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Sestry a bratři,
v těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu sku-
piny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, 
prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za 
jejich bratry a sestry v rodné vlasti.
Česká biskupská konference vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny 
čínských křesťanů v ČR.
V  České republice požádalo v  roce 2016 několik desítek čínských 
křesťanů o azyl. Nyní se rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás.
Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a 
proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované 
nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, 
protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. Taktéž 
věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o neudělení azylu větší 
části těchto žadatelů.
Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se 
ocitli ve velmi složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme 
moci nějak přispět, jsme připraveni.
Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží 
těmto křesťanům pomoci.
Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti.
 Čeští a moravští biskupové

„Pane, buď oporou skupině čínských křesťanů, kteří v ČR požádali o azyl, a nyní 
se rozhoduje o jejich další budoucnosti. Nechť se jim dostane spravedlivého 
vyřešení jejich situace.“

Čeští a moravští biskupové 
vyzývají ke spravedlivému 
řešení situace skupiny 
čínských křesťanů v ČR
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„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost 
u Boha.“ (Lk 1,30)

Drazí mladí,
Světový den mládeže 2018 před-
stavuje další krok na cestě přípravy 
mezinárodního světového dne, kte-
rý se bude konat v  Panamě v  lednu 
2019. Tato nová etapa našeho puto-
vání spadá do roku, na který  je svo-
láno řádné shromáždění biskupské 
synody na téma „Mladí lidé, víra a 
rozlišování povolání“. Je to pěkná 
shoda. Pozornost církve, její modlit-
ba a úvahy se zaměří na vás mladé 
v  touze pochopit a  především „při-
jmout“ onen vzácný dar, jímž jste vy 
pro Boha, pro církev a pro svět.  Jak 
již víte, rozhodli jsme se, že se na této 

cestě necháme doprovázet příkla-
dem a přímluvou Panny Marie, dívky 
z  Nazareta, kterou si Bůh vyvolil za 
Matku svého Syna. Ona jde s  námi 
vstříc synodě a Světovému dni mlá-
deže v  Panamě. Jestliže vloni nás 
vedla slova jejího chvalozpěvu „Ve-
liké věci mi učinil ten, který je moc-
ný“ (Lk 1,49), jež nás učila pamatovat 
na minulost, pak  letos se budeme 
snažit společně s  ní naslouchat Bo-
žímu hlasu, který šíří odvahu a dává 
potřebnou milost k  tomu, abychom 
odpovídali na jeho volání: „Neboj 
se, Maria, neboť jsi nalezla milost u 
Boha“(Lk 1,30). Jsou to slova, jimiž se 
Boží posel archanděl Gabriel obra-
cí na Marii,  obyčejnou dívku z  malé 
vesnice v Galileji. 

1. Neboj se!
Je pochopitelné, že  náhlý andělův 
příchod  a jeho tajemný pozdrav: 
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s  te-
bou“ (Lk 1,28)  vyvolal v  Marii velké 
rozpaky; byla překvapena tímto prv-
ním vyjevením své nové identity a 
svého povolání,  jež jí bylo dosud 
neznámé. Stejně jako všechny osob-
nosti Písma svatého i Maria se chvěje 
před tajemstvím Božího volání, které 
ji najednou staví před nesmírnost zá-
měru s  ní a  dává jí pocítit veškerou 
nepatrnost pokorného tvora.  Anděl 
čte v hloubi jejího srdce a říká jí: „Ne-
boj se!“ Bůh čte i v našem nitru. On 
zná dobře výzvy, jimž musíme v  ži-
votě čelit, především pokud se na-
cházíme před zásadními volbami, 
na nichž závisí to, čím budeme a co 
budeme dělat na tomto světě. Je to 
„chvění“, jež zakoušíme před rozhod-
nutími o  své budoucnosti, o svém 
životním stavu a o svém povolání. 
V  těchto chvílích býváme znepoko-
jeni a přepadají nás mnohé obavy.
A vy mladí, jaké obavy prožíváte? Co 
vám ve vašem nejhlubším nitru pů-
sobí největší starost?  Mnozí z  vás 
máte „podvědomý“ strach, že nejste 
milováni, že vás nemají rádi, že vás 
nepřijímají takové, jací jste. Dnes je 
mnoho mladých, kteří mají dojem, 
že musí být jiní oproti tomu, jací jsou 
doopravdy, a pokoušejí se přizpůso-
bit často umělým a nedosažitelným 
standardům. Dělají neustálé „fotore-
tuše“ svých obrázků a skrývají se za 
různé masky a falešné identity, až 
tak, že i z nich samých se stane téměř 
jakýsi „fake“. Mnozí jsou posedlí tím, 

aby dostali co nejvíce „lajků“. A z po-
citu nedostatečnosti pramení mno-
ho obav a nejistot. Jiní se obávají, 
že nedokážou najít citovou stabilitu 
a  zůstat sami. Tváří v  tvář pracovní 
nejistotě u  mnohých vzniká strach, 
že se nedokážou dostatečně profe-
sionálně uplatnit a nedožijí se usku-
tečnění svých snů. 
Takovéto obavy jsou přítomné u 
mnoha mladých, věřících i nevěří-
cích. I  ti, kdo přijali dar víry a seri-
ózně hledají své povolání, nebývají 
často oproštěni od obav. 
Někteří si myslí: Možná toho Bůh 
ode mne chce nebo bude chtít příliš 
mnoho; když půjdu po cestě, jakou 
mi On ukáže, nebudu doopravdy 
šťastný anebo nedostojím jeho po-
žadavkům. Jiní se ptají: Budu-li ná-
sledovat cestu, kterou mi Bůh ukáže, 
kdo mi zaručí, že dokážu dojít až na 
její konec? Nezmalomyslním? Ne-
ztratím nadšení? Budu schopen vy-
držet po celý život?
Ve chvílích, kdy zaplaví naše srdce 
pochybnosti a strach, ukazuje se po-
třeba rozlišovat. To nám umožní od-
stranit chaos v našich myšlenkách a 
pocitech, abychom jednali správně a 
rozumně. První krok tohoto procesu 
překonávání různých obav spočívá 
v  jejich jasné identifikaci, abychom 
neztráceli čas a energii jako oběť pří-
zraků bez tváře a bez obsahu. Proto 
vás všechny vyzývám, abyste se po-
dívali do svého nitra a své strachy 
„pojmenovali“. Zeptejte se takto: 
Dnes, v  konkrétní situaci, kterou 
prožívám, co mi způsobuje úzkost, 
čeho se nejvíce bojím? Co mě blo-

k 33. světovému dni mládeže
(Květná neděle 25. března 2018)

Poselství 
      papeže Františka
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kuje a brání mi, abych šel vpřed? 
Proč nemám odvahu udělat důležitá 
rozhodnutí, která bych měl udělat? 
Nemějte strach podívat se poctivě 
na vaše obavy, poznat je takové, jaké 
jsou, a počítat s  nimi. Bible nepopí-
rá lidský pocit strachu ani mnohé 
důvody, které ho mohou vyvolá-
vat. Abraham měl strach (srov. Gen 
12,10s), Jakub měl strach (srov. Gen 
31,31; 32,8) a stejně tak i Mojžíš (srov. 
Ex  2,14; 17,4), Petr (srov. Mt  26,69 a 
násl.) a apoštolové (srov. Mk 4,38-40; 
Mt 26,56). I sám Ježíš zakoušel strach 
a úzkost, i  když na nesrovnatelně 
jiné úrovni (srov. Mt 26,37; Lk 22,44). 
„Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte 
víru?“ (Mk 4,40). Tato Ježíšova výtka 
apoštolům nám dává pochopit, že 
častou překážkou pro víru není ne-
věra, ale strach. 
Práce na rozlišování poté, co jsme 
svůj strach identifikovali, nám v tom-
to smyslu má pomoci k  jeho překo-
nání a k  tomu, abychom se otevřeli 
životu a pokojně čelili výzvám, které 
nám přináší.  Zvláště u nás křesťanů 
by strach nikdy neměl mít posled-
ní slovo, ale měl by být příležitostí 
k  vědomému projevu víry v  Boha… 
a také víry v život! To znamená věřit 
v zásadní dobro našeho života, který 
nám Bůh dal, a důvěřovat, že On ho 
vede k  dobrému konci i skrze okol-
nosti a situace pro nás často tajem-
né. Pokud ale v  sobě živíme strach, 
máme tendenci uzavírat se do sebe, 
zabarikádovat se v obraně proti vše-
mu a proti všem a zůstávat jakoby 
ochrnutí. Je třeba konat! Nikdy se 

neuzavírat!  V  Písmu svatém nachá-
zíme ve všech možných obměnách 
výraz „nebojte se“ 365krát. Je to, jako 
by Pán chtěl, abychom se každý den 
roku osvobozovali od strachu.
Rozlišování se stává nezbyt-
ným,  když se jedná o hledání vlast-
ního povolání. 
To častokrát není hned jasné nebo 
úplně zřejmé, ale pochopíme ho 
postupně. Rozlišování, které máme 
v tomto případě dělat, nelze chápat 
jako úsilí o individuální sebepozo-
rování, jehož cílem je poznat lépe 
naše vnitřní mechanismy, abychom 
se posílili a dosáhli určité rovnová-
hy.  V  tomto případě se člověk sice 
může posílit, avšak zůstává uzavřený 
v  omezeném horizontu svých mož-
ností a svých pohledů.  Povolání ale 
přichází shůry a rozlišování v  tomto 
případě spočívá především v otevře-
nosti tomu Druhému, který volá.  Je 
tedy zapotřebí  ticha modlitby,  aby-
chom slyšeli Boží hlas, který se ozý-
vá ve svědomí. On tluče na dveře 
našich srdcí, jako tomu bylo u Panny 
Marie, a touží uzavřít s  námi přátel-
ství skrze modlitbu, hovořit k  nám 
prostřednictvím Písma svatého, na-
bídnout nám své milosrdenství ve 
svátosti smíření, sjednotit se s  námi 
v  přijímání eucharistie. Je však  dů-
ležitá rovněž konfrontace a dialog 
s druhými, s našimi bratry a sestrami 
ve víře, kteří mají více zkušeností a 
pomohou nám lépe vidět a rozhod-
nout se mezi různými možnostmi. 
Když mladý Samuel uslyší Pánův 
hlas, nepozná ho hned a třikrát běží 7

k  Elimu, starému knězi, který mu 
nakonec poradí správnou odpověď: 
„Když tě zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospo-
dine; tvůj služebník poslouchá‘“ (1 
Sam 3,9). Vězte, že při svých pochyb-
nostech můžete počítat s církví. Vím, 
že jsou zde výborní kněží, zasvěcení 
muži a ženy, věřící laici, z nichž mno-
zí jsou sami mladí, kteří vás mohou 
doprovázet jako starší bratři a sestry 
ve víře; pod vedením Ducha Svatého 
vám mohou pomoci zorientovat se 
ve vašich pochybnostech a vnímat 
Boží plán ohledně vašeho osobního 
povoláním. 
Ten „druhý“ není pouze duchovním 
vůdcem, ale je také tím, kdo nám po-
máhá, abychom se otevírali vůči vše-
mu nekonečnému bohatství života, 
který nám Bůh dal. 
V  našich městech a společenstvích 
je třeba otevřít prostory pro růst, 
pro snění a pro pohled na nové ho-
rizonty!  Nikdy nesmíme ztrácet ra-
dost ze setkání, z  přátelství, radost 
ze společného snění a z cesty spolu 
s ostatními. 
Autentičtí křesťané nemají strach 
otevírat se ostatním, sdílet s  nimi 
své životní prostory a proměňovat 
je v  prostory bratrství. Nedopusťte, 
drazí mladí, aby paprsky mládí uhas-
ly ve tmě zavřeného pokoje, kde je-
diným oknem, jímž hledíme do svě-
ta, je počítač a smartphone. Otevřete 
dokořán brány svého života! Kéž váš 
prostor a čas zaujímají konkrétní lidé 
a hluboké vztahy, abyste mohli sdílet 
autentické a reálné zkušenosti vaše-
ho každodenního života.

2.  Maria! 
„Zavolal jsem tě tvým jménem“ (Iz 
43,1). Prvním důvodem, proč se ne-
máme bát, je právě to, že nás Bůh 
volá jménem.  Anděl, Boží posel, 
oslovil Marii jménem. Dávat jména 
je vlastní Bohu. Při díle stvoření On 
povolává každého tvora k  životu 
jeho jménem. Za jménem se nachá-
zí identita, to, co je u každé věci a u 
každé osoby jedinečné, niterná pod-
stata, kterou v posledku poznává 
pouze Bůh. Tato Božská výsada pak 
byla sdílena s  člověkem, jemuž Bůh 
dovolil dávat jména zvířatům, ptá-
kům i svým dětem (Gen 2,19-21; 4,1). 
Tuto hlubokou biblickou vizi sdílejí 
mnohé kultury, když v lidském jmé-
nu rozpoznávají zjevení nejhlubšího 
tajemství života a význam existence.
Když Bůh volá nějakou osobu jmé-
nem, zároveň jí tím odhaluje její 
povolání, její plán svatosti a dobra, 
jehož prostřednictvím se tato oso-
ba stane pro ostatní darem a který 
ji učiní jedinečnou.  Také Pán, když 
chce rozšířit obzory nějakého živo-
ta, rozhodne se dát tomu člověku 
nové jméno, jako tomu bylo u Šimo-
na, když ho nazval „Petrem“. Z  toho 
povstal zvyk přijmout při vstupu 
do řeholního řádu nové jméno, kte-
ré ukazuje novou identitu a nové 
poslání.  Protože je Boží povolání 
osobní a jedinečné, vyžaduje od nás 
odvahu osvobodit se od společen-
ského tlaku, který nutí k uniformitě, 
aby se náš život stal skutečným a ne-
opakovatelným darem pro Boha, pro 
církev a pro druhé lidi.



 8

Drazí mladí, to, že nás Bůh volá jmé-
nem, je tedy znamením naší velké 
důstojnosti v  Božích očích a jeho 
zalíbení v  nás.  Bůh oslovuje každé-
ho z vás jménem. Vy jste Božím „ty“, 
jste vzácní v  jeho očích, hodni úcty 
a milovaní (srov. Iz 43,4). Přijměte 
s radostí tento dialog, který vám Bůh 
nabízí, tuto výzvu, s níž se na vás ob-
rací, když vás nazývá jménem.

3. Nalezla jsi u Boha milost
Hlavním důvodem, proč se Maria 
nemá bát, je to, že nalezla u Boha 
milost. Slovo „milost“ k  nám hovo-
ří o lásce nezištné, bezpodmíneč-
né. Jakým povzbuzením je pro nás 
vědomí, že Boží blízkost a pomoc 
si nemusíme zasloužit tím, že mu 
nejdříve předložíme své „vynikající 
vysvědčení“ plné zásluh a úspěchů! 
Anděl říká Marii, že milost u Boha už 
nalezla, ne že ji získá v budoucnosti. 
Již sama formulace andělových slov 
nám dává pochopit, že  Boží milost 
je nepřerušovaná, trvalá, není čímsi 
pomíjejícím a chvilkovým, a tedy že 
nikdy nepřestane.  I  v  budoucnosti 
nás Boží milost bude vždy podporo-
vat, především ve chvílích zkoušky a 
temnoty.
Trvalá přítomnost Boží milosti nám 
dodává odvahy k  tomu, abychom 
s  důvěrou přijali své povolání, jež 
vyžaduje závazek věrnosti, který se 
obnovuje každý den. Na cestě povo-
lání totiž nechybí kříže; nejsou to jen 
počáteční pochybnosti, ale i častá 
pokušení, s nimiž se cestou setkává-
me. Pocit nehodnosti provází Kristo-

va učedníka až do konce, ale on ví, že 
mu pomáhá Boží milost.
Andělova slova dopadají na lidské 
obavy a odstraňují je silou dobré 
zprávy, jejímiž nositeli jsou; náš ži-
vot není čirou náhodou a pouhým 
bojem o přežití, ale  Bůh miluje kaž-
dého z nás s našimi osobními dějina-
mi. To, že jsme „nalezli milost v  jeho 
očích“, znamená, že  Stvořitel spat-
řuje jedinečnou krásu našeho bytí 
a má s naším životem podivuhodný 
záměr. Takovéto vědomí určitě nevy-
řeší všechny problémy a neodejme 
všechny životní nejistoty, ale má sílu 
život hluboce proměňovat. To ne-
známé, co nám zítřek připraví, není 
temnou hrozbou, kterou je třeba 
přežít, ale je dobou příhodnou, jež 
je nám dávána, abychom žili své je-
dinečné osobní povolání a sdíleli ho 
se svými bratřími a sestrami v církvi 
a ve světě.
 
4. Odvaha v přítomnosti
Z jistoty, že Boží milost je s námi, po-
chází síla mít v přítomnosti odvahu: 
odvahu, abychom  nesli dále to, co 
Bůh od nás žádá tady a teď, v  kaž-
dém prostředí našeho života; odva-
hu, abychom přijali povolání, které 
nám Bůh ukazuje; odvahu, abychom 
žili svou víru a neskrývali ji ani neu-
menšovali.
Ano, pokud se otevřeme Boží milosti, 
nemožné se stane skutečností. „Je-
-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Řím 
8,31) Boží milost se dnes dotýká va-
šeho života, „uchvacuje“ vás takové, 
jací jste, se všemi vašimi obavami a 9

omezeními, ale odhaluje také podi-
vuhodné Boží plány! Vy mladí potře-
bujete cítit, že někdo má ve vás sku-
tečnou důvěru. Vězte, že papež vám 
důvěřuje, že církev vám důvěřuje! A 
vy důvěřujte církvi!
Mladé Marii byl svěřen důležitý úkol 
právě proto, že byla mladá. Vy mladí 
máte sílu a procházíte životní fází, 
které určitě nechybí energie. Vyu-
žívejte této síly a těchto energií pro 
zlepšování světa, počínaje skuteč-
nostmi, jež jsou vám nejblíž.  Přeji 
si, aby vám v  církvi byly svěřovány 
důležité odpovědnosti, aby tam 
byla odvaha nechat vám prostor. A 
vy se připravte na převzetí těchto 
zodpovědností.Vyzývám vás, abyste 
znovu kontemplovali Mariinu lásku: 
lásku pozornou, dynamickou a kon-
krétní, lásku naplněnou smělostí a 
cele zaměřenou na darování sebe 
sama. Církev, která si osvojí tyto Ma-
riiny vlastnosti, bude stále církví vy-
cházející ven, církví, která překračuje 
své limity a hranice, aby překypovala 
obdrženou milostí. Necháme-li se 
nakazit Mariiným příkladem, bude-
me žít konkrétně tu lásku, která nás 
nutí milovat Boha nade všechno i 
nad nás samé a milovat lidi, s nimiž 
sdílíme svůj každodenní život. A 
budeme milovat i toho, kdo by se 
nám sám o sobě mohl zdát jako lás-
ky málo hodný. Je to láska, která se 
stává službou a daruje se především 
těm nejslabším a nejchudším, láska, 
která proměňuje naše tváře a napl-
ňuje nás radostí. Chtěl bych skončit 
krásnými slovy svatého Bernarda 

z  jeho slavného kázání o tajemství 
Zvěstování, slovy, která vyjadřu-
jí, jak celé lidstvo očekává Mariinu 
odpověď: „Slyšela jsi, Panno, že po-
čneš a porodíš Syna. Slyšela jsi, že 
se to nestane prostřednictvím člo-
věka, nýbrž prostřednictvím Ducha 
Svatého. Anděl očekává odpověď. 
… I my, ó Paní, očekáváme slovo 
slitování. … Skrze tvou krátkou od-
pověď máme dojít obnovy a máme 
být znovu povoláni k  životu. … To 
očekává vkleče u  tvých nohou celý 
svět. … Dej spěšně odpověď, Panno“ 
(Om. 4,8; Opera omnia, ed. Cisterc. 4, 
1966, 53-54; česky viz Svatý Bernard 
z  Clairvaux – Chvály panenské Mat-
ky; Krystal OP 1999).Drazí mladí, Pán, 
církev i svět očekávají také vaši od-
pověď na jedinečné povolání, které 
má každý v tomto životě! Zatímco se 
blíží Světový den mládeže v Panamě, 
vyzývám vás, abyste se na toto naše 
setkání připravili s radostí a s nadše-
ním toho, kdo chce být účastný vel-
kého dobrodružství. 
Světový den mládeže je pro odváž-
né! Není pro mladé, kteří hledají 
pouze pohodlí a kteří couvají před 
těžkostmi. Přijímáte výzvu? 
 František



mohou být i babičky, tety, sestry, 
kmotry a další, kdo se chtějí modlit za 
své blízké, se scházejí v rámci Modli-
teb matek už přes dvacet let ve 122 
zemích světa. Vzhledem k  různým 
časovým pásmům tak vlastně jejich 
modlitby znějí téměř nepřetržitě.
Více se lze dozvědět na www.modlit-
bymatek.cz.

KLATOVY 28. února
Zahájení rekonstrukce jezuitského kostela
Biskup Tomáš Holub a klatovský du-
chovní správce P. Jaroslav Hůlle po-
depsali se zástupcem dodavatelské 
firmy smlouvu o zahájení oprav a 
předali mu klíče od kostela. Tím byla 
odstartována rozsáhlá rekonstrukce 
chrámu, která potrvá do konce příš-
tího roku.

„Kostel dostane novou fasádu, v inte-
riéru se bude opravovat všechno kro-
mě oltářů, na ty už nezbývají peníze. 
Rekonstrukcí projdou např. varhany, 
fresky, mobiliář, budou vybudovány 
zvukové panely, chybět nebudou ani 
toalety, vznikne nový průchod do 
katakomb s mumiemi,“ vypočítává P. 
Jaroslav Hůlle. 
Celkem bude investováno kolem sta 
miliónů korun, z čehož 95 procent jde 
z evropských dotací, zbytek by měla 
financovat farnost. „Velmi si vážíme 
toho, že město nám přispělo částkou 
tři a půl miliónu, protože jako farnost 
tolika penězi nedisponujeme,“ chválí 
P. Hůlle. Veškeré bohoslužby, kon-
certy a další akce se přesouvají do 
nedalekého arciděkanského kostela 
Narození Panny Marie.

PLZEŇ 17. února
Diecézní setkání hnutí Modlitby matek
Sdílet společné prožitky z  modliteb, 
vzájemně se posílit a předat si zkuše-
nosti, takový význam mělo diecézní 
setkání členek hnutí Modlitby matek 
v  plzeňském Lochotínském pavilón-
ku za přítomnosti národní koordiná-
torky Markéty Klímové
„V letošním roce prožíváme téma 
Vlídné a laskavé srdce. Takové milující 
srdce může mít jen žena, která ho má 
uzdravené, a na to se zaměřujeme na 
duchovní obnově, při regionálních i 
celostátním setkání,“ vysvětlila ná-
rodní koordinátorka v úvodu.
Skupinky matek se scházejí jednou 
týdně, většinou v  domácím prostře-
dí. Modlitby mají daný řád, začíná se 
výzvou k Duchu svatému, aby setká-

ní vedl, následují prosby o ochranu 
před Zlým, za odpuštění, za jedno-
tu, nechybí písně, spontánní díky a 
chvály,  četba Písma a následné roz-
jímání.
„Důležité je díkuvzdání za mateřství. 
Každá žena je duchovní matkou, 
některé jsou i matkami fyzickými. 
Vrcholem setkání je modlitba ode-
vzdání sebe, svého manžela a dětí, 
ať už vlastních či jinak blízkých, do 
náruče Páně. Tu symbolizuje košíček, 
kam vkládáme lístečky se jmény,“ po-
pisuje Markéta Klímová. Místo je i pro 
spontánní přímluvné modlitby.
Na diecézním setkání se účastnice 
shodly, že společné modlitby je vel-
mi posilují zejména v  těžších život-
ních situacích. 
Ženy, mezi nimiž kromě maminek  10 11

Co se stalo, co se chystá



 12

REGENSBURG 2. a 3. března
Biskup Tomáš Holub se zúčastnil česko – ně-
meckého sympozia Setkání – Begegnung. 
Cílem tohoto sympozia je vzájem-
né poznání obou národů na základě 
pochopení historie, velmi často se na 
obou stranách vzájemně prolínající. 
Tentokrát bylo na programu období 
let 1500 až 1750, za českou stranu 
přednášeli doc. Tomáš Petráček a 
prof. Jan Royt, za německou stranu 
např. biskup Rudolf Voderholzer. 
„Často sice slýcháme o potřebě sta-
vět mezi národy mosty, ale na druhou 
stranu lidé dnes směřují k  populis-
mu, který se vymezuje a vyhraňuje,“ 
varoval v úvodním zamyšlení biskup 
Tomáš Holub. V sobotu pak hovořil o 
historii jako učitelce života. „V minu-
losti nehledejme rány, ale podstatu 
věcí a to, co se z nich může vyvinout 
do budoucna,“ vyzval. 
Sympozium organizuje akademické 
fórum Albertus Magnus společně 
s  řezenskou pobočkou Ackermann – 
Gemeinde a spolkem Klatovské kata-
komby, jehož zástupci včetně klatov-
ského starosty Rudolfa Salvetra se též 
zúčastnili. 
Předchozí části sympozia se konaly 
v letech 2015 a 2016 v Klatovech, loni 
v bavorském Schönsee. 

PLÁNICE 3. března  
Vikariátní den klatovského vikariátu se dvě-
ma biskupy proběhl v duchu přípravy na Ve-
likonoce 
Téma znělo: Kristus, náš život. Sešly 
se tu desítky farníků se dvěma bis-
kupy – českobudějovickým světícím 
biskupem Pavlem Posádem a emerit-
ním biskupem plzeňským Františkem 
Radkovským, který zde přednášel o 
Turínském plátně.

Tématem světícího biskupa česko-
budějovického Pavla Posáda byl 
kříž. Dopoledne hovořil o kříži jako 
Kristově trůnu, o světě, který by bez 
kříže byl plný beznaděje, odpoledne 
o vzkříšení a odpuštění, tématech 
pro postní dobu aktuálních. „Vikari-
átní dny v této podobě v naší diecézi 
nemáme, ale už třicet let naše kate-
chetická sekce organizuje vikariátní 
poutě dětí s  rodiči, vrcholem je pak 
diecézní pouť, letos bude 9. června 
v  Sušici. Zvu poutníky i z  plzeňské 
diecéze, je to v sousedství,“ uvedl bis-
kup Posád s tím, že on sám pozvání 
na Den klatovského vikariátu přijal 
s  radostí. „Biskupovi je nejlépe upro-
střed Božího lidu. Nejsme posláni, 
abychom se zavírali na biskupství, ale 
abychom byli mezi svými ovcemi, jak 
by řekl papež František,“ zdůraznil. 
Dětem se na faře věnovaly školské 
sestry De Notre Dame, které pro ně 
připravily hry a nejrůznější úkoly. 

PLZEŇ 5. a 6. března   
Nigerijský kardinál Onaiyekan navštívil Pl-
zeň a Nový Dvůr.
V rámci své cesty po České republi-
ce zavítal do naší diecéze nigerijský 
kardinál John Olorunfemi Onaiyekan, 
arcibiskup a metropolita abudžský, 
propagátor mezináboženského dia-
logu a uznávaný biblista.
V  pondělí se setkal s  biskupy Tomá-
šem Holubem a Františkem Radkov-
ským, poté strávil několik hodin na 
návštěvě kláštera trapistů v  Novém 
Dvoře. Druhý den ráno celebroval mši 
svatou v  katedrále sv. Bartoloměje, 
kde v promluvě zdůraznil, že křesťané 
jsou Bohem zváni především ke smí-
ření a odpuštění. 
V  tomto duchu působí i Nadace kar-
dinála Onaiyekana pro mír, jejíž ředi-
telka sestra Agatha Chikelue přijela 
s ním. 
Nigerijského kardinála velmi oslovila 
plzeňská Meditační zahrada s Památ-
níkem obětem zla. Prošel si křížovou 
cestu, seznámil se s příběhem politic-

kého vězně komunistického režimu 
plk. Luboše Hrušky a poklekl k mod-
litbám v kapli sv. Maxmiliána Kolbe. 
Kardinál Onaiyekan se angažuje v 
otázkách pomoci lidem postiženým 
konfliktem na severovýchodě Nigé-
rie a rekonciliací znesvářených stran. 
Jako metropolita hlavního města Ni-
gérie, nejlidnatější africké země, kde 
se prolínají křesťanské a muslimské 
komunity, má bohatou zkušenost 
s  mezináboženským dialogem a s 
budováním důvěry a mírového sou-
žití těchto náboženství. Kardinálem 
byl jmenován papežem Benediktem 
XVI. v roce 2012. Je členem kongrega-
cí pro nauku víry a pro bohoslužby a 
svátosti.

SKALNÁ 17. března   
Postní setkání dětí
Debatu o významu postní doby a 
Velikonoc, přiblížení křížové cesty i 
film s populárními všeuměly Patem a 
Matem, to vše nabídlo sobotní Postní 
setkání dětí ve Skalné na Chebsku. 13
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„Chtěl jsem, aby se děti z  mých tří 
farností Skalná, Luby a Plesná sešly, 
poznaly se a necítily se jako křesťa-
né osamocené, což se povedlo,“ vy-
světluje P. Piotr Libner. „Ze stejného 
důvodu pořádáme už druhým rokem 
také Setkání mládeže Karlovarského 
kraje,“ dodává.
Dětí se sice nesešlo moc, s  o to vět-
ším zaujetím se pouštěly do jednot-
livých úkolů. „Půst znamená, že ne-
jíme maso, symbolem Velikonoc je 
beránek,“ odpovídaly. P. Libner jim 
první část odpovědi doplnil, s druhou 
souhlasil a vysvětlil, proč tomu tak 
je. Význam Zeleného čtvrtku dětem 
moc znám nebyl, zato o událostech 
Velkého pátku a Zmrtvýchvstání vě-
děly hodně.

PLZEŇSKÁ DIECÉZE
Postní almužna probíhala už druhým rokem 
v režii farností   
Po celou postní dobu lidé plnili po-
kladničky Postní almužny ve farnos-
tech i v domácnostech penězi, ušetře-

nými při odřeknutí se věcí, bez nichž 
mohou žít. Na přání biskupa Tomáše 
Holuba už druhým rokem rozhodují, 
kam výtěžek poputuje, jednotlivá far-
ní společenství. Většinou se jedná o 
podporu v rámci farnosti.
Výnos Postní almužny v  plzeňské 
diecézi ještě předloni přerozdělovala 
Charita. 
„U Postní almužny nejde v  žádném 
případě o dublování úspěšné Tříkrá-
lové sbírky, kterou Charita ČR pořádá. 
Jde o naši ochotu něco si odřeknout a 
ušetřené peníze použít zcela konkrét-
ně pro někoho potřebného, spojit 
křesťanství s pomocí,“ vysvětlil biskup 
Tomáš Holub své rozhodnutí využití 
sbírky nechat na farnostech. Některé 
z nich už měly o konkrétním využití 
vybraných peněz jasno předem, v  ji-
ných rozhodují duchovní správci spo-
lečně s  farními či pastoračními rada-
mi až po ukončení sbírky podle výše 
jejího výnosu.
 Připravila Alena Ouředníková, 
 foto Soňa Pikrtová a Jiří Strašek.

MEDITAČNÍ ZAHRADA
12. dubna mše svatá v 16.00 hodin v kap-
li sv. Maxmiliána Kolbe
18. dubna otevření Meditační zahrady pro 
letošní sezónu. 
Aktuální otevírací doba: středa – nedě-
le: 10.00 – 17.00 hodin
26. dubna mše svatá v 16.00 hodin v kap-
li sv. Maxmiliána Kolbe.
Možnost shlédnutí DVD „Plody zla a 
odpuštění“ – svědectví plk. Luboše 
Hrušky - i cizojazyčně.
Rezervace termínů svateb, zájezdů, 
koncertů a dalších akcí na letošní se-
zónu.
Kontakt: mobil 603 809 798, e-mail: za-
hrada@bip.cz (Věra Kopicová)

ŽIVOT CÍRKVE V KONGU – PŘEDNÁŠKA 
15. dubna
V  malém sále kulturního domu ve 
Švihově přednáší od 17.00 hodin Dr. 
Remy Kasanda Kason, kněz z Konga.

VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ pastoračních asistentů, 
akolytů, lektorů, mimořádných služebníků 
eucharistie a pomocníků kněží ve farnosti 
21. dubna 
Na programu bude Evangelii gaudi-
um s  P. Petrem Hruškou. Setkání se 
uskuteční v  Plzni na biskupství od 
9.30 do 15.30 hodin. Přihlášky do 13. 
dubna na adresu pastoracni@bip.cz.

KARLOVARSKÉ CHVÁLY 
23. dubna, 28. května a 25. června  
Spolu s  pastoračním oddělením a 
ve spolupráci s  oblátským spole-
čenstvím mládeže OMIGang připra-

vujeme v Karlových Varech cyklus 
večerních setkání vyplněných Božím 
slovem a modlitbou chval. 
Setkání budou probíhat v kostele Po-
výšení sv. Kříže v Karlových Varech - 
Rybářích. Začátek je v  19.00 hodin a 
vybrané dny jsou: 23. duben, 28. kvě-
ten a 25. červen. Zváni jsou všichni. 
Doprovázejícím je o. Vlastimil Kadlec, 
OMI. 

O NÁS S  NÁMI! Seminář pro mladé o synodě 
a nejen o ní
25. dubna, 23. května a 6. června
Štve tě něco v církvi? Chceš něco změ-
nit? Máš nápady? Zapoj se aktivně do 
příprav synody o mládeži na DCM vve 
Františkánské ul. vždy od 17.00 ho-
din. Seminář je určen pro mladé lidi 
od 16 do 32 let.
V církvi se to krásně hýbe, tak se chceme 
trochu hýbnout i my. Seminář by měl 
sledovat synodní cestu a dotknout se 
základních témat, která se týkají dneš-
ních mladých lidí, jejich víry a povolání. 
Ať není chystaná synoda jen synodou o 
mladých, ale taky s mladými a synodou 
mladých,“ zve P. Vlastimil Kadlec OMI 
a Diecézní centrum mládeže.
Výstupy ze semináře také poslouží 
jako důležitý materiál pro biskupa 
Tomáše, který pojede na synodu do 
Říma zastupovat Českou republiku.

HROZNATOVA AKADEMIE – VÝROBA VLASTNÍ 
OBRÁZKOVÉ KNÍŽKY
28. dubna
Přijďte se svými dětmi do kláštera 
v Teplé od 15.00 do 18.00 hodin vy-
robit svou vlastní obrázkovou knížku 
- leporelo. V naší knihařské dílně vás 
ilustrátorka Kateřina Sechovcová na- 1515
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učí, jak takovou knížku s pomocí ba-
rev, lepidla a knihařských strojů vlast-
noručně vytvořit. 
Kurzovné 100 Kč na osobu.

PLZEŇSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL v katedrále sv. 
Bartoloměje
30. dubna Balazs Szabó (Maďarsko) - varhany
Zazní skladby autorů: Johann Se-
bastian Bach, Felix Mendelssohn-
-Bartholdy, Ferenc Liszt, Max Reger, 
Antalffy-Zsiross Dezsö
14. května Martin Moudrý - varhany
Zazní skladby autorů: Max Reger, Ja-
roslav Vodrážka a vlastní improvizace
28. května Marie Pochopová – varhany
Zazní skladby:  Johann Sebastian 
Bach - Preludium a fuga Es dur, BWV 
552, Felix Mendelssohn-Bartholdy - 
Sonáta c moll,Max Reger - Benedictus 
op. 59, č. 9 - Fuga op. 47, č. 6, Josef Suk 
- Meditace na staročeské chorál Svatý 
Václave, Olivier Messiaen - Les Entfant 
de dieu z La Nativite de Seigneur, 
Louis Vierne - Final ze Symfonie č. 1
11. června Michal Novenko - varhany
Zazní skladby autorů: Johann Sebas-
tian Bach, Johannes Brahms, Bohu-
slav Martinů
Začátek všech koncertů v 19.00 hodin.
Součástí 11. ročníku plzeňského var-
hanního festivalu bude opět výstava 
o varhanách Varhanáři na Plzeňsku.

MONASTÝROVÁNÍ V  TEPLÉ ANEB KLÁŠTERNÍ 
ŽIVOT
5. května
První ze série specializovaných pro-
hlídek tentokrát na téma Klášterní 
život. Barokním křídlem kláštera Vás 
provede převor P. Augustin Kováčik. 
Navštívíte i konventní kapli a oratoř, 
které nejsou běžně zpřístupňovány. 
Prohlídka začne vždy v  10.00, 13.00 

a 15.00 hodin a potrvá cca 90 minut. 
Vstupné 150 Kč. 
Prohlídka je součástí projektu, na 
kterém spolupracujeme s kláštery v 
Plasích, Kladrubech, Zlaté Koruně a 
Oseku.  
Počet míst je omezen, doporučujeme 
předchozí rezervaci na info@klaster-
tepla.cz nebo +420 353 394 463. 
Pozor, rezervace propadá 10 minut 
před začátkem programu.

IKONOPISECKÝ KURZ
10. – 13. května na faře v Berouně
Cílem tohoto kurzu je seznámení s 
tvorbou ikon, každý účastník by si 
měl během kurzu vytvořit svoji vlast-
ní ikonu, kterou si odnese s sebou 
domů.
Půjde především o seznámení se s 
materiály, vyzkoušení těchto mate-
riálů v praxi a tvorbu samotné ikony 
dle výběru každého účastníka. Je 
dobré si předem promyslet, jakou 
ikonu by chtěl každý tvořit, případně 
si najít předlohu ikony ve velikosti cca 
22 x 17 cm. Výběr ikony lze 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 zla-
to) plátkové zlato, pigmenty – barvy, 
vajíčka, ocet, čistý líh, šelak
Kurz bude začínat ve čtvrtek 10. květ-
na v 16.00 hodin modlitbou, kterou
vepíšeme do samotného dřeva ikony. 
V pátek bude kurz pokračovat od 8.30 
hodin. Zaschnutý levkaz vyhladíme. 
Sobota bude ve znamení pokračo-

vání v tvorbě nanášení barev. Během 
dne je možné ztišení v kapli. V neděli 
dopoledne budeme dokončovat svá 
díla, popřípadě zalakujeme ikony še-
lakem. Po mši svaté bude možné iko-
ny nechat požehnat.
Kromě dobré nálady si vezměte s se-
bou, prosím, psací potřeby, pravítko, 
nůžky, kružítko (případně si vzájemně 
půjčíme). Na společné tvoření se těší 
Martin Damian.

SALESIÁNSKÝ FESTIVAL
12. května v Pardubicích
Salesiánské středisko mládeže v  Par-
dubicích, Salesiánské hnutí mládeže 
a Sdružení salesiánských pracovníků 
srdečně zvou celou Salesiánskou ro-
dinu a všechny, kdo by chtěli salesi-
ánské prostředí blíže poznat, na Sale-
siánský festival 2018, aneb den plný 
her, zábavy a milých setkání jak pro 
malé děti, děti školou povinné, pro 
mládež i pro dříve narozené. 
Program začíná v  10.00 hodin mší 
sv., kterou celebruje P. Petr Vaculík 
SDB, následují pódiová vystoupení, 
workshopy, sport, tvoření, horolezec-
ká stěna, nafukovací hrad, RC modely, 
grilování a další zajímavosti. Více na 
www.shm.cz/festival.

NABÍDKA REKONDIČNÍCH A REHABILITAČNÍCH 
POBYTŮ V EXODU TŘEMOŠNÁ
20. až 26. května, 16. až 22. září 2018 
I letos se uskuteční tradiční oblíbe-
né rekondiční a rehabilitační pobyty 
v  EXODU Třemošná.  V  současnosti 
máme ještě na květen pár volných 
míst. Na pobyt v září je možno se při-
hlásit zatím neomezeně.  
Realizátorem pobytů je přímo  EXO-
DUS, pí. Pacáková. Ceny  a  podmín-
ky zůstávají stejné  jako tomu  bylo 

vloni.  Za ubytování ve 3-4  lůžkových   
pokojích  a celodenní stravu zaplatí 
držitel průkazu ZTP nebo důchodce 
celkem  2 200,-- Kč, jeho asistent, po-
kud  potřebuje  vlastního, který doloží 
výpis z trestního rejstříku a ověřenou 
kopii posledního vysvědčení, rovněž 
2 200,- Kč, ostatní účastníci 2 700,-- Kč.  
V ceně jsou zahrnuty i denní vzděláva-
cí a ergoterapeutické aktivity včetně 
potřebných materiálů.
Rehabilitaci bude poskytovat speciali-
zovaný pracovník nestátního zdravot-
nického zařízení.  Vzor poukazu bude 
k  dispozici a jsou už také zamluveny  
předběžně  termíny na rehabilitačním 
pracovišti. Vyjádření lékaře k rehabili-
taci: doporučení nebo platný poukaz 
z pojišťovny odevzdáte přímo v EXO-
DU při příjezdu. 
Doprava  z Plzně do Třemošné a zpět 
je zajištěna prostřednictvím  sociální-
ho odboru Magistrátu  města Plzně. 
Pobyt začíná v neděli večeří a končí v  
sobotu  obědem
Přihlásit se mohou  sebeobslužní  kli-
enti, klienti s  asistentem,  osamělí, 
přátelé i manželé, pro jejichž zdravot-
ní stav je rehabilitace přínosem, chtějí  
získat  některé nové dovednosti i po-
být v  přátelském  společenství   lidí 
s podobnými problémy a ve velmi pří-
jemném  prostředí domu   i jeho okolí.
Svůj zájem  potvrďte  telefonicky do 
30. 4. 2018   buď  Anně Stejskalové č. t.  
737  865  543 anebo Anně Srbové   č. t. 
731 433 101 ,  které jako dobrovolnice po-
máhají  administrativně  se  zajištěním. 

OKOLO KONVENTU 
23. a 23.  června v Teplé
Přijďte ukázat své umění na festival 
umění a řemesel, který v Klášteře pre-
monstrátů v Teplé pořádá Hroznatova 
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akademie. Festival OKOLO konventu 
bude probíhat v zahradě a prostorách 
okolo barokní části klášterního areá-
lu.  Zájemci z řad výtvarníků (grafika, 
fotografie, plastika, malba…), diva-
delníků, muzikantů, tanečníků i řeme-
slníků (keramika, šperky, textil, dřevo, 
sklo, květiny, atd…) budou vítáni. 
Další informace poskytne Kamila Ko-
záková: kozakova.klaster@gmail.com. 

EXERCICIE OBOVA BOŽÍM SLOVEM (SVATOST)
16. – 20. července na Svaté Hoře v Příbrami 
pod vedením Mons. Josefa Žáka
Příjezd na místo je možný po 15. hodi-
ně, začátek programu je  večeří v 17.30 
hodin, konec snídaní v  8.00 hodin. 
S  sebou: tužku, zápisník, přezůvky a 
něco proti dešti (na stravování se pře-
chází do jiné budovy). Náklady 1860,-  
Kč se hradí po příjezdu na místo 
 
VEČERY CHVAL V PLZNI
Diecézní centrum mládeže společně 
s farnostmi Plzeň-Bory a Plzeň-Sever-
ní předměstí zvou na Večery chval v 
Plzni, které se konají pravidelně dva-
krát do měsíce:
- první čtvrtek v měsíci (mimo červenec 
a srpen) od 20.00 hodin v Domečku 
u bratří františkánů v Komenského 
1101/17, Plzeň
- třetí úterý  v měsíci (mimo červenec a 
srpen) od 19.30 hodin v kostele sv. 
Jana Nepomuckého na Chodském 
náměstí, Plzeň

KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
Knihy je možno půjčit na pastorač-
ním oddělení (3. patro biskupství) 
pondělí–pátek 8.30–12.00, jindy po 
domluvě, tel. 377 223 112; e-mail:
pastoracni@bip.cz.



 20 21

Bilance Charitního sociálního podniku 
Diecézní charita Plzeň je zakladatelem 
Charitního sociálního podniku, jehož 
činnost se naplno rozběhla v roce 2017.  
Předmětem podnikání sociální této fir-
my je oblast drobných služeb v oblasti 
lesnictví, zahradnictví a komunálních 
služeb. „Tento projekt jsme zakládali 
s cílem poskytnout stabilní práci lidem, 
kteří jsou na běžném pracovním trhu 
neuplatnitelní,“ řekla jednatelka firmy 
Jana Hýblová. „Jedná se vesměs o lidi, 
kteří jsou z různých důvodů dlouho-
době nezaměstnaní a víceméně neza-
městnatelní, protože jim chybí pracov-
ní morálka, mají malou výdrž, nízkou 
schopnost pravidelného docházení do 
práce a další handicapy.“  Tito lidé, po-
kud se chtějí na trh práce vrátit, nemají 
šanci na úspěch, protože ztratili schop-
nost podat pracovní výkon odpovídají-

cí běžné populaci. Padají tak většinou 
zpět do záchytné sociální sítě a přeží-
vají na různém druhu sociální podpory 
zprostředkované sociálním systémem 
a často se nad nimi i uzavírá dluhová 
past. CHSP nabízí řešení vycházející 
z dlouhodobé zkušenosti sociálních 
charitních služeb. „V roce 2017 si objed-
nalo služby CHSP několik odběratelů. 
Největšími z  nich byly Městský ústav 
sociálních služeb Plzeň, města Plzeň a  
Rokycany. Celková výše vyfakturova-
ných prací u těchto odběratelů činila 
900 369 Kč,“ doplnila Jana Hýblová. 

Komunitní centrum v Horšovském Týnu
V Horšovském Týnu začaly práce na re-
konstrukci bývalé rodinné vilky. „Vznik-
ne zde komunitní centrum, které se 
bude věnovat doučování a volnočaso-
vým aktivitám pro děti ze sociálně vy-

loučených rodin“, uvedla vedoucí pro-
jektu Marie Sýkorová. „Dále počítáme 
s tím, že budeme organizovat akce pro 
veřejnost a poskytovat sociální služby, 
například pomoc obětem domácího 
násilí.“  Diecézní charita Plzeň získala 
na rekonstrukci finanční podporu z EU 
prostřednictvím Integrovaného regio-
nálního operačního programu. 

Sociálně terapeutické dílny vystavovaly
Klienti Sociálně terapeutických dílen 
sv. Josefa z Domažlic a Meclova vysta-
vovali 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 zde prohlédla řada 
návštěvníků.“ O prodej výrobků sociál-
ně terapeutických dílen byl zájem i na 

dobřanském velikonočním jarmarku. 

Vylepšení služeb 
v Domově pokojného stáří v Ostrově
Domov pokojného stáří v Ostrově zís-
kal díky příspěvkům veřejnosti a do-
tačnímu programu ČSOB finance na 
vylepšení péče o své klienty. „Veřejnost 
nám věnovala 121 619 korun, a proto 
jsme získali i prémii od ČSOB ve výši 
50 000 korun,“ radoval se Tomáš Fexa, 
ředitel Oblastní Charity Ostrov. „V sou-
časné době máme objednána bez-
drátová tlačítka, která ve formě pásku 
budou mít klienti neustále u sebe. 
V  případě nouze stačí tlačítko zmáčk-
nout a službu konající sestry okamžitě 
vědí, který klient potřebuje pomoc“. Fi-
nanční dary postačí i na lepší vybavení 
pokojů v Domově, kde klientům přiby-
dou komody.                      Miroslav Anton

Z charitního života v západních Čechách
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Tatrovice

síťovými hřebínky. Loď má kazetový 
strop a vestavěnou dřevěnou emporu 
na půdorysu písmene U. Vybavení kos-
tela se celkem dobře zachovalo, přesto 
hlavní oltář postrádá svou sochařskou 
výzdobu, chybí zejména ústřední po-
stava světce, která je asi v chebském 
muzeu jako anonymní socha biskupa. 
Překvapivě se zachovala další obrazo-
vá i sochařská díla lidového charakte-
ru. U kostela je kaple Olivetské hory, 
bohužel bez soch jmenované skupiny.   

Více nám vzdálený je patron kostela 
v  Nebanicích, sv. Oswald. Byl to král jed-
noho z dílčích království v Anglii v první 
polovině 7. století. Jako první pokřtěný 
král Northumbrie povolal misionáře, 
kteří zakládali kláštery a šířili křesťan-
ství v  severní části Anglie. Padl v  bitvě 
proti svému vzbouřenému hraběti, jenž 
byl pohanem a který jeho tělo nechal 
rozsekat a obětovat bohům. V očích vě-
řících se tak stal Oswald mučedníkem. 
Jeho syn nechal ostatky pohřbít, ale 
mnoho částí se dostalo do významných 
míst v Evropě. Úctu k němu šířil sv. Boni-

fác (+754), misionář původem z Anglie 
a zakladatel biskupství v Řezně. Ostatek 
světce získal také císař Karel IV. v  roce 
1372 pro katedrálu sv. Víta v Praze. Nej-
častěji je sv. Oswald zobrazován jako 
král se znakem s  třemi lvy, nebo s  ha-
vranem. Je patronem dobrého počasí 
a dobytka, ale také anglických králů a 
křižáků, Anglie a stal se vedlejším pat-
ronem Rakouska.

U málo kostelů jsem při návštěvě pro-
žil pocit samoty a odtržení jako v Ne-
banicích. Jen dostat se k němu, je pro 
neznalce místa složité. Kostel není ve 
zcela špatném stavu, ale okolní devas-
tované prostředí včetně budovy fary 
je smutné. Jednolodní kostel s  věží 
v  průčelí byl nově postaven v  roce 
1716 s  využitím gotického presbytá-
ře ze 14. století. Loď je plochostropá 
s  freskou Nejsvětější Trojice. Nejvý-
znamnější částí vybavení je akantový 
oltář, dílo Johanna Karla Stilpa z roku 
1722, autora nádherné knihovny 
Waldsaského kláštera. Kostel vlastní 
soukromý subjekt.   Jan Soukup

Podíváme se za dvěma kostely v západ-
ní části diecéze, která do poloviny 14. 
století církevně podléhala řezenskému 
biskupství. Jedná se o tehdejší Chebsko 
a Loketsko a není divu, že některé zdejší 
kostely byly zasvěceny světcům, které 
jinde neznáme, byť šlo o území obydle-
né slovanským lidem. Kostel v  Tatrovicích 
je zasvěcen biskupovi Erhardu Řezenské-
mu, žijícímu na přelomu  7. a 8. století. 
Pocházel z  Narbonne v  jižní Francii a 
stal se zprvu misionářem v  Alsasku a 
později tzv. misijním biskupem pro ší-
ření křesťanství v jihovýchodní části 
dnešního Německa, kde své sídlo na-
šel na vévodském dvoře v  Řezně. Jeho 
činnost spadá do období krátce před 
založením řezenského biskupství v roce 
739. Do jeho legendárního života patří 
epizoda, ve které pokřtil od narození 
slepou dceru alsaského vévody Otýlii, 

jež se zázrakem uzdravila a později se 
stala abatyší kláštera, který se stal nej-
významnějším duchovním a poutním 
místem Alsaska – Odilienburgu.  Sv. Er-
hard je zobrazován v  biskupském rou-
chu, v ruce knihu a na ní ležící dvě oči. 
Je pochopitelně patronem pro léčení 
očních nemocí, a protože nechal vyká-
cet pohanský posvátný háj, i dřevorub-
ců. Patří ke třem základním patronům 
řezenské diecéze spolu se sv. Emera-
mem a sv. Wolfgangem a také je spo-
lupatronem kaple na chebském hradě. 

Malebný kostel sv. Erharda v  Tatrovi-
cích byl prvně zmíněn k roku 1352, ale 
nepochybně byl starší, podle nepřes-
ných zpráv snad až ze 12. století. V roce 
1655 byl kostel renesančně přestavěn 
a rozšířen. Presbytář byl zaklenut níz-
kou valenou klenbou s  lunetami a 

 KOSTELY OJEDINĚLÝCH ZASVĚCENÍ
 V PLZEŇSKÉ DIECÉZI
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Blahoslavená Beata Florencia Caerols 
Martinez
 Je jednou z 233 mučedníků z občanské 
války ve Španělsku, které prohlásil pa-
pež Jan Pavel II. dne 11. března 2001 za 
blahoslavené. 
Beata Florencia Caerols Martinez po-
cházela ze Španělska z Caudete neda-
leko Valencie, kde se 20. února 1890 na-
rodila, a pokřtěna byla ve farnosti Santa 
Catalina. Rodina neměla peněz nazbyt, 
a tak se vydala za lepším a usadila se 
v  Alcoy, kde Florencie ve velice mla-
dém věku začala pracovat jako textilní 
dělnice a díky své laskavosti, spolehli-
vosti a dobrotě byla velice oblíbenou 
u spolupracovnic a také u zaměstna-
vatele. Brzy byla vůdčí osobností. Vedla 
příkladný křesťanský život. Intenzivně 
se modlila, každý den se účastnila mše 
svaté a přijetí eucharistie. Kromě prá-
ce v továrně pomáhala chudým, často 
navštěvovala nemocné a trpící, kterým 
vykládala učení katechismu. Patřila do 
sdružení misijního svazu svaté Terezie 
od dítěte Ježíše.
Hodně se angažovala ve svazu katolic-

kých žen, který založil páter Manuel Pé-
rez Arnal, a byla jmenována jeho byla 
prezidentkou a funkci vykonávala až 
do své smrti. 
 Píše se rok 1936 a ve Španělsku zuří ob-
čanská válka a stupňuje nenávist proti 
katolíkům. Florencia jako velice anga-
žovaná katolička byla za své křesťanské 
aktivity 23. září 1936 zatčena a krátce 
na to 2. října téhož roku v  Corbera y 
Rotglà u Valencie zastřelena. Popravci 
přiznali, že než zemřela, nejdříve jim 
odpustila.    Veronika Pechová 24

 Méně

BLAHOSLAVENE
 známé
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Studentská duchovní správa Plzeň 
pravidelné akce v dubnu 2018 :

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

Úterý
20.00 hodin studentský volejbal v tě-
locvičně Církevního gymnázia, Miku-
lášské náměstí

Středa
19.00 hodin - hlavní studentská mše 
sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie  
ve Františkánské ul. v Plzni, po ní 
od cca 20.15 hodin program na faře 
(biblická témata, přednášky, kultura, 
filmy, volný program...), ve 21.30 ho-
din společná modlitba nešpor

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

HORÁcké středy – duben 2018
(po mši svaté - od 20.15 hodin ve far-
ním sále Františkánská 11)
4. dubna: Smrt a co potom? (Vojtěch 
Soudský, OP) – diskuse
11. dubna: Palačinková party – přijď si 
popovídat a ochutnat různé druhy 
palačinek
18. dubna: Co to je presynoda o mlá-
deži? (P. doc. Michal Kaplánek, SDB, 
Th.D.) přednáška
25. dubna: Hra ve městě – společné 
poznávání města Plzeň

Další plánované akce
13.- 15. dubna – Postavme houpačku 
v Dýšině aneb víkend s Horou
19.- 22. dubna – Studentský Velehrad
20.- 23. června – 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 Jarní přednáškový cyklus pro veřejnost
Další z přednášek v rámci přednáš-
kového cyklu se uskuteční v úterý 
10. dubna od 19.00 hodin.    V učebnách 
Biskupství plzeňského  bude předná-
šet sestra Angelika Pintířová na téma Padá 
mi to z nebe. 
Můžeme se těšit na příběh řeholnice, 
které celý život padají z nebe nejrůz-
nější výzvy. A ona je zvedá! Na místě 
můžete zakoupit stejnojmennou kni-
hu, kterou sestra Angelika napsala, a 
po přednášce bude následovat auto-
gramiáda.

Na co se můžete těšit v květnu
V úterý 8. 5. v 19.00 hodin  učebnách 
biskupství Plzeňského připravujeme 
vzácné setkání, besedu s kubánským kně-
zem Alberto Reyesem Píasem, který bude 
touto dobou projíždět Českou repub-
likou. 
Tento kněz napsal knihu Já, Bůh a Fidel 
a v ní vydává svědectví o své poněkud 
klikaté cestě ke kněžství v krásné věří-
cí rodině, ale v nepříliš krásném reži-
mu Fidela Castra... 
Večerní setkání v Plzni ponese název 
Já, Bůh a Fidel a už nyní se můžete tě-
šit na setkání s mladým a zajímavým 
knězem z Kuby. Prodej knihy P. Píase 
a dalších novinek z KNA bude zajištěn 
na místě. Po přednášce bude následo-
vat autogramiáda.
V pátek 25. května se koná Noc kostelů. 
V karmelitánském knihkupectví v Solní 5 
bude u té příležitosti otevřeno do 21.00 
hodin. 
Na pouti mezi kostely můžete navští-

vit i náš obchod.

Přednášky se konají ve spolupráci Kar-
melitánského knihkupectví, Biskupství 
plzeňského a Místní skupiny České křes-
ťanské akademie Plzeň.  Na přednášky 
srdečně zve za organizační tým Majka 
Lachmanová z Karmelitánského knih-
kupectví.
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Jsou slova, která se k nám dostanou a silně rezonují. Znovu přicházejí na mysl, a 
když jim dopřejeme sluch, bývají životadárná. Tak nějak bych popsala účinek před-
nášky P. Marka Orko Váchy na téma Chuť žít. Konala se v březnu v učebnách bis-
kupství, které tentokrát praskaly ve švech, jak moc přišlo lidí.   Naléhavost i krása 
výzvy umění žít se vinula celým tématem večera. "Člověk je zrozen, aby žil, a ne 
aby se připravoval na život." "Máš něco, co bys nebyl dostal? Sv. Pavel."  Bůh nasype 
člověku, svěří hřivny a odchází z příběhu. Jak budu s hřivnami nakládat? Vrátím je 
v obalu nepoškozené a bez užitku, nebo uvěřím Bohu, že ruku v ruce s Ním mám 
dokončovat stvoření světa. Že na mně záleží, abych s pokorou přijala svou vlastní 
velikost, protože obyčejný křesťan není. Bůh bere, co je, a milost shora teče i přese 
mne. Největší hřivnou je možná čas, jak s ním nakládám?  Ó duše stvořené pro tyto 
velké věci a k takovým povoláním! Co děláte? Čím se zabýváte? Uvěřím-li tomu, že 
moje osobní proměna bude mít dopad na církev i na celé lidstvo. (Dom Samuel), 
pak právě pro mě platí výzva: "Vezmi svůj život tak jak je a něco s ním udělej. Přeji 
radost z každé hřivny, kterou od Boha máme a můžeme bohatě rozvíjet. 
                                                                                                                                     Majka Lachmanová

Do obchodu dorazila knižní novinka z Karmelitánského nakladatelství. Jmenuje 
se Křehké vztahy? Na prvních stránkách si autoři knihy kladou otázku: „Je pravda, 
že jsou dnešní partnerské vztahy slabší? Nebo se naopak děje cosi epochálního, 
takže můžeme říct, že dnešní páry jsou jistým způsobem „nuceny“ být samy 
sobě oporou, zárukou, aby vytrvaly a dokázaly udržet fungující rodinu? K tomu, 
aby dnešní páry svou lásku zachovaly, jsou doslova nuceny bojovat jako o ži-
vot. Musí být „imunní“, autonomní, vitální a …musí umět plout proti proudu. Na 
manželské páry útočí nejrůznější zhoubné viry, ten nejsilnější lze pojmenovat 
„středem všeho je mé JÁ“, aneb co vyhovuje mně, to vyhovuje všem, moje dů-
vody, moje nároky, moje potřeby, moje obavy, to určuje podstatu páru a jeho 
štěstí. Jak čelit takovým virům? Hledáme-li lék na bolest života, sebestřednost, 
nemůžeme než se stávat pokornými…(z knihy) Kniha stojí za přečtení, posílí 
v nás to křehké, to dobré.

Otevírací doba v Karmelitánském knihkupectví, Solní 5, Plzeň.
Připomínáme otevírací dobu, od pondělí do pátku můžete u nás nakupovat od 9.00 
do 18.00 hodin. Těšíme se na vás a vaši novou chuť nakupovat dobré knihy.



POZOR - SOUTĚŽ!
Výše uvedenou knihu JOSEFÍNA 
BAKHITA Hervé Rouletta získá ten 
či ta z  našich čtenářů, kdo správně 
zodpoví následující soutěžní otázku 
a bude vylosován.

Soutěžní otázka zní:
Jakou přezdívku získala sv. Josefína Baghi-
ta během svého života?
 a) Africká matka
 b) Černá matka
 c) Černý květ
 d) Africký květ

Pokud si nejste jisti, napoví vám člá-
nek o této světici, který byl uveřejněn 
v lednovém čísle Zpravodaje plzeňské 
diecéze z roku 2017, jehož archiv na-
jdete na www.bip.cz. 
Malá nápověda: správné jsou tento-
krát dvě z nabízených možností, stačí, 
když uvedete aspoň jednu.
Odpovědi zasílejte do 15. dubna e-mai-
lem na adresu zpravodaj@bip.cz nebo 
poštou na redakci Zpravodaje, Biskup-
ství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 14 

Plzeň. Správná odpověď z  minulého 
čísla byla: 
Tomáš Holub působil jako vojenský 
kaplan Armády ČR v  letech 1996 až 
2006. Knihu Biskup na snowboardu ob-
drží Antonín Khel z Aše. Gratulujeme! 

KNIŽNÍ NOVINKA:
Hervé Roulett
Josefína Bakhita
Z otrokyně světicí 
Kniha přináší podrobný životopis první africké světice, jejíž život byl pozna-
menán zkušeností otrokyně. V Ježíši Kristu nakonec našla svého jediného 
Pána. Svoji laskavostí, přes počáteční nedůvěru kvůli barvě její kůže, si získa-
la srdce mnohých. Byla přezdívána „Africký květ“ nebo „Šťastná sestra“. 
Váz., 208 s., 249 Kč
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Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících stře-
dečních setkání od 18.00 hodin v sále 
farnosti, Františkánská 11 v Plzni, začí-
ná od středy 25. dubna (téma Jak chápe 
katolická církev manželství)
  
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/.

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.

Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané
s  mottem „Vyrovnávat se s minulostí, 
žít přítomnost, tvořit budoucnost“  se 
konají 14.-17. června na Svaté Hoře, vede 
je Mons. Aleš Opatrný, cena 1 470 Kč. 
Přihlášky a další informace na svata-
-hora.cz/.

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v 
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých ži-
votních situací, mezilidských vztahů, 
manželské poradenství a párovou tera-
pii (více na www.poradnaukaplicky.cz). 
Poradnu vede psychoterapeutka Marie 
Kutilová pro objednané každé pondělí 
na DCM, Františkánská 11, Plzeň. Objed-
návky: mankak@tiscali.cz, 606 710 631.  

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

Centrum pro rodinu

Jeden dárek navíc® pro děti v Africe 
Před Vánocemi uspořádala Papežská misijní díla v České republice vánoční sbírku Je-
den dárek navíc®. Vynesla částku 190.064 Kč, jejímž cílem bylo přispět na soběstačný 
výživový projekt „Skleník na pěstování zeleniny“ v rehabilitačním centru v Keni. Tato 
země je jedním z těch afrických států, který se sice může pyšnit okouzlující přírodou, ale 
jinak se potýká s vysokým výskytem kriminality, nefungující infrastrukturou a nestabil-
ní politickou situací spojenou s pouličními násilnostmi. 
Výše uvedený program si klade za cíl snížit náklady na jídlo pro děti, které se v rehabili-
tačním centru zotavují po úrazech nebo nemocech pohybového aparátu. Z příspěvku 
se bude hradit založení skleníku, pořízení sazenic, údržba vrtů na pitnou vodu a další 
výdaje, které jsou spojené se zahájením a udržením celého projektu. Prvotní náklady 
činí přibližně 650 Kč na jedno dítě a výtěžek sbírky pomůže přibližně 292 dětem. 
Všem dárcům upřímně děkujeme! 
                                                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 volno ve  čtvrtek večer? Chybí 
Ti pravidelná modlitba? Hledáš spo-
lečenství? Pokud jsi alespoň jednou 
odpověděl ANO, pak neváhej a doraž 
ve čtvrtek ve 20.00 hodin do kaple na 
DCM. Nemusíš chodit pravidelně. Mů-
žeš se přidat pouze, když se Ti to bude 
hodit…

Psychologická poradna pro mládež
Na DCM psychologická poradna pro 
mládež. Psycholožka Mgr.  Anežka Fi-
alková může pomoci se sebepozná-
ním, s psychospirituální krizí, s pro-
blémy v  rodině, 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 
(nemocným, starým, opuštěným, tr-
pícím, lidem v nouzi), ať už konkrétní 
pomocí, návštěvou nebo modlitbou 
či obětí. Věnujeme svůj čas někomu 
druhému, kdo to potřebuje. Scházíme 
se dvakrát do měsíce v  Plzni ke spo-

lečné modlitbě, k povzbuzení ve služ-
bě a dělení se o vše, co jsme v  uply-
nulém čase prožili. Budeme rádi, když 
se přidáš.
Aktuální informace ráda sdělím na tel.: 
734 241 053  Lucka

O nás s námi
aneb seminář nejen o synodě o mladých a po-
volání (25. 4. na DCM)
Seminář pro mládež 16 - 32 let vždy 
17-18.30 hodin pod vedením o. Vlasti-
mila Kadlece, OMI.

 Spadlo to tam (12. 4. v 18:00 na DCM)
Psychologicko-biblický cyklus semi-
nářů pro mladé dospělé. Probíraná 
témata jsou představována ze dvou 
pohledů – psychologického psycho-
ložkou Mgr. Anežkou Fialkovou a bib-
lického o. Petrem Dombkem, OMI. 
Při minulých setkání se řešila identi-
ta, strach, sny, hněv a stud. Účast na 
semináři není podmíněna účastí na 
předchozích setkáních ani na dalších.

Večer chval s DCM (17.4. 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 

Františkánská 11 
301 00 Plzeň 
377 381 757
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hudbu, písně a modlitby, vždyť už 
v  listě Efesanům se píše „Když mezi 
sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů, 
chvalozpěvů a duchovních písní; ze 
srdce zpívejte a hrejte Pánu“. 
Chválový večer se koná pravidelně ka-
ždé třetí úterý v měsíci kromě letních 
prázdnin.

Co se dále chystá…
Úlet – prázdninové setkání náctiletých 
v Nečtinech (29. 7. – 4. 8. 2018)

Setkání -náctiletých (14-18 let), čeká 
Tě společně strávený čas, trocha 
dobrodružství, (krátký) výlet, povídá-
ní, promítání, 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 infor-
mace: rodinybip.cz, tel 731619704.

 Tvoje DCM



     
Z diáře biskupa Tomáše
  
 1.4 10:30  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, 
   mše ze slavnosti Zmrtvýchvstání 
 16:00  tamtéž, nešpory
   3.4   Karlovy Vary, farnost u sv. Maří Magdaleny, vizitace 
   4.4-5.4   Želiv, konference církevních škol
   6.4 17:00 Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 
   beseda pro mladé konzervativce "Sejdeme se ve Vědárně"
   8.4 10:00  Karlovy Vary, kostel sv. Maří Magdaleny, mše na závěr vizitace 
   8.4 14:00  Vykmanov, žehnání kaple bl. Tita Zemana
   9.4-11.4  Nitra, společné zasedání ČBK a KBS
12.4   Písek, Česká křesťanská akademie, beseda s veřejností „Biskup na snowboardu“
13.4   Nýrsko, vikariátní konference klatovského vikariátu
 20:00  TV Noe, Kulatý stůl o kard. Beranovi
16.4   Bochov, vizitace
21.4 11:00  Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
   mše sv. u příležitosti návratu kard. Berana do vlasti
22.4 10:00  Bochov, mše na závěr vizitace 
 16:00  Příchovice, setkání u sv. Vojtěcha v lese Ticholovci
23.4.   Rokycany, vikariátní konference vikariátů Rokycany a Plzeň – sever 
25.4. 18:00  Plzeň, Papírna, Zahradní 173/2, oslava 20. výročí Hospice svatého Lazara
26.4.   8:00  Plzeň, Církevní gymnázium, mše sv. 
30.4 14:00  Hostouň a Bělá nad Radbuzou, oslavy osvobození
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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.


