví.

POZOR – SOUTĚŽ!!
Tentokrát soutěžíme o knižní rozho-
vor Martina Veselovského s  bisku-
pem Tomášem Holubem BISKUP NA 
SNOWBOARDU. Knihu získá ten či ta 
z našich čtenářů, kdo správně odpo-
ví na soutěžní otázku a bude vyloso-
ván. Otázka zní:
Ve kterých letech byl Tomáš Holub prvním 
vojenským kaplanem a následně hlavním 
kaplanem Armády ČR?
 a) 1994 – 2004
 b) 1995 – 2005
 c) 1996 – 2006

Odpovědi zasílejte do 15. března e-mailem 
na zpravodaj@bip.cz neboo poštou na adre-
su: Redakce Zpravodaje, Biskupství plzeň-
ské, nám. Republiky 35, 40114 Plzeň. 
 Majka Lachmanová 
 z Karmelitánského knihkupectví. 34

Dobrých a povzbudivých slov není nikdy dost. To si uvědomuji hlavně teď v 
době po volbách. Zvládnout všechny ty protichůdné a naštvané pocity není 
lehké. Jak nepodlehnout obavám, když se zdá, že lež má takovou moc, když 
je zbraní mocných a vládnoucích? Jak si uchovat pokoj a klid v srdci, když se 
dovídáme o tom, kdo koho volil a komu že to dali naši přátelé a věřící svůj 
hlas. Duše je ze všeho unavena a neklidná. A tak vstupujeme do postní doby. 
Není to náhoda, že období postu, almužny, milosrdenství a návratu k Bohu 
nás zastihuje v tak nejistém čase. Přemýšlím odkud začít, čím mohu já v dob-
rém ovlivnit atmosféru ve vztazích, náladu v místě, kde žiji. O tom, jak mohu 
"zanechat dobrou stopu," jsem se dověděla z jednoho poselství, o které se s 
vámi rozdělím.
"Pravá radost a pravé štěstí jsou založeny na tom, že děláme něco, co je ku 
prospěchu životu, pohodě, kráse a dobru. Nemusí jít přitom vždycky o něja-
ký umělecký výtvor nebo významný skutek. Dobrou stopu tu zanecháváme 
svou laskavostí, srdečností, vlídností, uměním odpouštět, nevyvolávat hádky 
a spory. Nerozčilujme se nad tím, co se stalo a co už nemůžeme změnit. Ode-
jměme tomu výkonnou moc, aby nás to nepronásledovalo a neříkali jsme si 
třeba: Jakou hloupost jsme to provedli nebo Jak jsme partnerovi/kolegovi/
kamarádovi ublížili svými výroky. Omluvme se jim a vzpomínejme na ně v 
dobrém, tak se i náš život stane dobrým a harmonickým. Řiďme se dobrými 
ideály. Dobrý ideál je založený na tom, že život má smysl tím, že zanecháme 
dobrou stopu v srdcích a myslích druhých lidí. Zanechat dobrou stopu zna-
mená si na konci života říct, že se nemusím stydět za marně prožitá léta. " 
(Vladimír Smékal, profesor psychologie)
Na dobu postní si beru také průvodkyni v podobě knihy Sedmero skutků mi-
losrdenství od Anselma Grüna. Zaujal mě způsob pojetí jednotlivých skutků. 
Už první výzva "sytit hladové," nenechává na pochybách, že se týká každého z 
nás, tedy i mě, a ne třeba jen Alžběty Uherské nebo charity. "Rozměr dělení se 
začíná u jednotlivce. Sdílíme my navzájem své životy, dělíme se o chléb, o síly, 
o lásku, o zdroje, které jsme přijali darem od rodičů a od Boha? Kéž nám prv-
ní skutek milosrdenství otevře oči, abychom si začali všímat příležitostí, kdy 
se můžeme dělit o svůj život. Začneme-li se o něj dělit, budeme tím zároveň 
sami obdarováni." (Z knihy Sedmero skutků milosrdenství.) Velmi inspirující 
pro postní dobu i pro dobu, kterou právě prožíváme. Přeji hojnost pokoje z 
každého přečteného slova.  Majka Lachmanová
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Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících 
úterních setkání od 18 hod. v sále far-
nosti, Františkánská 11 v Plzni. 
6. března Komunikace; konflikty; 
vztahy k …
13. března Sexualita; Odpovědné rodi-
čovství
20. března Manželský slib
Další cyklus bude probíhat ve středy od 
25. dubna

Jak naplnit prázdné hnízdo
Setkání manželů  50+  v  termínu  6.-8. 
dubna. Zveme zvlášť rodiče, kterým od-
cházejí nebo už odešly děti z domova a 
kteří se ocitají uprostřed další proměny 
svého života. Pobyt má přispět k tomu, 
aby se proměna k dobrému v jejich 
životě dařila a aby i manželský vztah 
nadále zrál jako dobré víno. Víkendem 
budou provázet manželé Alena (pe-
dagožka a psychoterapeutka) a Pavel 
Poláčkovi (trvalý jáhen). Na programu 
jsou přednášky, čas pro pár i vzájemné 
sdílení účastníků. A to všechno v pro-
storách penzionu Panský dům v Rožmi-
tále pod Třemšínem.
Cena pro manželský pár:  3  420 Kč. Přihláš-
ky:  info@panskydumrozmital.cz, více 
informaci na www.panskydumrozmital.
cz.
  
Národní pochod pro život a rodinu
Praha, sobota 7. dubna. Program:
10.30 Pražský hrad, katedrála mše svatá 
s českými a moravskými biskupy, vzhle-
dem k bezpečnostním kontrolám do-
poručujeme přihlášení
12.30  Klárov - park před stanicí met-

ra Malostranská oběd pro  přihlášené, 
program pro malé i velké, fotografická 
výstava Rodina
14.00 Pochod pro život a rodinu cent-
rem Prahy na trase Klárov – Národní tří-
da – Václavské náměstí se závěrečným 
programem na Václavském náměstí
16.00 Požehnání přítomným rodinám a 
zakončení u sochy sv. Václava
Více informací a přihlášky na https://po-
chodprozivot.cz/.
Z plzeňské diecéze budou vypraveny autobusy 
z níže uvedených měst za jednotnou 
cenu 200 Kč za dospělého, děti jedou 
zdarma. 
Přihlašujte se do 15. března na adre-
se pochodprozivot.cz. 
Klatovy (7,30) - Přeštice (8,00) - Praha 
(9,30) Kralovice (6,30) - Plzeň (7,30) - Ro-
kycany (8,00) - Praha (9,30) Domažlice 
(7,00) - Dobřany (8,00) - Praha (9,30)
Mariánské Lázně (6,30) - Stříbro (7,30) - 
Praha (9,30) Cheb (6,30) - Sokolov (7,00) 
- Karlovy Vary (7,30) - Praha (9,30)
Z Prahy autobusy vyjedou zpět v 16,30.

Blahoslavenství? A k čemu?
Celostátní setkání chlapů v Křižanově 24.–
27. května, provází P. Ladislav Heryán, 
SDB, info a přihlášky: www.familia.cz.
 
Víkend pro ženy 
Již potřetí se bude konat víkend pro 
ženy s  psychoterapeutkou Mankou 
Kutilovou jáhnem Jindřichem Fenclem, 
a to 1.-3. června v Těnovicích, přihlášky na 
rodiny@bip.cz.

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

Centrum pro rodinu

Milí přátelé.
Letos se opět připomíná po celém světě 24. březen jako Den modlitby a postu za misionáře 
mučedníky - výročí násilné smrti arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera ze Salvadoru. 
Na samém počátku prvních křesťanských komunit byli mučedníci považováni za 
znamení Boží lásky, a proto byli oslavováni a připomínáni při každé příležitosti, kdy 
se komunita shromažďovala. Dnes ale zpráva o zabití křesťana  kvůli tomu, že je 
křesťan, nikoho nezajímá. Je tedy naším úkolem, abychom uchovali památku na 
tyto naše svědky – mučedníky, abychom „křičeli“ jejich jména, a svět tak věděl, že 
se ještě i dnes najde někdo, kdo umírá pro evangelium.
Agentura Fides vydala opět na konci loňského roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli zabi-
ti v roce 2017. Bylo jich 23 - v Americe 11, v Africe 10, v Asii 2. Během let 2000 – 2016 bylo zabito ve 
světě 424 pastoračních pracovníků včetně 5 biskupů. 
Prosím, vzpomeňte na ty, kteří obětovali za svoji víru život.
Vzpomeňme během postní doby a Velikonoc na kněze v misiích a věnujme jim 
mešní intence - můžete nechat odsloužit mši svatou v misijních krajinách na svůj 
úmysl. Psaný text úmyslu se nepředává. Mše svaté jsou slouženy na úmysl, který 
zná Bůh a osoba, která intenci věnovala. Je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 
Kč. Mešní intence je pro kněze v misiích často jediný způsob příjmu, protože ne-
dostává žádný plat. Často také překonává velké vzdálenosti, často z přijatých darů 
pomáhá chudým. Intence jsou předávány vždy do nejchudších oblastí v misiích, 
kam Papežská misijní díla z ČR pomáhají. Země vybírá Národní kancelář PMD.
Kam peníze na mešní intence misionářům poslat?
Adresa: Papežská misijní díla, číslo účtu: 72540444/2700, Variabilní symbol: 321, Spe-
cifický symbol: členské číslo, pokud máte. Do zprávy pro příjemce uveďte počet 
intencí. Můžete využít i tlačítko "Darovat". Za jakoukoliv pomoc upřímně děkuje-
me! Pro usnadnění administrativy a komunikace ohledně darů je dobré, když se 
dárce přihlásí jako člen PMD do programu „Dárcovství“. Každý člen PMD také 2x 
ročně dostává Misijní zpravodaj a je za něj denně sloužena mše svatá ve vatikán-
ské bazilice sv. Petra.

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

.

Jako Otec poslal mne, 
 tak i já posílám vás… (Jan 20,18)
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#prayforPilsen, #prayforYouth… 
Modlíme se!
Máš v sobě touhu modlit se? Záleží Ti na 
budoucnosti Plzeňské diecéze? Máš vol-
no ve čtvrtek večer? Chybí Ti pravidelná 
modlitba? Hledáš společenství? Pokud 
jsi alespoň jednou odpověděl ANO, pak 
neváhej a doraž ve čtvrtek ve 20 hodin 
do kaple na DCM. Nemusíš chodit pravi-
delně. Můžeš se přidat pouze, když se Ti 
to bude hodit…

Psychologická poradna pro mládež
Na DCM psychologická poradna pro 
mládež. Psycholožka (Mgr.  Anežka Fial-
ková) může pomoci se sebepoznáním, s 
psychospirituální krizí, s problémy v ro-
dině, s  orientací v  životě, se zvládáním 
těžkých situací a dalším. Sezení je třeba 
si předem domluvit. 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 modlitbě, 
k povzbuzení ve službě a dělení se o vše, 
co jsme v uplynulém čase prožili. Bude-
me rádi, když se přidáš.
Aktuální informace ráda sdělím na tel.: 
734 241 053            Lucka

Minifor – Formační setkání ministrantů 12-25 
let (3. 3. na DCM)
Srdečně zveme ministranty ve věku od 
12 do 25 let na formační setkání v sobo-
tu 3. 3. 2018 na DCM v Plzni. Začínáme 
v 8.45 hod registrací účastníků. Na pro-
gramu je přednáška ceremoniáře otce 
biskupa, Davida Lamberka, na téma Ka-
tedrální liturgie, dále nácvik některých 
ministrantských úkonů a mše svatá v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie; ne-
bude chybět ani několik her a odpole-
dne se společně zajdeme odreagovat 
do Techmanie. Konec se plánuje na 17. 
hod. Pro mimoplzeňské nabízíme mož-
nost přijet už 2. 3. (mezi 19. – 21. hod) a 
přespat na DCM.
Zájemci o ubytování a/nebo sobotní oběd 
nechť se hlásí do 27. 2. na dcm@bip.cz.

O nás s  námi aneb seminář nejen o synodě o 
mladých a povolání (14. a 28. 3. na DCM)
Nový seminář pro mládež 16- 32 let 
vždy 17-18.30 hod.

Spadlo to tam (15. 3. v 18:00 na DCM)
Psychologicko-biblický cyklus seminářů 
pro mladé dospělé. Probíraná témata 
jsou představována ze dvou pohle-
dů – psychologického (psycholožkou 
Mgr. Anežkou Fialkovou) a  biblického 
(o. Petrem Dombkem, OMI). Při minu-
lých setkání se řešila identita, strach, 
sny a hněv. Příštím tématem bude stud. 
Účast na semináři není podmíněna 
účastí na předchozích setkáních ani na 
dalších.

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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www.bip.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

OPAKOVANĚ PO CELÝ ROK SE ZVÝHODNĚNOU CELOROČNÍ
PERMANENTKOU

PŘIJĎTE STOUPAT

K VÝŠINÁM
NA VĚŽ KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE

Připravili jsme pro Vás tolik žádanou permanentní vstupenku, která umožní opakované výstupy 
na nejvyšší kostelní věž v České republice, která je součástí katedrály Sv. Bartoloměje (102,26 m).

Večer chval s DCM (20. 3. v 19.30 v kostele na 
Chodském nám.)
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 
hudbu, písně a modlitby, vždyť už v lis-
tě 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 ka-
ždé třetí úterý v  měsíci kromě letních 
prázdnin.

Světový den mládeže 12-29 let (24. 3.)
Tradiční diecézní setkání mládeže 
s  biskupem konané netradičně pouze 
v sobotu (24. března). 
Bude se konat v aule Gymnázia na Mi-
kulášském náměstí 23 v Plzni. Vstup do 
budovy bude otevřen v 8.00, samotné 
setkání začne v 9.00. Nejdřív se sezná-
míme – jak s  otcem biskupem Tomá-

šem, tak spolu navzájem, pak budeme 
pokračovat modlitbou chval a kate-
chezí otce biskupa. 
Část odpoledne strávíme v  menších 
skupinkách poznáváním situace v  ji-
ných oblastech diecéze, sdílením se a 
hrami. 
Vyvrcholením setkání bude mše svatá 
v 15.15 h v kostele Panny Marie Růžen-
cové na Slovanech; konec akce je plá-
nován na 17.15 h.
Jednotlivci nebo společenství se zá-
jmem o nocleh ze 23. na 24. 3. nechť 
svůj zájem nahlásí na dcm@bip.cz. Bu-
dou přijati v některé z farností/v někte-
rém společenství v Plzni.

Co se dále chystá…
Přihlašování na JUMP 2018 (28. 2. – 7. 
3. 2018)
UNIT 2018 – ekumenická křesťanská 
konference v Plzni (9. – 11. 3. 2018)
Úlet – prázdninové setkání náctiletých 
(29. 7. – 4. 8. 2018)
 Vaši „p.p.“ 
 (plzeňští přátelé - pavel a petra)


