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Pouť s biřmováním se konala 
13.5. u sv. Anny na Tannaberku 
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zeBilance po čtvrtstoletí je velkou příležitostí ocenit vše dobré a kvalitní, co se 
podařilo vytvořit, nepovažovat to za samozřejmost, ale vzdát díky s hlubo-

kou vděčností Bohu a úctou k těm, kdo vložili vlastní nasazení. Na druhou stranu, 
dvacet pět let může přinášet i určité stereotypy, které se přežily a je potřeba je 
změnit. Proto prosím, ptejme se, jaké vztahy a postupy jsou naším bohatstvím, 
které je třeba chránit a rozvíjet, a co by naopak bylo dobré opustit, nahradit 
něčím jiným či nechat bez náhrady. Ptejme se otevřeně, co je při hlásání evan-
gelia třeba dělat jinak, nově, srozumitelněji. Pokládejme si tyto otázky nejen ve 
společenstvích, ale také sami sobě na osobní úrovni. Žijme prosbou „Hospodi-
ne, toužím být Tvým učedníkem, Tvojí učednicí. Prosím, pomoz mé malé touze“ 
(srov. Mk 9,24). Bude-li diecéze složena z Hospodinových učedníků a učednic, 
bude to i nadále dobrá diecéze.

 

       Tomáš Holub, biskup plzeňský

Chtěl bych především poděkovat Bohu za to, že čtvrt století fungující 
diecéze žije zdravým životem. Děkuji všem, kdo na tom měli a mají zá-

sluhu. Děkuji všem, na nichž spočívala a spočívá tíha odpovědnosti, od generál-
ních vikářů až ke kněžím a ostatním pracovníkům. Děkuji všem, kdo se snaží žít 
křesťanství dobře a naplno, právě oni přinášejí do diecéze zdravý život. 
Děkuji i veřejné správě, samosprávám velkých měst i malých obcí, které s diecé-
zí spolupracují a podporují ji. Děkuji partnerské řezenské diecézi, která se hlá-
sí k  tomu, že je babičkou naší diecéze, a také se k nám stejně velkoryse jako 
prarodiče k  vnoučatům chová. Děkuji i těm, kdo museli po válce opustit své 
domovy a kdo se po pádu komunismu u nás zasloužili o opravu kolem pěti de-
sítek kostelů. Děkuji Diecézní charitě, církevním školám a dalším institucím za 
jejich vynikající službu. A moje přání do budoucna? Především, aby bylo hodně 
křesťanů. Aby lidé, kteří hledají svou duchovní cestu, našli Krista. A diecéze aby 
měla dostatek kněží. 

                      František Radkovský, emeritní biskup

Plzeňská diecéze slaví 
25 let existence
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„Kardinál Josef Beran byl pokorným cti-
telem sv. Vojtěcha, po svatém Václavu 
druhého patrona české země. Připo-
meňme si na tomto místě, kde se sv. 
Vojtěch zastavil, příklad kardinála Bera-
na, který se nebál překážek a nepřátel,“ 
vyzval biskup Holub. 

PLZEŇ 25. dubna 
Hospic svatého Lazara  oslavil 25 let činnosti
V  dubnu 1998 přijal Hospic svatého 
Lazara v Plzni své první klienty.Zavzpo-
mínat si s  vděčností přišli současní a 
někdejší zaměstnanci, podporovatelé 
i patroni hospice do areálu Plzeňské 
Papírny. Pracovníci Hospice svatého 
Lazara doprovodili za dvacet let na po-
slední cestě kolem čtyř tisíc lidí tak, aby 
jejich odchod byl důstojný, mnohdy 
i radostný. Díky jim vyjádřil předseda 

správní rady hospice a námětek pri-
mátora města Plzně Petr Náhlík, bis-
kup Tomáš Holub i ředitel hospice Jan 
Souček. Zakladatelka Českého hospi-
cvého hnutí MUDr. Marie Svatošová se 
setkání z vážných důvodů nezúčastnila, 
prostřednictvím dopisu ale mimo jiné 
vzkázala: 
„Od doby, kdy jsme za hospic v  Plzni 
bojovali s těmi, kdo jeho vzniku bráni-
li, uplynulo dvacet let. Patří vám nejen 
velký dík, ale i velká odměna, mnohem 
větší, než jakou máte na výplatní pás-
ce. Věřím, že ať jste věřící nebo nevě-
řící, všichni si ukládáte v  nebi celá ta 
léta nesmírně cenný poklad.To jsem si 
nevymyslela, to jsou autentická slova 
Ježíšova, který řekl jasně: Cokoliv jste 
udělali pro jednoho z mých nejmenších 
bratří, pro mne jste udělali.“ 

PLZEŇ 22. dubna
Náhrobní deska kardinála Josefa Berana 
umístěna v katedrále sv. Bartoloměje
Společně s ostatky plzeňského rodáka 
kardinála Josefa Berana byla do Čes-
ké republiky převezena i deska z  jeho 
hrobky v  bazilice svatého Petra. Sym-
bolicky v předvečer svátku sv. Vojtěcha 
byla umístěna v  katedrále sv. Barto-
loměje, v kapli svatého Kříže vlevo od 
vchodu, aby připomínala návštěvní-
kům tohoto statečného a silného muže. 
Josef Beran se narodil v rodině učitele 
Josefa a Marie v domě v dnešní Křižíko-
vě ulici v Plzni na Roudné, od roku 1995 
je zde instalována jeho busta od akade-
mické sochařky Marie Uchytilové.„Za 
celou naši rodinu mohu říct: jsme šťast-
ni, že se kardinál Josef Beran vrátil do 
země, kterou tak nevýslovně miloval, 

a že pohřbením ostatků ve svatovítské 
katedrále se splnila jeho poslední vůle.
A jsme hrdi, že ani jeho rodná Plzeň na 
něj nezapomíná,“ zdůraznila kardinálo-
va praneteř Danuše Brabcová – Kavino-
vá, která k náhrobní desce položila kyti-
ci s nápisem „Vítáme tě doma. Rodina.“

TICHOLOVEC 22. dubna  
Svatovojtěšská slavnost 
Slavnost u kapličky na vrchu Ticholo-
vec u Přeštic lze nazvat i jako setkání tří 
biskupů. Fyzicky byl přítomen biskup 
Tomáš Holub, duchovně však v předve-
čer svého svátku i druhý pražský biskup 
sv. Vojtěch, jemuž je místo zasvěceno, 
a v  myšlenkách a modlitbách přítom-
ných i arcibiskup Josef Beran, plzeňský 
rodák, jehož ostatky se po 49 letech na-
vrátily dva dni předtím do rodné země.  4 5

Co se stalo, co se chystá
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NEUKIRCHEN BEIM HEILIGEN BLUT 1. května
Pouť domažlického a klatovského
 vikariátu 
Desítky věřících všeho věku z  do-
mažlického a klatovského vikariátu 
se vydaly na společnou pouť k Pan-
ně Marii Loučimské do bavorského 
poutního kostela v Neukirchen beim 
Heiligen Blut. Již tradičně přinesli 
jako dar svíci s datem a zastavili se u 
kaple, která připomíná historii a ob-
novu místních česko – německých 
poutí. Poutní mši sv. celebroval P. 
Günther Ecklbauer OMI z  komunity 
oblátů společně s kdyňským farářem 
P. Miroslavem Kratochvílem a míst-
ním P. Georgem Englmeierem.

PLZEŇ 6. května
Vojenská mše  v  katedrále sv. Bartoloměje 
v rámci Slavností svobody
Biskupství plzeňské se letos intenziv-
ně zapojilo do Slavností svobody, při-
pomínajících osvobození západních 
Čech americkou armádou v  květnu 
1945. Nejvýraznější akcí byla vojenská 
mše v  katedrále, celebrovaná bisku-
pem Tomášem Holubem, s  promlu-
vou vojenského kaplana pplk. P. Jose-
fa Konečného.
„Chceme podpořit  duchovní rozměr 
slavností, které jsou pro Plzeň tradiční 
a charakteristické. Jestliže má církev 
ke vzpomínkám a kladení věnců ně-

čím přispět, tak modlitbou.Modlitbou 
za ty, kteří zahynuli ve válce, a mod-
litbou za mír,“ zdůraznil biskup Tomáš 
Holub. 
Bohoslužbě předcházela přímluvná 
modlitba za mír, na které byli přítomni 
jak zástupci válečných veteránů, tak 
ozbrojených složek České republiky 
Biskup Holub se k  modlitbě dostavil 
v  uniformě, která připomněla jeho 
někdejší službu prvního vojenského 
kaplana a posléze hlavního kaplana 
Armády ČR.

PLZEŇ 6. května
Odhalení památníků letcům RAF
Sedmi rodákům z  plzeňského Karlo-
va, kteří během druhé světové války 
bojovali v  řadách Britského králov-
ského letectva a někteří tam padli, byl 
odhalen památník u sokolovny, která 
jako jediná stavba zůstalaz zachována 
z někdejší škodovácké čtvrti Karlov.
Společně s  rodinnými příslušníky 
letců byl přítomen i emeritní biskup 
František Radkovský a představitelé 
státu, kraje a města.
„Chci vyjádřit obrovskou vděčnost 
českým letcům britské Royal Air For-
ce a všem, kdo opustili své domovy a 
blízké a odešli bojovat proti nepříteli 
do zahraničí, když zjistili, že tady to 
nebude možné. Byla to nesmírná od-
vaha a vlastenectví, bojovali za nás,“ 

pronesl u pamětní desky umístěné na 
velkém neopracovaném kameni bis-
kup Radkovský.
Důraz jeho slovům dal přelet historic-
kých letounů nad městem.

BOR U TACHOVA 11. a 13. května 
Odhalení pamětní desky Mons. Bornovi 
a zahájení Hudebního léta Borska
U příležitosti nedožitých 80. naroze-
nin Mons. Vladimíra Borna mu byla 
odhalena v kostele sv. Mikuláše v Boru 
pamětní deska.
Mons. Born působil v Boru jako dlou-
holetý a velmi oblíbený duchovní 
správce, zasloužil se o rekonstrukci 
borské mariánské Lorety i několika 
kostelů v  okolí, obnovil mezinárod-
ní seminář Borské teze a mimo jiné 
inicioval vznik festivalu Hudební léto 
Borska. 
Při zádušní mši sv. 11. května na Mons. 
Borna vzpomínal emeritní biskup 
František Radkovský:
„Po onemocnění v  dětství mu zůstal 
zdravotní hendikep, špatně chodil. 
Snad právě to ho motivovalo, aby byl 
na sebe náročný, aby měl vytrvalost 
až buldočí, s níž dokázal to, co za ním 
zůstalo. Nejde jen o opravené objekty, 
ale také o obrovský dar povzbuzovat 
lidi, dávat je dohromady.“
Hudební léto Borska bylo zahájeno 
Beethovenovou Mší C-dur v  podání 

Kühnova smíšeného sboru a za pří-
tomnosti biskupa Tomáše Holuba 13. 
května.Termíny konání dalších kon-
certů v rámci tohoto festivalu najdete 
v  rubrice Co se chystá v  tomto čísle 
Zpravodaje nebo na stránkách farnos-
ti : https://farnostbor.cz/.

ŠITBOŘ 12. května 
Odhalení památníku Janu ze Šitboře
Jan ze Šitboře, Jan z Teplé nebo také 
Jan ze Žatce, německy Johannes von 
Saaz je nazýván autor humanistické-
ho díla Oráč a Smrt, napsaného ko-
lem roku 1400. Tomuto významnému 
rodákovi byl v  Šitboři 12. května od-
halen památník. Požehnal jej emerit-
ní biskup František Radkovský.„Spis, 
v německém originále nesoucí název 
Ackermann aus Böhmen, své humani-
sticko – křesťanské poselství předává 
po šest století. Pojmenován je po něm 
i spolek podporující česko – německé 
vztahy Ackermann Gemeinde,“ vy-
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světlil autor památníku akademický 
sochař Jaroslav Šindelář 
Šitboř je malá řídce osídlená ves se 
zříceninou gotického kostela sv. Mi-
kuláše, jehož případná rekonstrukce 
by stála desítky miliónů korun.

PLASY 12. května 
Oblátský festival aneb Nech se sbalit Bohem
Misionáři obláti Panny Marie  
Neposkvrněné uspořádali festival pro 
širokou veřejnost, aby tak mohli při-
nést povzbuzení i trochu posilnění a 
odvahy těm, kteří své místo v  životě 
hledají.
Nádvoří areálu plaského kláštera ožilo 
už v sobotu dopoledne. Mezi účastní-
ky nechyběl nikdo ze zástupců všech 
skupin patřících do široké oblátské 
rodiny, ať už mladí z OMIGangu, aso-
ciovaní, scholastici, oblátští kandidáti, 
farníci a další přátelé a fanoušci, setká-
ní si nenechali ujít ani oblátky a obláti 
z  německých komunit a provinciál 
Středoevropské provincie P. Stefan 
Obergfell.
Velkým lákadlem byl přítom-
ný misionář oblát Bonga z  Jižní 
Afriky, působící ve francouzské  
komunite Aix-en-Provance. Svým 
svědectvím probudil ve všech pří-
tomných touhu vzít vztah s  Kristem 

opravdu vážně a vnímat jeho živou 
přítomnost v  jakékoliv životní situa-
ci. Přítomen byl i teolog Marek Orko 
Vácha, autor provokativní knihy Ne-
vyžádané rady mládeži. K tomu, aby 
mladí více žili, než živořili, motivoval i 
na přednášce v Plasích.Během celého 
dne si lidé mohli povídat ve speciální 
oblátské kavárně nebo se zapojit do 
tiché story myšlenkami a otázkami, 
zpívat, tančit, ale třeba i prolít nějaké 
kapky potu při sportovní aktivitě ru-
nning for vocation, tedy při běhu za 
oblátská povolání. 
Večer pak završila modlitba chval 
pod širým nebem, vděkem a díkem 
byl program dne oblátských povolá-
ní ukončen. „Nesmíme nechat strach, 
aby určoval náš život. Měli jsme strach 
z nedodělků, ale vše se stihlo včas. 
Účast byla pro mě silným zážitkem, 
který bych charakterizoval slovem ‚ro-
dina‘,“ zhodnotil festival jeden z orga-
nizátorů P. Petr Dombek, OMI.

TISOVÁ 20. května 
Požehnání nového kříže
„Nejsem věřící, ale Pána Boha se bo-
jím,“ prohlásil Tomáš Krutina, autor 
nového kříže u cesty v Tisové na Ta-
chovsku. Po mši sv. v místním kostele  
P. Václav Vojtíšek kříž požehnal. 

PLZEŇ 20. května 
Biřmování
Patnáct lidí přijalo z rukou biskupa To-
máše Holuba svátost biřmování v ka-
tedrále sv. Bartoloměje.

PLZEŇ 30. května
Ocenění k 25 letům diecéze
Plzeňský biskup Tomáš Holub spolu 
se svými spolupracovníky rozhodl 
ocenit k 25 letům diecéze dvacet pět 
osob, které přispěly rozličným způso-
bem k  jejímu rozvoji svojí obětavou 
pomocí, péčí, radou, spoluprací apod. 
Ocenění v podobě křišťálové plakety 
se jim bude postupně předávat při 
třech příležitostech: v Plzni 30. května 
při bohoslužbě ke Dni Plzeňské Mado-
ny; při Diecézní pouti v Teplé 15. září 
a v  Chebu při děkovné bohoslužbě 
za 25 let diecéze pro Karlovarský kraj 
dne 20. září.
30. května ocenění obdrželi:
- Josef Bernard, hejtman Plzeňského 
kraje
- Martin Baxa, poslanec PS ČR, zastu-
pitel plzeňského kraje a 1. náměstek 
primátora
- Martin Zrzavecký, primátor města 
Plzně
- Jana Černíková, ředitelka Církevní 
základní a střední školy v Plzni

- Milan Knot, in memoriam, bývalý 
stavební technik vikariátu Plzeň-sever
- manželé Karel a Lenka Klírovi, kostel-
níci v Mýtě u Rokycan

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

  

D5 – SOUTĚŽ PRO DĚTI OD 5 DO 15 LET
od 31. května do 15. září
Projeď diecézi a hledej kódy, které Tě 
provedou historií! Diecéze není jen 
tak něco někde. Je to svět, kde žiješ a 
kde žijí Tví kamarádi, různé osobnosti 
a odehrává se zde hodně důležitých 
věcí! 
Teď nastal čas, abys spolu s námi ode-
mkl někdy zapomínaná místa. Jak to 
udělat? Na webu www.bip.cz/D25 tato 
místa najdi, dojeď tam, objev kód, 
přečti jej a správnou odpověď zašli na 
D25@bip.cz.
Musíš objet aspoň 3 místa, pokud 
chceš dostat přístupový kód k  ode-
mčení zasloužené odměny, kterou 
bude možné vyzvednout z  kouzelné 
truhly při diecézní pouti 15. září mezi 
11.30 až 14.00 hodin v klášteře Teplá.
Startujeme 31. května ve 12.00 hodin, 
odemykat můžeš do 15. září. 

VÝSTAVA GRAFIKY 
A PLASTIK VÁCLAVA GATARIKA
od 2. června do 30. září v klášteře Teplá
Ve výstavním prostoru tzv. čeledníku 
bude k vidění série grafických listů 
na námět křížové cesty, což je téma, 
které už dříve umělec zpracoval jako 
soubor soch umístěných v klášterní 
zahradě. Souběžně bude probíhat 
výstava autorových plastik a instalací 99
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v bývalé klášterní sladovně. Vernišáž se 
koná 2. června od 15.00 hodin. Grafika 
bude k vidění do 29. června, sochy do 
30. září.  

JÍZDA SV. LINHARTA
2. června v Uhlišti u Nýrska
Tradiční akce začne v 10.00 hodin mší 
svatou, v  11.00 následuje žehnání ko-
ním a jezdcům. Hlavním celebrantem 
bude biskup Tomáš Holub.

STARTUJE DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ ŠTAFETA
3. června
Při příležitosti 25. výročí vzniku plzeň-
ské diecéze započne rok a půl trvající 
modlitební štafeta za jednotlivé farnos-
ti naší diecéze. 
Budeme se postupně v abecedním po-
řadí modlit vždy jeden týden od neděle 
do soboty za konkrétní farnost. Biskup 
Tomáš bude za danou farnost během 
týdne sloužit mši svatou. Ostatní far-
nosti jsou zvány k  modlitbě za tuto 
farnost a k zařazení přímluvy, kterou si 
farnost, za kterou se modlí, vytvoří, do 
přímluv při nedělní mši svaté. Stejně 
tak i jednotliví věřící jsou zváni k mod-
litbě za věřící i nevěřící obyvatele far-
nosti. Jako symbol propojení jednot-
livých farností bude v rámci modliteb 
po diecézi putovat relikviář s ostatky sv. 
Bartoloměje, zapůjčený kraslickou far-
ností z kostela na Přebuzi. První farnost 
(Aš, P. Wasil) jej převezala 30. května při 
bohoslužbě k  Plzeňské Madoně v  ka-
tedrále, další kněží či zástupci farností 
si jej převezmou ve farnosti, která je na 
seznamu před nimi. V měsíci červnu se 
modlíme:
3.-9.června za farnost Aš: Za uzdravení, 
jednotu a dary Ducha sv. pro farnost 
10.-16. června za farnost Bečov nad 

Teplou: Aby se jí na cestě k Pánu dařilo 
nacházet a povzbuzovat lidi, kteří ho 
hledají, a vytvářet podmínky a zázemí 
pro účinnou službu díla spásy.
17.-23. června za farnost Blovice: Za dar 
Ducha Svatého pro děti a mládež, a za 
všechny kdo je vedou a kdo jim dávají 
příklad svým životem
24.-30. června za farnosti Bochov a 
Toužim: Za dar víry a život ze svátostí 
pro děti a mládež

WELCOME IN PLZEŇ – KONCERT
7. června v Plzni 
Soubor San Diego Mesa College 
Vocal Ensemble (USA) s dirigen-
tem   Richardem Chagnonem a Čes-
ká píseň Plzeň pod vedením Vojtě-
cha Jouzy vystoupí v  19.00 hodin v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie 
ve Františkánská ulici. Woan-rong 
Winterling - hudební doprovod. 

HUDEBNÍ LÉTO BORSKA
Program v červnu:
7. června v  18.00 hodin Staré Sedliště, 
kostel sv. Prokopa, účinkuje Rosa coeli 
Žlutice
14. června v 18.00 hodin Bor u Tachova, 
kostel sv. Mikuláše, vystoupí žáci ZUŠ 
Bor a Musikschule Waidhaus
28. června v 18.00 hodin Skviřín, kostel 
sv. Petra a Pavla, hrají Markéta Schey – 
Reindlová na varhany, Marta Neuma-
nnová na hoboj
 
MEDITAČNÍ ZAHRADA
PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
Plzeň – Doudlevce
Program v červnu:
9. června a 10. června – Víkend otevře-
ných zahrad. Běžné vstupné.
14. června – mše svatá v  16. 00 hodin 

v kapli sv. Maxmiliána Kolbe.
28. června – mše svatá v  16.00 hodin 
v kapli sv. Maxmiliána Kolbe.
Otevírací doba: středa – neděle 10.00 – 
17.00 hod.
DVD „Plody zla a odpuštění“ – svědec-
tví plk. Luboše Hrušky i cizojazyčně.
Rezervace termínů svateb, zájezdů, 
koncertů a dalších akcí: 
tel. 603 809 798, zahrada@bip.cz ,
Věra Kopicová

PILSALIVE 2018
9. června Plzeň
10. ročník křesťanského hudební-
ho festivalu PilsAlive začne ve 12.00 
hodin v  prostorách biskupství na 
náměstí Republiky. PilsAlive je tra-
dičním festivalem křesťanské hudby 
a kultury a chce představit soudo-
bou křesťanskou tvorbu v  západních 
Čechách, nabízí veřejnosti jiný typ 
křesťanské hudby, než je všeobecně 
známá hudba chrámová. Vystupují 
zde rytmické kapely, které účinkují při 
bohoslužbách nebo ve veřejných vy-
stoupeních.  Letošní jubilejní 10. roč-
ník se uskuteční v rámci Historického 
víkendu, festival tak doplní probíhající 
program na náměstí Republiky. Tato 
spolupráce se už v minulém roce dob-
ře osvědčila. Tentokrát se můžete těšit 
na skupiny Krpál, Dva písaři, Quo va-
dis, Ztracená kapala, Touch of Gospel 
či kněze Martina Sedloně, OMI a jeho 
nezapomenutelné blues.

KLÁŠTERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
9. června klášter Teplá 
Hlavním cílem mimořádné prohlídky 
budou knihy a klášterní knižní kultu-
ra. Při prohlídce barokní klášterní bu-
dovy zjistíte, kde všude se v klášterech 

četlo. Součástí prohlídky bude návště-
va filozofického sálu původní barokní 
knihovny a knihařské dílny se stroji ze 
začátku 20. století.  Klášterní knihovni-
ce a historička Mgr. Lucie Toman Ph.D. 
ukáže vybrané staré tisky z klášterních 
sbírek.  Prohlídka začne  v  10.00, 13.00 
a15.00 hodin a potrvá cca 90 minut. 
Vstupné 150 Kč

SKOKY 
POUTNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Program v červnu.
10. června Nejsvětější Srdce Páně a Ne-
poskvrněné Srdce P. Marie
Poutní mši svatou celebruje P. Vladi-
mír Slámečka. Začátek mše  ve  14.00 
hodin.
24. června Svatojánská pouť  Pouť ke 
cti sv. Jana Křtitele s poděkováním za 
končící školní rok.  Poutní mši svatou 
celebruje P. Vladimír Slámečka. Začá-
tek mše ve 14.00 hodin.
30. června NOC SVĚTEL 
Zpěvy z klášterní komunity v Taizé v 
slavnostně osvětleném kostele v po-
dání improvizovaného sboru.Zájemci 
o zpěv ve sboru mohou kontaktovat 
Lucii Haschkovou - lucie@spiritualy.cz 
Začátek ve 20.30 hodin.
1. července Pouť ke svátku Navštívení 
Panny Marie 
Českoněmecká pouť porozumění – 
hlavní skokovská pouť.
Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz 
OPraem, opat Kanonie premonstrátů 
v Teplé.
Začátek procesí v  10.00 hodin, začá-
tek mše svaté v 11.00 hodin.
Poutní kostel Navštívení Panny Marie 
bude příchozím poutníkům i turistům 
otevřen v červnu denně od 10 do 18 
hodin.
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ŠKOLENÍ V OBLASTI GRAFIKY, 
TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK A PLAKÁTŮ
21. června Plzeň
Všichni zájemci o zdokonalení svých 
dovedností v tvorbě plakátů či správě 
webových stránek jsou srdečně zváni 
na školení, které proběhne od 16.30 
hodin na biskupství pod vedením od-
borníka Petra Němečka. Mimo zmíně-
né hlavní dva body programu se zde 
dozvíte také něco o současných tren-
dech v oblasti grafiky a designu, prak-
tické instrukce k  tvorbě atraktivních 
propagačních materiálů, rady ke kvalit-
ní prezentaci (farnosti, sdružení, firmy, 
osoby…) na webových stránkách či so-
ciálních sítích a další tipy a triky v této 
oblasti. Školení je zdarma, je však nut-
né se na něj přihlásit u Zuzany Láškové 
na adrese: laskova@bip.cz.

OKOLO KONVENTU – OPEN AIR FESTIVAL
22. – 23. června klášter Teplá
Druhý ročník open air festivalu umě-
ní a řemesel proběhne v jedinečném 
prostoru klášterní zahrady.

KONCERT SMETANOVA TRIA
23. června klášter Teplá
Ve 20.00 hodin vystoupí v Modrém 
sále tepelského kláštera Smetana Trio. 
Přední české hudební těleso, které 
vzniklo ve třicátých letech minulého 
století, je skutečnou legendou na poli 
komorní hudby. Současní členové tria 
jsou zároveň významní čeští sólisté - 
Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Vo-
dička. 
Provedou skladby Josefa Suka, Bed-
řicha Smetany či Antonína Dvořáka. 
Vstupné 200 Kč.
Předprodej: 
www.plzenskavstupenka.cz

JEŽÍŠ VE ČTYŘECH EVANGELIÍCH – KURS
5.-8. července, Koinonia Jan Křtitel, 
Plzeň - Litice
Kdo je opravdu Ježíš?
Jak ho znali jeho první učedníci?
Jak ho zvěstovali prvním křesťanským 
obcím?
Jak ho představují evangelia?
Na základě údajů z evangelií se vydá-
me duchovně-poznávací cestou, aby-
chom spolu s  evangelisty odhalovali 
identitu Ježíše z  Nazareta, zvaného 
Kristus. 
Kurs povede: 
P. Alvaro Grammatica Th.D. 
Místo konání a stravování: školicí cen-
trum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo 
nám. 1, Plzeň-Litice
Ubytování: Domov mládeže Částkova 
817/58, Plzeň
Začátek: 5.7.2018 v  16.00 hodin, za-
končení: 8.7.2018 obědem
Cena kursu včetně stravy: 1350  Kč 
(s ubytováním 1950 Kč)
Přihláška:
www.koinonia.cz/aktivity/kurs_1
  
POŽEHNÁNÍ JANA KŘTITELE 
DUCHOVNÍ OBNOVA
1.-5. srpna, Koinonia Jan Křtitel, Plzeň - Litice
Čas věnovaný modlitbě, studiu a na-
slouchání Božímu slovu, při kterém 
nás bude provázet a osvěcovat pro-
rocká postava Jana Křtitele, 
abychom tak mohli odhalit naši iden-
titu učedníků a misionářů v  součas-
ném světě.
Obnovu povede:
P. Alvaro Grammatica Th.D. 
Místo konání a stravování: školicí cen-
trum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo 
nám. 1, Plzeň-Litice
Ubytování: VŠ kolej Heyrovského 5, 13

301 00 Plzeň
Začátek: 1.8.2018 v  16.00 hodin, za-
končení: 5.8.2018 obědem
Cena duchovní obnovy včetně stravy: 
1800 Kč (s ubytováním 2600 Kč)
Přihláška:
www.koinonia.cz/aktivity/kurs_2

PASTORAČNÍ RADY FARNOSTÍ
K  výročí vzniku diecéze, tedy od 31. 
května by měly ve všech farnostech, 
které je ještě neměly zřízeny, začít 
fungovat pastorační rady farností. 
Pastorační rada farnosti je poradní or-
gán faráře, zčásti volený a zčásti jme-
novaný, který má spolu s ním reflekto-
vat pastorační situaci farnosti a hledat 
cesty, jak žít a hlásat evangelium.Nově 
vzniklým radám i těm již fungujícím, 
poslal biskup Tomáš osobní dopis s po-
děkováním za ochotu spolupracovat 
při hledání cest, kudy mají kráčet naše 
farnosti. Zároveň je pozval k tomu, aby 
společně reflektovali jeho pastýřský list 
ze začátku tohoto roku a aby připravily 
prezentaci své farnosti formou nástě-
nek, které budou společně představe-
ny na diecézní pouti v Teplé 15. září. 

VEČERY CHVAL V PLZNI
Diecézní centrum mládeže společně s 
farnostmi Plzeň-Bory a Plzeň-Severní 
předměstí zvou na Večery chval v Plzni, 
které se konají pravidelně dvakrát do 
měsíce:
- první čtvrtek v měsíci (mimo červenec 
a srpen) od 20.00 hodin v Domeč-
ku u bratří františkánů (Komenského 
1101/17, Plzeň),
- třetí úterý v měsíci (mimo červenec a sr-
pen) od 19.30 hodin v kostele sv. Jana 
Nepomuckého (Chodském náměstí, 
Plzeň)

KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
Knihy je možno půjčit na pastoračním 
oddělení (3. patro biskupství) pondě-
lí–pátek 8.30–12.00 hodin, jindy po do-
mluvě, 377 223 112; pastoracni@bip.cz.

NAUČIT SE PŘINÁŠET DOBRÉ ZPRÁVY
Křesťanská televize Noe společně s 
Vyšší odbornou školou publicistiky 
v  Praze připravují společný studijní 
projekt pro mladé zájemce o práci 
v  médiích. Studenti VOŠ publicistiky 
podpoření v  tomto projektu budou 
zdokonalovat své odborné dovednos-
ti v rámci dlouhodobé profesní stáže 
přímo v televizi Noe. Vybraní zájemci 
budou na pražské VOŠ publicistiky 
studovat některou z mediálních speci-
alizací tříletého denního studia oboru 
„Publicistika“. Studium je zakončené 
absolventskou zkouškou s titulem di-
plomovaný specialista (DiS.) a širokým 
rejstříkem dalšího profesního rozvoje a 
studia. Projekt má za cíl najít mladé lidi 
se zájmem o práci v médiích a to i ze 
sociálně slabších rodin. Vybraným stu-
dentům totiž školné (28 000Kč za rok) 
zajistí televize Noe. Podmínkou přijetí 
je dokončené středoškolské vzdělání 
završené maturitní zkouškou. Po vypl-
nění přihlášky na VOŠ publicistiky (do 
přihlášky je nutné uvést zkratku „TV 
NOE“) budou zájemci pozváni k infor-
mativnímu výběrovému rozhovoru o 
motivaci ke spolupráci s  televizí Noe. 
VOŠ publicistiky a televize Noe chtě-
jí tímto projektem umožnit mladým 
lidem vstup do mediálního prostoru, 
aby mohli dobře realizovat své poslání 
- pravdivě a odpovědně informovat o 
problémech i dobrých zprávách světa 
kolem nás. Více informací najdete na 
www.vosp.cz/noe
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KALENDÁŘ DCM – PŘEHLED AKCÍ PRO MLÁDEŽ NA JARO A LÉTO
do 30.6. Přihlášky do Panamy. Možnost přihlásit se k účasti na Světových dnech 
 mládeže v Panamě (16.-27. 1. 2019) končí už v červnu! Pro zájemce, 
 kteří se lekají pouze finanční náročnosti cesty, se jedná o možnosti 
 podpory; nechť se nám tedy s důvěrou ozvou na dcm@bip.cz.
29.6.-4.7. Exercicie pro mládež s P. Štěpánem Smolenem, v Klášteře Teplá.
17.-25. 7. Pouť do Compostely. 
 První etapa pěší pouti z Plzně ke hrobu sv. apoštola Jakuba.
29.7.-4.8. Úlet. Letní tábor pro mládež 14-18 let. Info: fencl@bip.cz, 731 619 704.
19.-25.8. Workship. Dobrovolnická brigáda mladých ve věku 18-35 let. 
 Info: http://www.workship.farnostplasy.cz/ .
25.-30.8. Diecézní tábor ministrantů. Jako obvykle v Horní Blatné, 
 pod vedením fr. Junipera Josefa Oravce OFM ( juniperjosef@seznam.cz ).
31.8.-2.9. Rekolekce na konci léta. Duchovní cvičení pro mládež 14-29 let.
14.-16.9. Diecézní pouť do Kláštera Teplá. 
 Pro mládež se připravuje program na celý víkend.

Především u akcí, u nichž není uveden jiný kontakt na organizátora, rádi dodáme více informací na adrese dcm@bip.
cz nebo na tel. čísle 737 546 649 (Pavel Fořt). Vaše DCM

KATEDRÁLA 
SV. BARTOLOMĚJE 
UZVŘENA DO KONCE 
ROKU 2020

Poslední akcí, která v katedrále  
sv. Bartoloměje proběhla, byla 
slavnost Těla a Krve Páně 31. května. 
Poté byl chrám uzavřen kvůli rekon-
strukci interiéru. 
Vnitřek katedrály dostane novou 
elektroinstalaci, osvětlení, vyhřívání 
lavic, toalety. Budou vyčištěny zdi a 
dlažba, restaurovány oltáře a ob-
razy. V podkroví vznikne expozice o 
historii kostela a posléze katedrály 
sv. Bartoloměje.
Práce by měly být dokončeny  
31. prosince 2020, od 1. ledna 2021 
bude katedrála opět zpřístupněna.
Věž katedrály zůstává pro návštěvníky 
otevřena celoročně od pondělí do neděle v 
čase od 10.00 do 18.00 hodin.
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Den otevřených dveří v Koterově
Jednou ze služeb Diecézní charity 
Plzeň je i Dům sv. Vincence v  Plzni-
-Koterově. Před deseti lety zde vznikl 
z  objektu bývalé školy dům s  devíti 
malometrážními byty, kde je posky-
továno dočasné ubytování pro lidi, 
kteří se ocitli v sociální tísni a nemají 
vlastní byt. „Pozvali jsme do objektu 
a na přilehlou zahradu lidi, kteří sem 
kdysi chodili do školy nebo později do 
mateřské školy“, uvedl mluvčí DCHP 
Miroslav Anton. „Měli možnost po-
rovnat změny interiéru s  původními 
prostorami školního zařízení“. Někteří 
z  pamětníků poskytli staré fotogra-
fie ze školních let, ze kterých byla na 
zahradě vytvořena improvizovaná 
výstava. Ubytovací kapacita Domu 

sv. Vincence je trvale zaplněná a po-
ptávka po ubytování trvale převyšuje 
možnosti ubytování. 

Komunitní centrum v Horšovském Týně
V Horšovském Týně končí první etapa 
rekonstrukce bývalé rodinné vilky na 
Komunitní centrum Horšovský Týn. 
Stavební práce probíhají podle sta-
noveného harmonogramu. Na tento 
projekt získala Diecézní charita Plzeň 
finanční podporu z EU prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního 
operačního programu.  „Komunitní 
centrum se bude věnovat doučování 
a volnočasovým aktivitám pro děti ze 
sociálně vyloučených rodin“, uvedla 
koordinátorka projektu Marie Sýkro-
vová. „Vznikne zde zázemí pro tradiční 

akce s účastí veřejnosti. V komunitním 
centru budou poskytovány i sociální 
služby. Další aktivitou bude intervenční 
centrum pro pomoc obětem domácího 
násilí a služba ambulantní sociální reha-
bilitace.

Dary pro Domov sv. Zdislavy
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v 
tísni v Klatovech má důvod k radosti. Na-
dace Naše dítě poskytla Domovu 10 000 
korun na nákup sušičky prádla a koše na 
prádlo. „Nadaci jsme velmi vděční, sušič-
ka maminkám pomůže hlavně v zimě a 
dešti“, řekla Martina Blažková, vedoucí 
Domova. V krátké době je to už podruhé, 
kdy matkám s dětmi v tísni pomohly na-
dace nebo dobrovolná sdružení. Díky pl-
zeňskému sdružení Holky holkám, které 

vybralo na velikonočním bazárku 20 000 
korun, mohly být zakoupeny do Domova 
nové kuchyňské linky.

Chystá se benefiční koncert
Plzeňské gymnázium Luďka Pika  
chystá tradiční benefiční koncert, kte-
rý se uskuteční ve čtvrtek 14. června 
od 17 hodin v  salesiánském kostele  
sv. Prokopa a Martina v Plzni-Lobzích. 
Účinkovat budou pěvecké sbory 
Sluníčka, GUTTA a pěvecký sbor a só-
listé gymnázia. Výtěžek z  koncertu 
bude věnován na rozvoj škol pro chu-
dé děti v  Latinské Americe, které jsou 
podporovány charitními službami 
Adopce na dálku a Středisko rozvojové  
spolupráce. 
  Miroslav Anton

Z charitního života v západních Čechách
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Dalovice

Zasvěcení, zdůrazňující jinou vlastnost 
Panny Marie nese kostel Panny Marie 
Utěšitelky v Karlových Varech - Da-
lovicích. Vyobrazení Panny Marie Utě-
šitelky nemá přesná pravidla. Někdy se 
jedná o stojící Madonu, nebo také jen 
o detail obličejů Panny Marie a Ježíška. 
Vždy však je zdůrazněn citový milující 
vztah Matky a Dítěte, které se „ode-
vzdává“ do její péče. Toto zobrazení 
podporovali žebravé řády augustini-
ánů nebo karmelitánů. Na Moravě je 
známo zrušené poutní místo u města 
Branná již od 14. století, ale většího 
rozšíření se tento motiv dočkal až v 17. 
století.

Kostel v Dalovicích byl postaven pro 
rozšiřující se Karlovarskou aglomera-
ci v  roce 1929 podle projektu archi-
tekta Karla Ernstbergera z Karlových 
Varů. Stal se náhradou za dosavadní 
kapličku z  roku 1898, která zůstala 
zachovaná a stala se předsíní nového 
kostela. Zajímavostí je neuvěřitelná 

rychlost stavby, zahájené v  červenci 
1929, s položením základního ka-
mene 4. srpna a svěcením hotového 
kostela 17. listopadu 1929.  Koncem 
komunistického režimu kostel zchát-
ral tak, že byl uzavřen. Po roce 1990 
prošel celkovou rekonstrukcí záslu-
hou místních občanů i německých 
rodáků. Kostel byl postaven v  novo-
románském slohu, ale jeho dominan-
tou se stala vzdušná věž, která náleží 
modernímu slohu. Původní kaple, 
sloužící jako vstup, byla zachovaná 
včetně věžičky na střeše. Vnitřek kos-
tela je sklenut valenou klenbou, ap-
sida pak konchou (klenbou ve tvaru 
čtvrtkoule). Vnitřek vymaloval Edgar 
Jantsche, jeho dílo ale bylo velmi 
kritizováno a on nedostal vše zapla-
ceno. Postupně byl kostel vybavován 
oltáři, křížovou cestou a lavicemi 
v  přibližně novorománských for-
mách. Kostel je přístupný po mohut-
ném, zajímavě členěném schodišti.
 Jan Soukup

Že staré rčení „dobrá rada nad zlato“ 
je stále platné, nikdo nepochybuje. 
A zvlášť, když dobrou radu poskytuje 
Matka Boží. Tento svátek, slavený 26. 
dubna, vznikl v  Itálii v  roce 1467, kdy 
se na zdi kostela ve městě Genazzano 
u Říma objevila malba Panny Marie 
s Ježíškem. 
Legenda popisuje, jak dva Albánci 
svědčili, že se malba ve velkém mraku 
odpoutala od zdi kostela ve Skytari 
(dnes Shköder) v  Albánii při turecké 
okupaci a přeletěla Jaderské moře do 
Itálie. Oni šli a pluli v jejích stopách, až 
došli do Genezzana. Lidé si všimli, že 
Ježíšek je důvěrně nakloněný k Marii-
nu uchu, jakoby jí něco šeptal. Obraz 
se postupně rozšířil po celé Evropě a je 
vnímán jako poselství, ve kterém Mat-

ka Boží svými dobrými radami přivádí 
lidstvo ke Kristu.

U nás má zasvěcení Matce dobré rady 
pouze jedna kaple na Mariánskolázeň-
sku, ve zničené vsi Výškovice.
Spolu s jediným statkem je svědkem za-
niklého života v  této vysoko položené 
vsi mezi Mariánskými Lázněmi a Teplou. 
Kaple má téměř čtvercový půdorys se 
stanovou střechou, na níž dominuje 
šestiboká věžička. Do kaple se vstupuje 
polorozpadlou hrázděnou předsíní. Pří-
jemný vnitřek je sklenut plackovou klen-
bou, zdi jsou členěny pilastry s hlavicemi 
a římsami. Vybavení bylo dávno rozkra-
deno. Již delší čas je kaple v soukro-
mém vlastnictví křesťanské rodiny, ale 
bohužel kroky k záchraně nejsou vidět. 

KOSTELY A KAPLE OJEDINĚLÝCH 
 ZASVĚCENÍ V PLZEŇSKÉ DIECÉZI
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Výškovice



 Blahoslavená Maria Pia Mastena 
Zakladatelka řádu Sester svaté tváře 
pocházela z italské Bovolone u Vero-
ny, kde se 7. prosince 1881 narodila 
jako nejstarší z pěti sourozenců. Otec 
byl obchodníkem s  potravinami a 
maminka byla učitelka. Na duchovní 
cestu se také vydal její nejmladší bra-
tr Tarcisio, který vstoupil ke kapucí-
nům a zemřel také v pověsti svatosti.
Při křtu dostala jméno Teresa Marie. 
Rodiče byli příkladní a horliví, a to ne-
jen ve víře, ale i v dobročinnosti. Již v 
deseti letech, kdy přijala první svaté 
přijímání, složila osobní slib čistoty. 
V době dospívaní se hodně angažo-
vala ve farnosti zejména jako učitelka 
náboženství. 
Netrvalo dlouho, když pocítila volání 
po zasvěceném životě, a tak již v šest-
nácti letech požádala o přijetí do po-
stulátu v Institutu milosrdných sester 
ve Veroně a již 11. dubna 1903 složila 
slib, že bude zástupnou obětí, a o rok 
později složila řeholní sliby.
Řadu let působila jako učitelka na 
různých místech. 
Devatenáct let učila v Miane při Tre-
vise, kde se věnovala zejména sla-

bým a postiženým studentům všech 
věkových kategorií.  
V  dubnu 1927 vstoupila do cister-
ciánského kláštera ve Veglie, aby si 
splnila touhu po kontemplativním 
životě, kde setrvala do listopadu a 
opět začala učit. V letech 1930 - 1936 
učila v San Fior a zaměřila se zejména 
na chudé a opuštěné děti, pro které 
otevřela školu a vývařovnu. 
Začala hledat spolupracovnice a za-
ložila řeholi Sester svaté tváře, která 
byla kanonicky schválena 8. prosince 
1936, kdy Terezie Marie složila věčné 
sliby a přijala řeholní jméno Maria 
Pia. Konečné schválení řehole pape-
žem po velkých těžkostech dosáhla 
10. prosince 1947. 
Zemřela náhle v  Římě 28. června 
1951 a pohřbena byla na hřbitově ve 
Varano, odkud byly její tělesné ostat-
ky přeneseny v roce 1953 do San Fior. 
Proces jejího blahořečení byl zahá-
jen 23. června 1990 papežem Janem 
Pavlem II., který ji pak v  roce 2002 
prohlásil za ctihodnou a 13. listopa-
du 2005 ji papež Benedikt XVI. pro-
hlásil za blahoslavenou.
 Veronika Pechová 20

 Méně
BLAHOSLAVENE

 známé
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Neděle
20.00 mše sv. s účastí studentů v ko- 
stele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici

Úterý
20.00 studentský volejbal v tělocvič-
ně Církevního gymnázia, Mikulášské 
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 (biblic-
ká témata, přednášky, kultura, filmy, 
volný program...), ve 21.30 hodin 
společná modlitba nešpor

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

HORÁcké středy – červen 2018
(po mši svaté - od 20.15 hodin ve far-
ním sále Františkánská 11)

6.června: Cesta víry našich kněží - 
 svědectví

13.června: Hry Dixit a Bang 

20. června: Posezení nad Biblí – rozjímání

27. června: Zakončení akademického 
roku 2017/2018 – opékání špekáčků a  
posezení na zahradě u dominikánů

Další plánované akce
20.- 23. června 2018 
voda s Horou ( Sázava) 

Více na facebooku Vysokoškolské spo-
lečenství Hora Plzeň nebo na hora.sig-
naly.cz
 Kateřina Odvodyová

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB

Studentská duchovní správa Plzeň pravidelné akce v květnu 2018:



 22

informuje
lopotném hledání povolání ke kněž-
ství, o životě křesťana na Kubě, o 
své rodině, o nevšedním vztahu s 
Bohem. To vše také popisuje v knize 
Já, Bůh a Fidel, kterou vydalo karmeli-
tánské knihkupectví. Kniha vypovídá 
o poctivém hledání Boží vůle a smy-
slu  života a čte se jedním dechem. 
Potěšila ty, kteří si ji dopřáli. 
Na pultě máme také novinku pro děti 
z produkce KNA Lžička medu. 
Je to příběh o tom, jak Bůh tiše pro-
mlouvá do dětských duší. Skrze pří-
rodu, skrze kamarády, skrze události 
a vztahy v nejbližší rodině. Někdy i 
skrze okolní svět, v němž je tak krás-
né, ale občas i náročné žít. Skupin-
ka dětí se připravuje na první svaté 
přijímání. Středem dění je Julie a 

její kamarád Štěpán. Jeho dědeček 
chová včely a vyrábí vynikající med, 
který si děti vychutnávají po lžičkách. 
Tak jako objevují chuť medu a úžas-
né věci ze života včel, přicházejí děti 
postupně na chuť i Božím věcem. Milí 
rodiče, prarodiče, kmotrové, může-
me jen doporučit pro naše děti, kteří 
vstupují do vztahu s Bohem.

Prodeje na akcích, ve farnostech a na  
poutích
Sobota 9. 6. zahrada u Dominikánů 
v Plzni v rámci Den zahrad 
Víkend 7. - 8. 7.  v Klatovech v rámci 
poutní slavnosti v kostele u P. Marie 
Klatovské
Sobota 11. 8. Vavřinecká pouť v rámci 
Chodských slavností
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Dostala jsem krásný dar. Vyhlídkový let nad místy, která důvěrně znám z našich 
výletů s manželem. Letu předcházela pečlivá organizační příprava a nakonec ješ-
tě pilot pronesl:" Místa, která znáte, uvidíte zase jinak, z nadhledu. Co se zdá při 
chůzi velké, nebo kam není vidět, tak je z výšky ohraničené a přehledné. Zato, co je 
malé, tak naopak z výšky je téměř ztracené. Je tedy třeba obojího. Dobře se dívat, 
když stojíme na zemi a občas mít nadhled." Vyletěli jsme nad domy, louky a lesy. 
Netrvalo dlouho a pod námi se z lesů vyloupl Karlštejn. Letadlo nad ním několi-
krát zakroužilo, aby pro naše oči vynikla jeho krása. A že je to opravdu nádherná a 
promyšlená stavba. Letěli jsme dál. Za chvíli se objevily skály, lemující modrozele-
né jezírko, místo, kterému se říká Velká Amerika. Úchvatný pohled. Takhle nejde ze 
země zahlédnout, vždy je některá jeho část oku skrytá. Letadlo pak s námi vzlétlo 
výš a zamířilo nad soutok řeky Sázavy a Vltavy. Pak jsme jen okouzleně sledovali, 
jak se řeka vlní mezi skalami a lesními porosty, z výšky je to nádherná scenérie. Bylo 
to velmi působivé. A tady v těch místech mě napadlo, že vše v přírodě má své místo, 
zapadá do sebe a má v sobě hluboký řád. A s námi lidmi je to podobné. Každý z 
nás má rozdílné obdarování, někdo se podobá řece, jiný tišince, další je topolem, 
který odolává náporu větru, jiný zase součástí aleje, lemující pokojnou cestu. Na 
své životní pouti se vzájemně dotýkáme svými hranicemi, potřebujeme se, sloužíme 
si vzájemně svými dary. A navíc to všechno řídí a působí jeden a týž Duch, který je 
zdrojem harmonie, moudrosti a veškerého zdravého řádu života. Tyhle myšlenky 
mě provázely zbytek letu i po přistání na zem. Naplňovala mě radost z toho, co jsem 
viděla, úžas nad tím, že se mohu na té kráse stvoření podílet a naplňovat Boží plán. 
Bůh počítá se mnou a s každým z nás, a skrze Ducha svatého nás naplňuje rozličný-
mi dary, abychom se navzájem podpírali a pracovali v dějinách naší spásy. Těším se 
na setkání se všemi obdarovanými lidmi, ať už doma, nebo s těmi, kteří zavítají do 
našeho knihkupectví. V každém z nás je totiž víc dobra, než o sobě navzájem víme. 
Přeji hezká setkání a dny plné radosti a slunce.
 Majka Lachmanová

Zajímavosti z Karmelitánského knihkupectví. 
V pondělí 14. 5. večer proběhla beseda s kubánským knězem P. Alberto Rey-
as Píasem. Setkání s ním bylo jako pohár živé vody. Vyprávěl o sobě, o svém  



POZOR - SOUTĚŽ!
Evangelium na každý den roku 2019 
získá ten či ta z našich čtenářů a čte-
nářek, kdo správně zodpoví následu-
jící soutěžní otázku a bude vyloso-
ván.

Soutěžní otázka zní:
Kde najdeme v  plzeňské diecézi je-
dinou kapli zasvěcenou Matce dob-
ré rady?

 a) Ve Výškovicích
 b)  ve Vidžíně
 c)  Ve Vřeskovicích

Pozorné přečtení tohoto čísla Zpra-
vodaje Vám napoví. Své odpovědi 
zasílejte do 15. června buď e-mailem 
na adresu zpravodaj@bip.cz, nebo 
poštou na adresu: Redakce Zpravo-
daje, Biskupství plzeňské, nám. Repub-
liky 35, 301 14 Plzeň. 

Nezapomínejtě prosím uvádět Vaši 
zpáteční adresu. Výherce obdrží kni-
hu poštou z nakladatelství Paulínky.

 

nakladatelství

KNIŽNÍ NOVINKA:

Evangelium na každý den roku 2019

Knížka kapesního formátu  je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží číst 
a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. 
Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem. Podně-
ty k rozjímání pro rok 2019 připravila sr. Anna Mátikova FSP. 
Evangelium dne je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní litur-
gická čtení a informace o slavnosti svátku či památce daného dne.
Brož., 237 s., orientační cena 109, vyjde na konci června
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Kurs Ježíš ve čtyřech evangeliích 5.-8.7.2018
Kdo je opravdu Ježíš?
Jak ho znali jeho první učedníci?
Jak ho zvěstovali prvním křesťanským obcím?
Jak ho představují evangelia?
 
Na základě údajů z evangelií se vydáme duchovně-poznávací cestou, abychom 
spolu s evangelisty odhalovali identitu Ježíše z Nazareta, zvaného Kristus.

Ubytování: Domov mládeže Částkova 817/58, Plzeň 
Cena včetně stravy: 1350 Kč (s ubytováním 1950 Kč)

Duchovní obnova Požehnání Jana Křtitele 1.-5.8.2018
Prožijeme čas věnovaný modlitbě, studiu a naslouchání Božímu slovu, 
při kterém nás bude provázet a osvěcovat prorocká postava Jana Křtitele, 
abychom tak mohli odhalit naši identitu učedníků 
a misionářů v současném světě.

Ubytování: VŠ kolej Heyrovského 5, 301 00 Plzeň
Cena včetně stravy: 1800 Kč (s ubytováním 2600 Kč)

Kurs i duchovní obnovu povede P. Alvaro Grammatica Th.D. 
Místo konání a stravování: 
školicí centrum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice
Začátek první den v 16.00 hodin, zakončení poslední den obědem
Bližší informace a přihlášky: Růžena Ambrožová
telefon: 776 533 934 / 377 828 180  
e-mail: prihlasky@koinonia.cz
www.koinonia.cz

Uzávěrka přihlášek s ubytováním: do 24. června 2018



„rozvazuje uzly“ – tzn. zamotané situ-
ace, které se i v našem životě objevují. 
Originál obrazu je na  poutním místě 
v  blízkosti německého Augsburgu, 
kde Martin Luther vyvěsil své teze na 
dveře katedrály. Ty se staly základem 
německého protestantismu. I tento 
UZEL=rozkol je možné rozvázat za po-
moci Matky Boží. Kéž bychom si tuto 
modlitbu zamilovali nejen nyní, ale i 
po celý rok. Je to zamilovaná modlitba 
papeže Francesca. Přijměte ji i ode mne! 
Maria, pomoz i jiným! Jak nám při cestě 
od studánky na Chlumu sdělil P. Řehoř: 
„Turecký sultán se nebál křesťanských 
vojsk, ale starce v Římě!“ Jím byl papež 
Pius V. (dominikán), který pro celou cír-

kev doporučil mocnou modlitbu růžen-
ce. S  pomocí Panny  Marie byla tehdy 
Evropa uchráněna před islamizací! Tak-
že: Ani Okamura, ani jiní, co sázejí na 
nacionalistické struny, nás nezachrání! 
Ale moc Boží na přímluvu Matky Panny 
Marie! Ne náhodou letos slaví levicoví 
soudruzi 200. výročí Karla Marxe. Sám 
kapitalista se pokusil tento řád „zlidštit“, 
aby se všichni měli dobře, aby neby-
lo bohatých ani chudých. Chtěl ráj na 
Zemi, ale bez Boha! Jaký to omyl! Není 
a nebude ani prvním, ani posledním. 
Není to poněkud podobné, co zažíváme 
v  naší zemi? Miliardář, kapitalista, kte-
rý kam přijde, slibuje přidat, vše zařídí? 
„Holt maká!“  P. Petr Fořt

Do malého autobusu se postupně 
„naskládalo“ 21 poutníků z  Kraslic, 
Rotavy i  Oloví. Kromě toho nás, kdo 
jsme dorazili auty, bylo požehnaně! 
Poprvé jsme zažili společnou pouť 
dvou vikariátů: sokolovského a cheb-
ského. První poučení: pokusili jsme 
se o vše rozdělit! Projekci Cesty světla 
(obdoba křížové cesty pro dobu ve-
likonoční) zařídil vikář Piotr; k  tomu 
na kytary doprovázeli vikář Peter 
a P.Petr z  Chodova. I o krátkou úva-
hu před každým „zastavením“ jsme 
se bratrsky rozdělili. Ve zpovědnici 
„úřadoval“ P.Janeček z Františkových 
Lázní, občerstvení dirigoval místní 
P.Milan. Svěcení pramene u studánky 
brilantně zvládl P.Řehoř z Mar. Lázní; 

na cestě zpět nás doprovázely hlasy 
5ti předříkávačů (5x desátek z tajem-
ství Světla) a krátké úvahy pěti kněží. 
Generální vikář pro Karlovarský kraj 
Mons. Jiří nás při koncelebrované 
mši sv. překvapil nejen krátkým, věc-
ným kázáním, ale i zpěvem. Nikdo 
neusnul! Dalším pozitivním zážitkem 
bylo letní teplo (o našich poutích 8.5. 
byla vždy  zima). 
Díky za účast! Panna Maria Chlumská 
se jistě v tento den radovala – jednou 
se to od ní dozvíme! Věřím, že i ná-
vrat domů proběhl hladce, že u srdce 
nám bylo sladce.  
Několik řádek z  kraslického Farního 
listu: Pro každého z vás měl P. Peter při-
pravený krásný obrázek P. Marie, která 

Ohlédnutí za společnou 
vikariátní poutí
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Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti
15. ročník akce inspirované P. Richar-
dem Rohrem, OFM. Vede P. Petr Glogar, 
OCD a P. Václav Vacek, koná se 12.-16. 
září na Vysočině. Více informací a při-
hlášky na www.familia.cz

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

Kutilová pro objednané každé pondělí 
na DCM, Františkánská 11, Plzeň. Ob-
jednávky: 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 rodinuMy se ptáme, české misionářky odpovídají… 
V dějinách misií mají Češi, Moravané i Slezané nezastupitelné místo. Obyvatelé malé 
středoevropské země dokázali v minulosti zmapovat tok Amazonky (Samuel Fritz), 
vytvořit první plán Pekingu a učit čínského císaře matematiku (Karel Slavíček), nebo 
vytvořit latinsko-arabský katechismus (Remedius Prudký). Ani v současné době se 
nemáme za co stydět, čeští misionáři působí na všech kontinentech, pomáhají šířit 
víru a pomáhají potřebným. Položili jsme jim několik otázek. 
Proč jste se rozhodla odejít do misií? S. Milada, Kongregace Sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi, Tartu, Estonsko: Jsem řeholní sestra malé kon-
gregace. O naší misijní komunitě jsem samozřejmě celé roky věděla a radovala se z 
působení sester v Tartu. Sama jsem ale o misijním působení neuvažovala, ani jsem 
nevnímala, že bych se mohla nabídnout. Tušila jsem však, že kdyby toto povolání 
do misií přišlo, tak ho neodmítnu. Rozhodla jsem se tedy jít do misií po návrhu mat-
ky představené, zda to nechci zkusit. Vnímala jsem, že nyní nastal čas, kdy to Pán 
žádá, či zve a dal mi také sílu odpovědět a vykročit.
S. Jarmila Chorovská, Dcery Marie Pomocnice, Venezuela, pastorace kmene Yanoma-
mi: Protože jsem cítila, že mě Bůh k této službě volá. Nedal mi pokoj, až do té chvíle, 
kdy jsem na jeho volání odpověděla ANO.  
Jak přiblížit rozdíl mezi misionářem a humanitárním pracovníkem? Lidem často tyto činnosti splývají 
v jedno. S. Milada: Jako misionář mohu sloužit jako humanitární pracovník, ve škol-
ství, v nemocnici a v jiných oblastech. Ale humanitární pracovník, učitel a zdravot-
ník nemusí být misionářem. Hlavním úkolem misionáře vnímám jeho poslání nést 
Boží Slovo, lásku, světlo lidem, kteří Krista a evangelium neznají. S. Jarmila: Úkolem 
misionáře je na prvním místě přinášet Boha. Může to dělat výchovou dětí, péčí o 
nemocné a podobně, ale jeho cílem by vždy mělo být svědectví o Bohu. Také často-
krát je to na celý život. Humanitární pracovník je povolán na určité místo za účelem 
pomoci lidem v nouzi, ať je to lidem nemocným, chudým nebo bez domova. Větši-
nou je to ale na omezený čas a po splnění úkolu se vrátí domů.
Co je pro Vás během působení v misiích nejtěžší? S. Milada: Nejtěžší bylo pro mě opustit to, 
co mi bylo velmi drahé, svou službu, přátele, farnost, kde jsem sloužila, děti, které 
jsem učila, vše, co bylo spojeno s dosavadním způsobem života, naši zemi, jazyk a 
začít znovu, s důvěrou v Boží pomoc na novém místě, s novým jazykem, v nových 
okolnostech. S. Jarmila: Spolupráce s los otros misioneros. Je nás teď v apoštolátní 
komunitě devět z pěti zemí. Každý máme jiný názor na věci, jiný charakter, jiný 
věk, jinou výchovu a kulturu, takže někdy není tak jednoduché tvořit „jedno srdce 
a jednu mysl“. Na druhém místě bych uvedla naučit se jazyk místních indiánů a 
poznat do hloubky jejich kulturu. Jsem mezi nimi již osmým rokem a stále obje-
vuji nové věci.  
 Kontakt: 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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KRÁLEM VÍN A VÍNEM KRÁLŮ – TAK JE PRÁVEM NAZÝVÁN
RYZLINK RÝNSKÝ. JEHO SVĚŽÍ CHUŤ S JEMNOU KYSELINKOU
I TYPICKÁ VŮNĚ LIPOVÉHO KVĚTU ZMĚNÍ KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
V OPRAVDU KRÁLOVSKÝ ZÁŽITEK.

RYZLINKEM RÝNSKÝM KORUNOVAL BOHEMIA SEKT
SVOU NABÍDKU VÝJIMEČNÝCH SEKTŮ.

PŘICHÁZÍ JEHO VELIČENSTVO
RYZLINK RÝNSKÝ

BS_Ryzlink_rynsky_A5.indd   1 17. 4. 2018   9:24:31

ZKUŠENOSTI V TV NOE
Studenti společného projektu televize NOE a VOŠ publicis-
tiky budou kromě studia vykonávat svoji praxi v televizi NOE. 
V pražské redakci i v Ostravě, kde televize Noe sídlí, je čeká 
seznámení se všemi úrovněmi a aspekty vzniku mediálních 
obsahů.
Naučí se redaktorské a editorské přípravě pro zpravodajství 
(Zpravodajské noeviny), denní živé vysílání (Živě s Noe) i 
pravidelné debatní pořady (V souvislostech, Kulatý stůl ad.).
Studenti VOŠ publicistiky díky televizi NOE poznají, co vše 
předchází okamžiku, kdy se hotový pořad objeví na tele-
vizní obrazovce. Vedle pečlivé produkce a obsahové přípravy 
každého pořadu musí všechna média klást důraz také na 
propagaci. Proto je televize Noe aktivní i na poli sociálních 
médií (Facebook, Instagram) a snaží se být vidět všude tam, 
kde jsou její potencionální diváci.
Televize Noe má technické vybavení na vysoké úrovni, a tak se 
v rámci praxe studenti seznámí i s nejnovějšími technologick-
ými trendy a postupy, s prací ve studiu i v terénu. Díky pravi-
delnému vysílání přímých přenosů bohoslužeb, koncertů 
(vážná hudba, folklór, folk, rock) a dalších společenských 
událostí, studenti získají cenné zkušenosti ve všech oblastech 
audiovizuální produkce.

www.vosp.cz/noe



        
Z diáře biskupa Tomáše

Z diáře emeritního biskupa Františka
1. – 3.6.         Miletín, Jamboree kmene dospělých
     10.6.    9:00 Hojsova Stráž, mše sv. pro rodáky
    19.6.    8:00 Ostrov, výkop fotbalového zápasu 
           českého kněžského týmu proti vězeňské službě
     22.6. 17:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
           requiem za MUDr. Vladimíra Kozu, zakladatele Registru dárců kostní dřeně
        1.7.    9:30 Altötting (SRN), poutní mše sv. Ackermann - Gemeinde 
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 1.6.  15:00 Plzeň, obřadní síň radnice, předání "Ceny 1. června"
  18:00  Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice, 
   mše svatá s ustanovením akolyty setkání s mládeží
 2.6.  10:00  Uhliště, bohoslužba a žehnání koní (25. Leonhardiritt)
 3.6.  10:00  Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla, mše svatá s biřmováním
 7.6.  10:00  Praha, ČBK, školská komise
  17:00 Plzeň, kostel P. M. Nanebevzaté, 
   předávání maturitních vysvědčení absolventům Církevního gymnázia
 8.6.  13:30  Mariánská Týnice, představení projektu „Barokní region“
10.6.  11:00  Svatá Hora, 
   Hlavní pouť české církevní provincie k 100. výročí vzniku republiky
11.6.  19:00  Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, zakončení varhanního festivalu
12.6.     9:30 Plzeň-Litice, kněžský den 
  19:00  Plzeň, kostel sv. J. Nepomuckého, mše svatá na zakončení semináře
14.6.  10:00  Praha, ČBK, právnicko – ekonomická komise 
17.6.  10:00  Kydliny, kostel sv. Václava, mše svatá s biřmováním
18.6.  10:00  Plzeň, Plzeňský prazdroj, žehnání nové varny
21.6.  Plzeň, Biskupství plzeňské, schůze vikářů a Kněžská rada
24.6.     9:00  Manětín, kostel sv. Jana Křtitele, poutní mše svatá
  13:00  Manětín, zámek, žehnání nové vlajky obce 
28.6. 10:00 Přeštice, vikariátní konference vikariátu Plzeň – jih 
29.6.    9:00  Plzeň, kostel P.M. Růžencové, slavnostní zakončení školního roku
30.6. 10:30  Plzeň, kostel P. M. Nanebevzaté, kněžské svěcení 
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