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Vážení čtenáři,
všichni to známe - kašel, rýma, viróza,
chřipka, angína. Mnozí jsme si to i letos prodělali nebo právě proděláváme.
Kašlala a smrkala před několika dny i
jedna kolegyně. Na moje slova politování a doporučení zaručeně fungujících metod léčby v odpověď zahuhlala:
"Ale do kostela nechodím!" Chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, že se nezřekla Pána Boha, ale prostě jenom nechce
šířit své bacily dál. Ohleduplně.
Od té doby jsem na toto téma diskutovala s několika dalšími lidmi. Jít či
nejít na nedělní mši svatou, když mi
sice není zrovna na umření, ale kudy
chodím, tudy s sebou nosím možnou
infekci? Mohu se sice vymlouvat na velikost katedrály, ale to, že vedle svých
sousedů sedím namačkána v lavici na
vzdálenost víc než blízkou, je prostě
fakt. Navíc v mnohých farnostech jsou
využívány spíše malé vytápěné kaple než monumentální kostely. A kde
jinde potkám takovou koncentraci

seniorů, pro něž i banální viróza může
znamenat ohrožení života? Nemluvíc
o spoustě malých dětí včetně kojenců,
kterých se Bohu díky v našich kostelech, zejména v některých, objevuje
docela dost.
Diskutovala jsem na toto téma s několika dalšími lidmi, většina z nich zastávala výše zmíněné názory, ale slyšela
jsem i argumentry typu "nedělní mše
svatá je povinnost, nejít, pokud mohu,
je hřích". I zeptala jsem se na názor kněze. Nejpregnantněji to vyjádřil P. Martin Váňa z Koinonie Jan Křtitel: "Určitě
může být na věc dvojí úhel pohledu.
Člověk si musí sám vybrat, co je mu
bližší. Jestli láska k bližňímu, to znamená zůstat ohleduplně doma a pustit si
nedělní bohoslužbu v rádiu nebo v televizi, i když se budu cítit ochuzen. Či
obava, že se dopustím hříchu, takže raději do kostela půjdu." Ano, těžko soudit, ale za sebe nevěřím, že by mne Bůh
chtěl trestat, že nechci ostatní vystavovat rizikům infekce. Nakonec neplatí to

jen o kostele. Kdyby každý, kdo na sobě
pocítí příznaky virózy či chřipky, ulehl a
necestoval tramvají, autobusem či vlakem, pokud opravdu nemusí, nemyslel
si, že bez něj se v zaměstnání zhroutí
či že nemůže být bez návštěvy divadla
nebo diskotéky, možná by ty epidemie
tak neřádily, jako třeba letos...
Když už jsem tu zmínila děti v kostele,
nemohu nevzpomenout 25 let plzeňských salesiánů, u nichž se to dětmi jen
hemží. A nepoděkovat jim. Mezi nejkrásnější vzpomínky na dětství mých
dcer patří ty, kdy chodily "k salíkům",
jak se obecně říkalo, na různé kroužky,
"nábožka" a bohoslužby. Musím vzpomenout na P. Jožku Mendla, P. Jirku
Cahu, P. Marka Sklenáře, P. Tomáše Mareše a mnoho dalších, které moje dcery
zbožňovaly a kteří se dokázali dětem a
mládeži rozdávat, být lidští a otevření,
přitom nikdy nespouštět Pána Ježíše
ze zřetele. Stejně jako mnohé dobrovolnice a dobrovolníci. Je mi líto, že
nelze všechny jmenovat, ale vznikl by
tu telefonní seznam...
Za všechny jednu historku. Přijela k
nám před lety na návštěvu moje stará
teta, velmi tradiční katolička. A protože naše holčičky, tehdy předškolního a
lehce školního věku, měly právě jít do

SALESIÁNI - BOŽÍ DAR PRO PLZEŇ
Každý světec je Boží dar lidstvu. Platí to
i o Donu Boskovi. Svatý člověk je člověk
závislý na Kristu, který pro své současníky udělal něco moc a moc dobrého.
A my ho uctíváme, když pokračujeme
v jeho díle.
Milá salesiánská rodino, děkujeme
vám, že v Plzni již 25 let pokračujete

salesiánského střediska, teta se nabídla, že je doprovodí, byla zvědavá, jak to
tam vypadá. Vrátila se s očima na vrch
hlavy: "Tak si představ, přijdeme tam a
holky se hned ženou k nějakým mladým klukům a volají ahoj Jožko, ahoj
Jirko, všem tykají. Pořád koukám, kde
uvidím nějakého kněze nebo mnicha,
nic. A pak jdeme do kostela a ten Jožka
s Jirkou za oltářem slouží mši! Ty děti
už dneska nemají úctu ani k důstojným pánům." Nicméně teta posléze
pochopila, co dobrého sejí salesiáni do
dětských srdcí, i když se tu na formality
moc nedrží, a několikrát jsem od ní slyšela, jaká je škoda, že jich není víc.
Protože mi děti odrostly, se současnými plzeňskými salesiány už tolik do
styku nepřijdu, ale jsem přesvědčená,
že jsou stejně skvělí. Že jim stejně jako
jejich předchůdcům nevadí, když děti
v kostele vyrušují a jsou neposedné, že
se je naopak snaží zaujmout, být pro
ně srozumitelní a využít jejich nadšení.
Díky!
Sečteno a podtrženo, vidím to tak: s virózou do kostela ne, s dětmi všeho
věku ano. Alespoň k salesiánům určitě.
Přeju Vám hezký měsíc březen, postní
dobu plnou vnitřního zklidnění a příjemné chvíle s naším Zpravodajem. A
pište nám.
Alena Ouředníková

v tom, co vás na Donu Boskovi oslovilo.
Mnohým z nás tím pomáháte ke smysluplnějšímu životu a našemu Evropskému hlavnímu městu kultury 2015
přispíváte ke kulturnímu rozvoji.



Mons. Josef Žák,
generální vikář plzeňské diecéze
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pedikůra, masáž, kadeřník. Nic není
prolém. "Nejsme odkladiště seniorů, žádná čekárna na smrt. Chceme
umožnit klientům hezké a v případě
zájmu i aktivní stáří," dodává Lenka
Bauerová. Domov poskytuje zázemí
zhruba třem desítkám seniorů a má
stále dlouhý seznam žadatelů.

Co se stalo,

co se chystá
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Ekumenická bohoslužba
za jednotu křesťanů
Ekumenická bohoslužba, která se
konala 22. ledna v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci
celosvětového Týdne modliteb za
jednotu křesťanů, se nesla v duchu
4. kapitoly Janova evangelia, kde
Ježíš žádá o vodu samařskou ženu.
"Každý z nás může být studánkou
vody živé. Ovšem ne naše schopnosti
a osobní předpoklady, ale naše víra
nám dává tuto možnost," uvedla ve
svém kázání sestra Debora Chytilová z Církve československé husitské.
Bohoslužbě předsedal biskup František Radkovský, který zdůraznil potřebu jednoty křesťanských církví a
závěrem připojil přímluvu za město
Plzeň, které se pro tento rok stalo
Evropským hlavním městem kultury: "Ať město neprožije svůj rok jen
v povrchních zábavách a podnikání,
ať si obyvatelé uvědomí, že je třeba

zajet na hlubinu, jít ke kořenům naší
kultury, která je křesťanská. Ať je toto
poznání signálem pro celou Evropu."
Deset let Domova Naší Paní
v Klatovech
U příležitosti 10. výročí existence Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech sloužil v tamější kapli, vyzdobené plastikami Gustava Fifky, biskup
František Radkovský mši svatou.
"Každým rokem zdokonalujeme vybavení, snažíme se zlepšit komfort
našich klientů nejen po materiální
stránce, ale především z hlediska
fyzické a duchovní péče," uvedla vedoucí domova Lenka Bauerová, když
byla požádána o ohlédnutí za uplynulým desetiletím. Že je tady věnováno
nejrůznějším aktivitám seniorů hodně času i energie, je jasné už při pohledu na denní rozvrh - tvůrčí dílny,
návštěvy dobrovolníků, procházky,
výlety, pejsci čili canisterapie. Lékař,

Postřižiny pro hospic na farním plesu
v Chebu
Mile překvapivších 88 tisíc korun bylo
vybráno na "Hospicových postřižinách", při nichž si šest odvážných žen
na benefičním plesu Římskokatolické
farnosti Cheb, který byl v pořadí už
desátý, v sobotu 31. ledna nechalo
ostřihat své vlasy. Výtěžek byl věnován chebskému mobilnímu Hospici
sv. Jiří, který působí od poloviny února loňského roku v Chebu.
Dámy, které daly za předem stanovenou minimální částku své vlasy k
dispozici, aby získaly prostředky na
provoz ojedinělého a potřebného
projektu, nechaly se ostříhat na ježka
a vyjádřily tak solidaritu s lidmi, kteří
nemají už vlasy důsledkem stáří nebo
nemoci, byly Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří, Brigita Loosová,

emeritní kostelnice od Sv. Mikuláše,
Jana Třísková, sociální pracovnice SOS
dětské vesničky, Ira Škarková, dob-

rovolník Hospice Sv. Jiří a studentka
VOŠ Cheb, Andrea Kafková, osobní
asistentka podporovaného bydlení, a Martina Belasová, pracovnice
v sociálních službách v TyfloCentru
Karlovy Vary. Alena Votavová k tomu
říká: "Neberu postřižiny jako šílenost
ani jako legraci, dávám své vlasy ve
prospěch hospice z úcty k týmu, který se denně o nevyléčitelně nemocné
stará, z úcty k nemocným a jejich pečujícím rodinám.“ Dárci mohli po internetu přihazovat na svou favoritku
již předem a pak i v rámci plesu, a tak
se nakonec deklarované částky na
všechny dámy vybraly a ještě dalece
překonaly původní záměr.
Den zasvěceného života
v plzeňské diecézi
Setkání zasvěcených osob naší diecéze s biskupem Františkem Radkovským proběhlo 7. února v prostorách Římskokatolické farnosti Plzeň
- západ v Křimické ulici, v tzv. kryptě,
která měla být v 1. polovině minulého století základem plánovaného,
leč vzhledem k historickým okolnostem nikdy nevybudovaného kostela.
Biskup František zdůraznil, že lidé zasvěceného života jsou darem Ducha
svatého církvi i světu pro tu kterou
dobu, a připomněl, že Duch svatý od
dávných dob vytváří takové kongregace, které jsou v dané situaci nejvíc
potřeba, ať už jsou to středověké
řády pečující o nemocné, posléze
pak řády provozující pastoraci v terénu a další.
"Je to úmysl Ducha svatého," řekl biskup František, " že dnes vznikají nové
formy života v Kristu, které možná
někdy budí rozpaky, ale mají své místo a poslání."
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Rozjímání nad Apoštolským listem
Svatého otce Františka všem zasvěceným při příležitosti Roku zasvěceného
života vedl P. Vlastimil Kadlec OMI.
Plzeňská diecéze má novokněze
Richarda Poláka
"Víru jsem hledal léta, ptal jsem se
různých cest," říká pětatřicetiletý novokněz P. Richard Polák, kterého Boží
řízení dovedlo až k okamžiku, kdy
v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje
přijal 14. února z rukou biskupa Františka Radkovského kněžské svěcení.
Plzeňská diecéze má po dvou letech
opět novokněze.
Richard Polák se narodil v Klatovech, vyrůstal v Plzni, pak studoval
v kněžském semináři v Lodži, kde se
začlenil do polské větve francouzské
školy Děti světla - Jeunesse Lumiére.
Po dokončení studií přišel do Chebu,
kde až do kněžského svěcení působil jako pastorační asistent a jáhen.
K tomu říká:
"Na Chebsku je velká potřeba služby
duchovního, počínaje dětmi ulice
přes lidi bez domova, nemocné, narkomany, prostitutky. Silná škola pro
mladého jáhna či kněze i pro ostatní,
aby pochopili, že tito lidé jsou svěře-
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ni nám všem. Díky otci Petru Hruškovi tím farnost žije."
Nyní má jako kněz namířeno do pošumavských farností Nýrsko a Strážov, kde by rád vybudoval zázemí
pro hnutí Světlo - Život, jehož cílem
je evangelizovat, jak sám říká, "vyzařovat".

Alena Ouředníková

NA PLZEŇSKÉ PALETĚ Téměř sedmdesát
výtvarníků, většinou členů Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, se
zapojilo do prvního ročníku projektu
Na plzeňské paletě. Přidali se i slavní
plzeňští rodáci Jiří Suchý a Jiří Slíva.
Myšlenka, která je oslovila, spočívá
ve snaze napomoci k opravě vzácných barokních varhan od známého
varhanáře Leopolda Spiegela z roku
1721 v kostele sv. Barbory v Manětíně, o jejichž záchranu již několik
let usiluje spolek Svět podle Jakuba
projektem Probuzení Barbořiných
varhan. Malířské palety jednotného
tvaru a velikosti se staly podkladem
pro tvorbu výtvarníků. Každý použil
techniku a námět jemu blízký, některým autorům byl inspirací přímo
kostel a jeho patronka. Vznikl pestrý,

zcela originální a zajímavý soubor
děl. První výstava proběhla v únoru v Domě hudby a 4. března bude
v katedrále sv. Bartoloměje vernisáž
další výstavy, která zde potrvá do 27.
března 2015. V následujících měsících
budou palety vystavovány na dalších
místech, na podzim se vrátí do Plzně, aby v závěru roku byly vydraženy
na několika aukcích. Získané finanční
prostředky poslouží na opravu varhan v kostele sv. Barbory.
Výstavy Na plzeňské paletě 2015
4. 3. – 27. 3. katedrála sv. Bartoloměje, vernisáž 4. 3. v 18.00 hodin
31. 3. – 26. 4. Diecézní muzeum,
Františkánská ul., Plzeň, vernisáž 31.
3. v 17.00 hodin
5. 5. – 14. 6. kostel Zvěstování Panny Marie, Mariánská Týnice, vernisáž
5. 5. v 17.00 hodin
16. 8. – 23. 8. kostel sv. Barbory, Manětín, derniéra 23. 8. v 16.00 hodin
22. 8. – 13. 9. Planá u Mariánských
Lázní, vernisáž 22. 2. v 19.00 hodin
28. 9. – 30. 10. ČSOB, Americká tř., Plzeň
Termíny aukcí ještě nejsou přesně určeny, ale včas najdete informace na
www.svetpodlejakuba.cz i v tomto
Zpravodaji.
DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU proběhne
7. března 2015 od 9.30 hodin v Kulturním domě v Nýrsku. Program zahájí v 9.30 hodin klatovský vikář P. Jaroslav Hůlle a starosta města Nýrska
Ing. Miloslav Rubáš. Doc. Aleš Opatrný ThD bude v 10.00 hodin přednášet na téma "Jak žijeme rodinu dnes"
a ve 13.30 hodin na téma "Eucharistie
- slavnost velké rodiny církve".
V 15.00 hodin začne mše sv., celebrovaná generálním vikářem Mons.

Josefem Žákem s koncelebrací přítomných kněží. Hudební doprovod
skupiny Plamínky.
Pro děti připraven samostatný program, po celý den možnost svátosti
smíření.
24 HODIN S PÁNEM V PLZEŇSKÉ KATEDRÁLE
V letošním Poselství Svatého otce
Františka k postní době 2015, které
má motto "Posilněte svá srdce" (Jak
5,8) vyzývá papež k zapojení do modlitební iniciativy "24 hodin pro Pána".
Po celém světě budou od pátku 13.
března 2015 od 17.00 hodin otevřeny
některé kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem.
Z papežovy iniciativy tak byla již loni
založena tato nová tradice, která proběhne každoročně před 4. nedělí v
postním období.
I plzeňská katedrála sv. Bartoloměje
zve od pátku 13. do soboty 14. března od 17.00 hodin do 17.00 hodin k
návštěvě a rozjímání. Bude zde možnost svátosti smíření, duchovního
rozhovoru, tichého posezení.
SALESIÁNSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR O JARNÍCH
PRÁZDNINÁCH proběhne 9. až 13. března v Salesiánském středisku mládeže.
Určen je dětem 8 - 14 let. Program
bude denně od 8.00 do 16.00 s možností se přihlásit jen na vybrané dny.
Cena 80 Kč na den, pro děti z klubu
Balón 50 Kč.
POJĎME CHVÁLIT PÁNA TANCEM Modlitební
setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána
tancem i slovem 17. března v 18.30
hodin v učebně biskupství .
Info: M. Linková 736 748 440, M.
Fenclová 606 739 549.

7

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ DIECÉZNÍCH EXERCICIÍ
V návaznosti na diecézní exercicie na
téma „Ježíš – můj Pán“, které se uskutečnily 8.-14. srpna 2014 pod vedením
P. Alvara Grammaticy Th.D., se v sobotu 11. dubna 2015 koná setkání účastníků diecézních exercicií.
Cílem setkání je především obnovit
naše přilnutí k Ježíši a rozhodnutí následovat ho v témže duchu, jak jsme
obojí prožili při diecézních exerciciích. Společným setkáním se chceme
také znovu utvrdit na ekleziální cestě
hlubším sdílením darů, jimiž nám Pán
požehnal, abychom stále velkoryseji
odpovídali na povolání být svědky
evangelia.
Setkání proběhne ve formačním centru v Plzni – Liticích. Program od 9.00
do 17.00 hodin tvoří: společná modlitba, vyučování a adorace, oběd, vyučování a meditace, mše svatá. Během
setkání bude možnost přistoupit k
svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. Zváni jsou rovněž účastníci
duchovních obnov ve farnostech a ti,
kdo se účastnili diecézních exercicií v
předešlých letech.
Příspěvek na úhradu nákladů je dobrovolný. Přihlaste se, prosím, do středy 8. dubna na e-mailové adrese:
evangelizace@bip.cz, nebo na tel. 731
619 660.
DIVADLO VÍTI MARČÍKA, MORAVSKÉ PAŠIJE
27. března od 19.00 hodin v Kině Kdyně. Prodej vstupenek v CK u pí Brychové, tel. 604219663.
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POUTNÍ ZÁJEZD DO POLSKA pořádají ŘKF
Chlum sv. Maří a ŘKF sv. Matěje v Praze - Dejvicích ve dnech 30. dubna až 3.
května 2015. Program: 1. den odjezd

z Chlumu sv. Maří přes Prahu do Kudovy a Bardo Ślaskie (mše sv. u Matky
Boží, Strížkyně víry). 2. den Góra Świetej Anny (mše sv.), Czenstochova.
3. den Czenstochova (mše sv. v kapli
Zázračného obrazu, křížová cesta
po Jasnohorských hradbách. 4. den
Svatý kopeček u Olomouce (mše sv.),
návrat domů. Cena pouti je 4000 Kč,
v ceně zahrnuto ubytování, cestovné,
3x snídaně a večeře, vstupné a zdravotní pojištění. Do konce března je
nutno poslat nevratnou zálohu 2000
Kč na č.ú 0495501033/0800, doplatek
do 15. dubna. Kontakt: Marie Josefová, mobil: 731 433 148, P. Krzysztof
Łabędź, mobil: 731 754 846.
KURZ STARÉ HUDBY se bude konat na
zámku ve Spáleném Poříčí, od soboty
18. 7. do neděle 26. 7. 2015. Kromě Jamese Graye a Markéty Malcové se ho
zúčastní také irská režisérka Heather
Hadrill. Hlavním programem pěveckého kurzu (zaměřeného jak na hlasovou techniku, tak i na interpretaci
staré hudby) bude nazkoušení a provedení krátké barokní opery od Henryho Purcella Dido a Aeneas, která se
bude zpívat v anglickém originále..
Kurzovné za devítidenní kurz: Sólisté - €200/5500 Kč (záloha €100/2250
Kč se splatností do 15. dubna) zahrnuje každodenní sólové hodiny hlasové techniky a interpretace. Sbor €100/2250Kč (záloha €50/1125 Kč se
splatností do 15. dubna)
Je důležité, aby se zájemci o kurz zaregistrovali co nejdříve, abychom mohli
včas udělat definitivní rozhodnutí
ohledně rozdělení rolí.
Kontakt a informace: pořadatelka Jana
Vacíková, j.vacikova@volny.cz. (alo)

Pastorační centrum
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ
Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s
Josefem Kaše, které probíhají v březnu
2. 3. a 16. 3. v 19.00 hodin v učebnách
biskupství. Setkání jsou otevřena všem
zájemcům o čtení a sdílení se nad texty z Písma, nechybí ani svědectví života, modlitba a příležitostné slavení
radostných událostí ve společenství.
Scházíme se na Biskupství plzeňském,
abychom se povzbuzovali na cestě víry
i vzájemným svědectvím. Informace
na telefonu 728 930 030.
REKOLEKCE PRO ŽENY s názvem POSILNĚTE SVÁ SRDCE se konají v Perninku 20.
– 22. 3. pod vedením P. Krzysztofa Dedeka a Josefa Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které
touží po tichu, odpočinku, načerpání
sil fyzických a duševních. V programu
nebude chybět prostor pro vlastní i
společnou modlitbu, promluvy, mše
svatá, osobní noční adorace, služba
přímluvné modlitby apod. V případě
zájmu pište na adresu lachmanova@
bip.cz. nebo volejte na 728 930 030
SEMINÁŘ PRO UČITELE, KATECHETY, KNĚZE,
PRACOVNÍKY S MLÁDEŽÍ A DĚTMI Biskupství
plzeňské, pastorační a katechetické
centrum ve spolupráci s Katechetickým centrem Královéhradecké diecéze pořádá seminář pro učitele ZŠ,
SŠ, katechety, kněze a další zájemce.
Vzdělávací seminář na téma ZEMĚ PRO
ČLOVĚKA se koná v sobotu 18. dubna
od 9.30 do 15.00 hodin v učebnách

Biskupství plzeňského. Na programu
budou kromě jiného také např. praktické ukázky práce s biblickými texty,
týkajícími se vztahu člověka a světa.
Účastníci obdrží materiál k danému
tématu. Účastnický poplatek 100,-Kč
bude uhrazen při registraci. Zájemci se
mohou hlásit na adrese: lachmanova@
bip.cz nebo na tel. 728930030, následně obdrží závaznou přihlášku. Účastníkům bude vystaveno Osvědčení o
absolvování semináře.
KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
nabízí půjčování knih. Jedná se o literaturu teologickou, biblickou, z oblasti
duchovního života, církevních dějin,
knihy věnované partnerství a rodičovství a také beletrii s křesťanskou tématikou. Knihy je možno půjčit ve 3. patře
Biskupství plzeňského, nám. Republiky
35, pondělí-pátek 9.00-15.00, jindy po
domluvě, tel. 377 223 112.
DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM V PLZEŇSKÝCH
NEMOCNICÍCH je k dispozici nonostop na
telefonním čísle 777 167 004 domluvu
návštěvy kněze či pastorační asistentky
v plzeňských nemocnicích - duchovní
rozhovor, svátost smíření, eucharistie,
pomazání nemocných apod.
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Pavly Janouškovcové. Velkou radost
nám udělala i přítomnost otce biskupa Mons. Radkovského a jeho povzbuzující slova. I on měl radost z bezprostředního setkání a z ochoty všech
generací nezištně pomáhat
Z výtěžku se vrací do místa, kde byly
prostředky vybrány, 65 % . Tato částka
je rozdělena v následujícím poměru:
20 % pro Domov sv. Zity - chráněné
bydlení ve Sladkovského ulici v Plzni
20 % do farností na akce pro sociálně
slabé děti a mládež, 20 % pro osobní
asistenci pro ZTP klienty, 25 % pro
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
v Plzni,15 % na jednorázovou akutní
sociální výpomoc pro lidi v nouzi (doklady, léky apod.)

Anna Srbová
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Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena
Pomoc lidem v nouzi je hlavním heslem celostátní Tříkrálové sbírky, která
se letos počátkem ledna konala již
popatnácté. Letošní výnos je také největší v historii sbírky, dosáhl 89 317
494 Kč. V Diecézi plzeňské bylo vykoledováno celkem 3 831 976 Kč. To
je o téměř 241 tisíc více než v loňském
roce. Počet pokladniček v diecézi poprvé překročil tisícovku.
Téměř dvě třetiny z obnosu (65 %)
zůstávají organizátorům v místě, kde
koleda probíhala. Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézní
charity. V Diecézi plzeňské např. na
provoz sociálně terapeutické dílny
pro lidi s psychickým onemocněním
v Meclově a Domažlicích. 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární projekty, které DCHP podporuje
v Peru, Paraguay, Ekvádoru a Bolívii. 5 % procent výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká
republika a zbylých 5 % výnosu sbírky

je v souladu se zákonem určeno na režii sbírky. Podrobné informace o využití sbírky v plzeňské diecézi jsou veřejně dostupné na http://www.dchp.
cz/trikralova-sbirka/vyuziti/.

Miroslav Anton
Tříkrálová sbírka 2015 v Plzni
V městě Plzni koledovalo s velkým nasazením 100 skupinek koledníků v čele
s ředitelem Diecézní charity Ing. Lodrem, který se stal i letos absolutním vítězem, protože vykoledoval 33 252 Kč.
Dalšími velmi úspěšnými koledníky
bylo 5 skupinek, utvořených ze souboru Jiřičky, jejichž vedoucími byli členové sdružení Krystal a kteří měli na
svém kontě dohromady 78 380 Kč.
Poděkování koledníkům a dobrovolníkům charity se konalo tradičně v KS
Šeříkova dne 10. února 2015. Program
vytvořili sami koledníci – Jiřičky s pí.
Procházkovou, koledníci ze Skvrňan i
z Vinic pod vedením Jany Pachnerové
a Janky Papcúnové a salesiány zastupovaly roztleskávačky pod vedením

Job Centrum
Diecézní charita Plzeň začala provozovat novou službu. Služba je zaměřena na dlouhodobě nezaměstnané
lidi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Cílem je motivovat a podporovat je při hledání zaměstnání.
„Job centrum poskytne poradenství
při hledání zaměstnání, pomoc s jeho
výběrem, sepsání životopisu nebo
přípravu na přijímací pohovor“, řekla
vedoucí projektu Jaroslava Medunová. „Počítáme s tím, že ve složitějších
případech využijeme i konzultace
s právníkem“. Job Centrum si průběžně bude vytipovávat potenciální
zaměstnavatele. Vznikne tak databáze firem, ve kterých by mohli být
klienti zaměstnáni. „Jsme sice teprve
na začátku, ale za poslední měsíc nás
navštívilo už 13 nezaměstnaných“,
doplňuje Jaroslava Medunová. „ O
naší činnosti se zájemci dozvídají na
úřadech a institucích, které se věnují

sociální oblasti“. Mezi spolupracující
instituce patří např. úřad práce. Job
Centrum podporuje město Plzeň
prostřednictvím odboru sociálních
služeb. Kancelář je v areálu DCHP
v Cukrovarské 16, klienti mohou kontaktovat vedoucí projektu v pondělí
a ve středu od 8 do 15 hodin, ve čtvrtek od 8 do 14 hodin.

Miroslav Anton
Charitativní projekt Čtení pomáhá
Částku 100 tisíc korun získal Domov
sv. Aloise v Plzni díky dětem, které
se zúčastnily charitativního projektu
Čtení pomáhá. Projekt probíhá tak, že
za každou přečtenou knihu ze seznamu četby získají děti ze základních a
středních škol kredit padesát korun.
Peníze si nenechávají pro sebe, ale
věnují je na vybranou charitativní pomoc. Děti tímto způsobem podpořily
i projekt "Babičko a dědo, pojďte na
zahrádku“. Peníze půjdou na úpravu
zahrady, která se tak stane dostupnou pro všechny obyvatele domova,
a na stavbu pergoly, kde budou moct
senioři odpočívat, svačit a věnovat se
svým zálibám. „V Domově sv. Aloise
žije 36 seniorů, kteří mají diagnostikovanou poruchu paměti“, uvedla
vedoucí Domova Lenka Dejmková.
„Staráme se o ty, kteří už nemohou
žít v domácím prostředí a potřebují
péči sociálního zařízení“.

Miroslav Anton
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Odpovídá

P. Samuel Wegrzyn OFM

V rámci letošního Roku zasvěceného
života, který vyhlásil papež František,
si povídáme s jednotlivci z naší diecéze, kteří zasvěceným životem žijí. Dnes
je to P. Samuel Wegrzyn OFM, okrskový
vikář rokycanského vikariátu.
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Co pro mě znamená žít zasvěcený život?
Hloubka spojení člověka s Bohem,
která se uskutečňuje ve svátosti křtu,
kdy v nás začíná proudit mimořádný život Boha, nás proměňuje v děti
Boha. Je to taková konsekrace člověka. Zasvěcený život jsme zvyklí v
polštině nazývat život konsekrovaný.
Tato konsekrace, která se vždy uskutečňuje s Boží všemohoucí milostí,
je pro člověka obrovský dar. Děkuji
Bohu, jak za to zasvěcení skrze křest,
tak za tu konsekraci, která se potvr-

dila a nově prohloubila řádovými
sliby a kněžským svěcením. Žít toto
zasvěcení života Bohu nespočívá jen
ve vědomí, že jsem se Bohu zasvětil,
ale také u každého rozhodování ve
spolupráci s Boží milostí dbát na to,
abych to, co jsem zmíněnou konsekrací dal Bohu, postupně nepřivlastnil zpět sobě. To je péče o to, aby ve
všem mé osobní „já“ nikdy nezaujalo
první místo, které vždy (a to nejenom
v životě osoby zasvěcené) patří jen
Bohu. Vyhlášený Svatým otcem Františkem Rok zasvěceného života je
pro mě příležitost, abych se hlouběji
pozastavil u toho, co jsem od Boha
milostí povolání obdržel, a také, co
jsem Bohu v odpovědi slíbil a jak
to naplňuji. Ale vnímám, že Rok zasvěceného života je obdarování též

celé církve, abychom si uvědomovali
hodnotu zasvěceného života pro nás
pro všechny. Neboť jak si nedovedeme představit pozemský život bez
množství povolání (potřebujeme lékaře, učitele, ale také dělníky, umělce
atd. - bez nich to není možné normálně ve společnosti fungovat), tak
je třeba si uvědomit, jak velice jsou
nám nutní k duchovnímu životu osoby zasvěceného života, které svým
rozhodnutím přinášejí Bohu oběť za
všechny. Potřebujeme k duchovnímu
životu kněze, aby nám ve svátosti pomohli se hlouběji spojit s Bohem, ale
uspěchaný svět moc potřebuje také
svědectví osob, které svůj život odevzdávají Bohu třeba tím, že po celý
život zůstávají uzavřeny za klauzurou
kláštera a jejich modlitba je velebením Boha také za ty, kteří se nemodlí,
a je vyprošování Božího požehnání
pro nás pro všechny. Myslím si, že
Rok zasvěceného života je darem pro
celou církev také proto, že každý věřící má příležitost se hlouběji zamyslet
nad tím, jak žije své zasvěcení Bohu,
které začalo zvláštním způsobem ve
svátosti křtu, a jak v naplňování toho
zasvěcení pomáhám tím, kterým
jsem ke křtu pomohl.
Jak jsem se dostal na cestu řeholníka?
Povolání vždy je Boží milost a je tajemství, proč a koho si Bůh volí a
volá. To volání ke kněžství jsem nějak
vnímal od dětství. V mládí jsem se zajímal o různá řádová společenství, ale
rok před maturitou jsem již uvažoval,
že nastoupím do diecézního semináře. Tak jsem se zúčastnil pouti do
Kalwarie Zebrzydowske a tam jsem
se zúčastnil mše svaté s požehnáním

kněží, kteří odjížděli na misie do Afriky. Jeden z těchto kněží se tehdy obrátil v modlitbě k Matce Boží a něžně
ji oslovil: Mami, my jedeme hlásat
evangelium do vzdálené země, ale
prosíme Tě, vyvol si na naše místo
někoho ze shromáždění zde.
Tehdy jsem se v srdci přihlásil a za
rok jsem již tuto cestu s Boží milosti
nastoupil.
Jak žije a uskutečňuje naše místní komunita
charisma našeho řádu?
Zakladatel našeho řádu sv. František z
Assisi vysvětluje bratřím, že naší řeholí – pravidlem života – je žít evangelium. Život dle evangelia je úkol pro nás
všechny, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista.
Toto poslání můžeme a máme naplňovat všichni vždy a všude. Již první bratři
dle příkladu Ježíše Krista i František posílali po dvou do světa, aby žili a hlásali
evangelium. Také v Rokycanech jsme
dva bratři poslaní do pastorace ve farnosti, abychom to Františkovo poslání,
poslání Ježíše Krista žili a hlásali. O co se
pokoušíme, je naplňování úkolů farní
pastorace, taktéž uváděním do života
našich obvyklých řeholních povinností
společné modlitby, ale i společného zúčastňování se jak na radosti, tak i obtížích každodenního plánování a realizování svěřených nám úkolů. Napomáhá
nám k tomu jak Bůh a ochrana Matky
Boží a svatých ochránců, tak naši drazí
věřící, kteří se nejen za nás modlí, ale i
k životu dle evangelia nás povzbuzují
svým osobním příkladem, za což jsme
jim vděční a máme je rádi a v mnohém
je obdivujeme. Velikou pomocí je nám
též stále úzké spojení s polskou provincií, ale také prohlubující se naše vztahy
s českými františkány. Jindřich Fencl

13

37. Získat nebo



zlikvidovat

Láskou k jednotě
Seriál o cestách a odkazu svatých Cyrila a Metoděje.

O

bčanům, kteří se dosud nezbavili náboženských předsudků, je třeba zajistit možnost náboženského vyžívání,
ale rozhodně nelze připustit žádnou činnost, která by
zvyšovala religiozitu, uvádí dokument Ministerstva kultury a
informací na počátku roku 1968, kdy mu šéfoval jeden z pozdějších kamenných kvádrů moci soudruh Karel Hoffmann. A
ministerstvo vnitra v září 1970 přispěchá s novinkou: "Směrnice o evidování a rozpracovávání nepřátelských osob", mezi něž
samozřejmě patřili také reakční představitelé a ideologové
církevní hierarchie.
Komunistická moc, počínaje bolševickou v Rusku, měla vůči
církvi(ím) dva jasné úkoly, které skrytě či otevřeně, ale vždy
důsledně, plnila. Někteří laici i církevní hodnostáři se tak stávali spojenci představitelů moci, která církev umlčovala, když
její členové končili na popravištích, ve věznicích a lágrech.
Oni se však pod rouškou, že církvi prospívají, spojili s jejími
nepřáteli, aby se velebila péče státu a vyzdvihovala se náboženská svoboda. A bylo tomu tak nejen u nás doma.
První spolek duchovních spolupracujících s bolševiky vznikl
v Rusku v roce 1917, podobná rozkolná hnutí lze zaznamenat
v zemích, které se dostaly do sféry sovětského vlivu. V Chorvatsku v roce 1950 spolek Cyril a Metod sdružoval prorežimní
kněze z různých církví, v Maďarsku to byl Výbor katolických
kněží pro mír, v Polsku Pax a další. Mír nade vše.

Nedivme se tedy, že po krachu Katolické akce se komunisté nevzdali. Opustili myšlenku využití aktivních laiků a
zaměřili se na kněze. V krátké době po
sobě vzniká Hnutí vlasteneckých kněží
(ustavující konference byla na Velehradě, 1950), které za rok nahradilo
Mírové hnutí katolického duchovenstva
(MHKD). Předsedou byl zvolen sběratel funkcí Josef Plojhar. Mělo nejasně
definovanou základnu, dokonce podle jednoho z výkladů byl členem automaticky každý kněz.
Dvě velké amnestie na počátku šedesátých let propustily z vězení i tisíce
věřících (většina z nich jsou katolíci)
perzekvovaných pro svou víru. Na
platnosti proticírkevních zákonů a
opatření se ale nic nezměnilo. Biskupové i nadále nemohli vykonávat svůj
úřad, mnozí teologové jsou za branami vězení. A do toho všeho nám papež Jan XXIII. vyhlásí všeobecný koncil
a jmenuje nové kardinály.
František Tomášek, tehdy profesor
pedagogiky a tajně svěcený pomocný
biskup pro olomouckou arcidiecézi,
obdrží od mocipánů povolení účastnit se zasedání koncilu. Protože jako
biskup se ale smí ukázat jenom v zahraničí, kam se však stejně nedostane,
přijíždí na koncil jako neznámý. Přesto
zde pronese pět příspěvků. Pozdější exilový sekretář kardinála Berana
Jaroslav Škarvada říkával, že biskup
František s sebou dostal dvojí doprovod: dva slovenské biskupy, prof. Jana
Merella, uznávaného biblistu, a pak to
byla mírovácká štafáž a fízlové.
V únoru 1965 odjel navždy z Čech
arcibiskup Beran, aby přijal kardinálskou hodnost a úděl exulanta. Jednání mezi komunistickou Prahou a

Vatikánem pak vede k dvojímu pocitu
smíření. Vatikán se smiřuje se situací,
že komunisté stojí nad svobodou církve, a Praha na návrh ministra Plojhara
akceptuje biskupa Tomáška jako nového administrátora arcidiecéze. A když
Plojhar řekl, že to půjde, tak s ním zas
tak velká práce asi nebude.
Koncil a Pražské jaro přinesly i do církve nový vzduch. Plojharovo vedení
MHKD bylo odstraněno a začaly přípravy na ustanovení Díla koncilové obnovy (DKO), jehož myšlenka nadchla
laiky, kněze i biskupy natolik, že ustavující sněm byl svolán na 13. - 14. 5.
1968 na Velehrad. Po dlouhé době
mohli veřejně vystoupit čeští bisku-
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pové. Bylo to jako první jarní nadechnutí, kdy víte, je to tady. Založení DKO
nakonec strana nepovolila a po okupaci ho sami jeho představitelé rozpustili,
aby nemohlo být zneužito. Zůstalo jen
u malého nadechnutí. A do již zmíněných Směrnic byli jako nepřátelé doplněni: představitelé DKO, tajných řádů a
laických hnutí.
V roce 1100. výročí smrti sv. Cyrila se na
Velehradě ještě konají oslavy. Nastupující normalizace však uvrhla společnost
i Velehrad do stavu letargie.
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Čert ale nikdy nespí, natož odpovědní
a oddaní pracovníci vnitra, kultury, X.
správy SNB, tajné policie… Je třeba
okamžitě vyvinout aktivitu a dostat
církev a duchovní zas pod kontrolu.
Prakticky s počátkem normalizace se
za aktivní účasti dřívějších mírových a
vlasteneckých kněží, kterým chybí spolupráce, rozbíhají přípravné akce pro
vznik Sdružení katolických duchovních
Pacem in terris (SKD PIT). Podobně

jako kdysi Katolická akce zneužila název existujícího laického hnutí (Itálie,
Rakousko), nestydělo se nové sdružení
přivlastnit si v zájmu míru a socialismu
název encykliky Jana XXIII.
A historie se opakuje. Mnozí se stali
členy nedobrovolně pod nejrůznějšími
pohrůžkami církevních tajemníků, jiní
za svou spolupráci obdrželi různé církevní posty nebo i státní vyznamenání,
pro mnohé vědomá či méně vědomá
spolupráce s StB, informace o záměrech a postojích episkopátu, o atmosféře mezi kněžími a věřícími. Pro další
stále výslechy, vězení i smrt jako v případě kněze Štefana Poláka z Borovců u
Piešťan, který se setkal se svým Pánem
v roce, kdy Pacem na základě silné lobby československé diplomacie obdrželo od OSN titul Posel míru. Ta s váhami
měla zas zakryté oči. Ale nepředbíhejme. Na světové scéně svítá věřícím
v komunistických zemích nová naděje
a komunisté mají jasno: nový oříšek,
spíš ořech, prostě další problém.
Na Petrův stolec v říjnu 1978 usedá Slovan, kterého StB už měla v hledáčku o
čtyři roky dříve, když se jako krakovský
arcibiskup účastnil pohřbu kardinála
Trochty. A obul se do toho ten papež
rázně. Žádné výročí z cyrilometodějské mise nekončí nulou, ale uplynulo
sto let od encykliky Grande munus Lva
XIII. a 1100 let od schválení slovanského jazyka v liturgii bulou Industriae tue
Jana VIII. Vždy skromný Cyril by možná
zabručel, že těch poct bylo už dost,
přesto Jan Pavel II. 31. 12. 1980 apoštolským listem Egregiae virtutis natrvalo
ustanovuje Evropě dva nové nebeské
spolupatrony, svaté Cyrila a Metoděje.
Rozhodně to není jen gesto a věta do
prázdna, to známe ze sjezdů… je to
snaha dát Evropě novou naději. Vždyť

bratři už jsou dnes ve společnosti dalších pěti velkých křesťanských postav,
a nejen mužů.
A od slávy zpět k běžnému životu. Na
počátku března 1982 zahájilo pět biskupů z Československa návštěvu ad limina apostolorum. Vy reprezentujete tu
část církve, kterou před jedenácti stoletími vybudovali svatí Cyril a Metoděj, dva
horliví misionáři, dvě nádherná světla,
která zdobí církev, připomněl papež při
společné audienci pro biskupy. V průběhu návštěvy našich biskupů kardinál
Silvio Oddi, prefekt Kongregace pro
klérus, představuje světu dekret Quidam episcopi, který uvádí, že s kněžskou
službou jsou bezesporu neslučitelná, a
proto všem kněžím zakázaná, kněžská

sdružení, i když byla zřízena jen občanským způsobem, která přímo či nepřímo,
zjevně či skrytě sledují politické cíle. Ve
skutečnosti působí roztržky a nesvornost
v Božím lidu i mezi věřícími… Biskupové
obdrželi dekret s pokynem uplatnit jej
v diecézích a předat ho kapitulním vikářům v neobsazených biskupstvích.
Aby se rozsvítilo i v mírových hlavách,
které spolu se státními orgány tvrdily,
že se jich dekret netýká, poslal kardinál
Tomášek dva jasné dotazy do Vatikánu: 1. Vztahuje se dekret na SKD PIT?
2. Je povinnost biskupů-ordinářů prosazovat uplatnění dekretu přenesena i
na provizorní církevní úřady neobsazených diecézí? Od kardinála Oddiho přijde v obou případech odpověď krátká
a jasná: Ano. Ano.
P. Petr Mecl

Obrázky:
1. Josef Plojhar s ministrem Václavem Kopeckým při prohlídce lékárničky,
určené jako dar k sedmdesátinám J. V. Stalina. 2. Plaketa sv. Cyrila a Metoděje, Emanuel Novák, 1985, pozlacená mosaz. 3. Vzkříšení, ak. sochař
Roman Podrázský, pískovec, Památník obětem zla, Plzeň. 4. Památník
kardinála Berana před KTF UK, Praha – Dejvice. 5. Bula Humanae salutis
papeže Jana XXIII o svolání II. Vatikánského koncilu, 1961. 6. Svatí patronové Evropy. 7. Papež Jan Pavel II., fotografie z roku 1982. 8. Kardinál
Silvio Oddi, Prefekt Kongregace pro klérus
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Kostely a kaple sv. Anny

ve vikariátu Cheb
Nemohu začít jinak, než vzpomínkou
na staletí oblíbené poutní místo
na Chebsku, a to sv. Anny v Horním
Pelhřimově. Dnes již není, bylo
v časech komunismu zničené, protože
se nacházelo západně od Chebu
v pohraničním pásmu. Svatá Anna zde
byla uctívána od středověku, v roce 1518
je u malé kaple sv. Anny zaznamenán
poustevník. Vzmáhající se poutní
místo převzali o něco později chebští
františkáni, kteří zde zajišťovali správu
nové farnosti. Postavili poutní kostel,
který byl v dalších dobách upravován
a vylepšován. Po komunistickém puči
se poutní místo ocitlo v pohraničním
pásmu, vesnice byla vystěhována a
zbořena. Poutní kostel, dominanta
širokého okolí, byl rozbourán vojáky
Československé armády v roce 1960.
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Přesto stopy úcty ke sv. Anně jsou
v kraji dodnes přítomné. Jižně od
Chebu leží obec Palič. Nedaleko zámku
zde stála zámecká kaple sv. Anny, která
byla v letech 1751 až 1756 přestavěna
do barokní podoby. Před polovinou
19. století byl kostel vnímán jako malý
a byl v roce 1840 klasicistně rozšířen
protažením lodi k západu a do průčelí
postavenou věží, která byla ještě v roce
1905 nově zastřešena jehlancovou
střechou. Po vysídlení německého
obyvatelstva přestal být kostel užíván
a opravován, i když ještě v roce 1959
se pracovalo na malé opravě střechy.
Nicméně v hraničním pásmu chyběli
věřící a dokonce v roce 1966 byla

z kostela sejmuta památková ochrana.
Zboření zabránil nedostatek peněz
a hlavně lhostejnost. V roce 2007
byl kostel převeden do vlastnictví
Nadačního fondu, který měl záměr
v kostele vybudovat Muzeum železné
opony, ale tento záměr zkrachoval.
V interiéru kostela je dosud zachované
pozdně barokní až rokokové vybavení,
byť v torzálním stavu. Zvlášť bohatě
Opravena byla za pomoci rodáků z
Německa v roce 1995 a od té doby je
pečlivě udržována.

je vyřezávaná kazatelna, ale i vedlejší
oltáře dávají tušit dobrou výtvarnou
úroveň.
V obci Stará Voda na hlavním tahu
z Mariánských Lázní do Chebu je drobná
kaple sv. Anny. Postavena byla v roce
1712 jako osmiboká stavba, částečně
hrázděná. Uvnitř je vestavěn kůr. Hlavní
oltář je novogotický, vyřezaný v roce
1885 truhlářem Pistrolem z Kynžvartu.

Velká Hleďsebe má kostel sv. Anny,
který je ve vikariátu nejvýstavnější.
Byl postaven v letech 1908 až 1911
mariánskolázeňským
stavitelem
Josefem
Forberichem,
autorem
mnoha lázeňských domů ve městě.
Od pradávna patřila obec do farnosti
v Trstenicích, kam obyvatelé docházeli
na bohoslužby a museli tak překonávat
více jak pětikilometrovou vzdálenost.
Obec v blízkosti lázeňského místa
však rostla, a proto v roce 1901 vznikl
iniciativou faráře v Trstenicích Ludwiga
Groha, pozdějšího kanovníka u sv.
Víta v Praze, spolek pro postavení
kostela. Členem spolku se stal kromě
mnoha významných osobností i
tepelský opat Gilbert Helmer, jenž také
požehnal základní kámen. Stavba byla
dokončena a vysvěcena 12. října 1911.
Určitou zajímavostí je, že se měl v té
době stavět druhý mariánskolázeňský
kostel poblíž nádraží a měl být

zasvěcen právě sv. Anně. Ke stavbě
nedošlo a na opuštěné parcele byl
později postaven dům „Svatá Anna“.
Hleďsebský kostel zůstal po výstavbě
filiálním k Trstenicím, ale v roce 1931
byla u kostela zřízena samostatná
expozitura.
Postaven byl v novorománském slohu
jako trojlodní emporová bazilika
s příčnou lodí. Presbytář je sklenut,
ale hlavní loď je kryta dřevěným
kazetovým stropem. V průčelí kvalitní
a architektonicky zdařilé stavby stojí 42
m vysoká věž. Interiér je stále vybaven
mobiliářem, který slohem odpovídá
jednotnému architektonickému rázu
kostela. Na kůru kostela se nacházejí
varhany, které jsou starší než kostel.
Byly pořízeny v roce 1891 u pražského
varhanáře Emanuela Petra pro kostel
sv. Linharta v Pramenech. Do kostela
sv. Anny byly přeneseny v roce 1955,
krátce po zboření kostela, na nějž je
to jedna z mála památek. Kostel sv.
Anny je poměrně dobře zachován a
pravidelně slouží věřícím. Jan Soukup
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Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Milí přátelé misií!
Bohužel stále žijeme v době, kdy misionáři za hlásání evangelia a za obětavou
službu těm nejchudším platí svým životem. Agentura Fides vydala opět na
počátku letošního roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli zabiti
v roce 2014. Bylo jich 26. V Americe: 11
kněží (z toho 4 v Mexiku, 2 v USA, 1 v
Kanadě, 2 ve Venezuele, 1 v Nikaragui,
1 v Peru), 1 seminarista v Mexiku a 1
řádový bratr ve Venezuele. V Africe: 3
řeholnice v Burundi, 2 kněží ve Středoafrické republice, 1 řeholnice v JAR a 1
řeholnice v Tanzanii. V Asii: 1 kněz v Sýrii a 1 řeholnice v Malajsii. V Oceánii: 1
kněz a 1 laik v Papui-Nové Guineji, v Evropě: 1 kněz byl zabit v Itálii. Během
posledních deseti let (2004 – 2013)
bylo zabito ve světě 230 pastoračních
pracovníků včetně 3 biskupů. Nemůžeme ale taky zapomenout na ty, kteří
neumřeli rukou zločince - při službě
těm nejubožejším se nakazili v Africe
virem Ebola. A taky na mnoho těch,
kteří jsou již dlouho nezvěstní. Proto
Papežská misijní díla ustanovila Den
modliteb a postu za misionáře mučedníky připadající na 24. března. Prosím,
vzpomeňte na ty, kteří obětovali za
svoji víru život.
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Papež František o 21 koptech: Zavražděni pouze proto, že byli křesťané.
(Vatikán, 16.2.2015)
„Koptové, kteří byli zavražděni příslušníky tzv. Islámského státu, ztratili život

pouze proto, že jsou křesťané. Krev našich křesťanských bratří je svědectvím,
které křičí. Ať jsou katolíci, pravoslavní,
koptové, luteráni, na tom nezáleží: Jsou
křesťany! Krev je stejná. Krev vyznává
Krista. Když vzpomínám na tyto bratry,
žádám, abychom se vzájemně povzbuzovali v tomto ekumenismu, který nás
posiluje, ekumenismu krve. Mučedníci
jsou všichni křesťané, modleme se jedni za druhé.“
Teroristé zveřejnili video, které zachycuje údajné stětí mužů označovaných
za koptské křesťany unesené v Libyi.
Podle místní televize vyhlásil egyptský prezident sedmidenní smutek a
oznámil, že svolává krizové zasedání
Rady národní obrany. Popravu odsoudilo také přední středisko islámské
vzdělanosti, univerzita Al-Azhar, podle které „takové barbarské činy nemají
nic společného s náboženstvím, ať už
jakýmkoliv".
Filipíny navštíví tým PMD
Ve dnech 12. - 22. 3. 2015 plánuje čtyřčlenná skupina PMD navštívit Filipíny.
Během misijní a dokumentační cesty
se hlavní pozornost soustředí na seznámení s místní situací a konkrétními
projekty, které jsou z ČR podporovány.
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
Misijní úmysl na měsíc březen: Za
ženy, aby byl stále více uznáván jejich
jedinečný přínos, kterým přispívají k
životu církve.

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství každé úterý
od 18.00 hod. v sále farnosti Františkánská 11 v Plzni. Březnová témata:
3. 3. Komunikace, 10. 3. Sexualita, odpovědné rodičovství, 17. 3. Manželský
slib. Další cyklus přípravy bude probíhat ve středy od 15. dubna.
Víkend pro chlapy proběhne 20.-22. března v Dešenicích. Téma: MUŽ A VÍRA. Jak
souvisí důvěra v Boha s důvěrou v lidi?
Jak obojí obnovovat? Jak se proměnily
a proměňují podoby naší osobní víry?
Jak jít ve víře a s vírou dál?
Takovým a podobným otázkám budeme společně věnovat pozornost - ve
sdílení, v přednáškách, v tichu i společném prožitku.
Brigáda v Těnovicích v sobotu 28. března
na zahájení sezóny.
Křesťanská psychoterapeutická poradna při
biskupství nabízí poradenství v oblasti
rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské
poradenství a párovou terapii (více na
www.poradnaukaplicky.cz). Poradnu
vede psychoterapeutka Marie Kutilová
pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci
v budově biskupství, nám. Republiky
35, Plzeň. Objednávky: mankak@tiscali.cz, 606 710 631. Délka konzultace je
50 minut, cena první konzultace je 400
Kč, cena každé další konzultace 300 Kč.
Párová a manželská terapie 600 Kč (90
minut společné konzultace). Pokud by

výše ceny byla jedinou překážkou terapie, je po dohodě možná sleva.
Poradna Přirozeného plánování rodičovství –
vyškolené instruktorky Vám nabízejí
bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, plánování početí…
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka)
nebo 776 200 028 (Hanka).
Kdo je ten chlápek? A kdo je ta slečna?Zážitkový víkend 12.-14. června pro otce a
dcery (věk 16-19). Nabízíme možnost
strávit společně dva dny a prožit snad i
něco, nač v běhu normálních dní a známého prostředí není dostatečný prostor fyzický ani časový. Místo a čas být
spolu, moci si říci, co možná už dlouho
chcete, možná objevit něco, o čem
nevíte a třeba byste měli, nebo spolu
třeba naprosto jednoduše a v klidu jen
být. Koná se v Domě Setkání v Dolních
Albeřicích (Krkonoše). Cena 2.500 Kč za
dvojici. Více www.setkani.org, přihlášky: otec.a.dcera@gmail.com
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Chvály s DCM (každé úterý v 19.30)
Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova
opětovali lásku našemu Bohu, Otci,
Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu
podobnými.
Scházíme se každé úterý během akademického roku v 19.30 v kapli na
DCM k adoraci za mládež Plzeňské
diecéze. Každé třetí úterý v měsíci
se pak konají „velké chvály“ s kapelou v sousedním farním sále. Vchod
na DCM se nalézá na parkovišti mezi
kostelem Nanebevzetí Panny Marie a spořitelnou. I když v tuto roční
dobu bývá parkoviště setmělé, nemusíte se bát přijít.
Po skončení bude možnost setkání u
čaje… Přijít může každý.

Zimní hory (10. - 13. 3.)
I tuto zimu chystáme malou lyžařskou
výpravu do Alp – jsou poslední volná
místa. Orientační cena 1000,- Kč zahrnuje dopravu a jednoduché ubytování
na faře (karimatka + spacák).
Postní Tammím (13. - 15. 3.)
Dvakrát do roka pořádají seminaristé
pro mladé muže ve věku od 15 do 30
let duchovní obnovu TAMMÍM. Ten letošní začíná v pátek 13. března a končí
v neděli 15. března 2015 a má téma
Pramen v poušti. Dále budou na programu společné modlitby, bohoslužby, setkání s hostem, meditace, hovory
ve skupinkách, sport… Více informací:
www.tammim.spolco.cz
Týden modliteb za mládež (23. - 29. 3)
V týdnu před Květnou nedělí přijměte
pozvání k účasti na modlitbách za mlá-

dež. Texty na každý den si může stáhnout z této adresy: http://dcm.krestan.
org/?p=2230
Zapojit se samozřejmě mohou všechny generace!
Světový den mládeže v plzeňské diecézi – Setkání mládeže s biskupem Františkem před
Květnou nedělí (27. - 28. 3.)
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni
budou vidět Boha“ (Mt5,8)
Vrcholí přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) a program bude opět
bohatý a pestrý. V pátek se již tradičně
uskuteční Křížová cesta centrem Plzně
(začátek v 18.00 hodin v katedrále sv.
Bartoloměje). Pokud by chtělo vaše
společenství ztvárnit některé zastavení, urychleně se nám ozvěte. Stejně
tak, pokud máte zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku).
V sobotu bude program pokračovat od
9.00 v aule gymnázia na Mikulášském
námětí 23 v Plzni (jen pět minut od
nádraží). Na programu bude společná
modlitba, divadelní představení v podání Víti Marčíka, který bude také hlavním hostem setkání, dále krátké filmy
a svědectví a tematické workshopy. Po
celou dobu s námi bude náš biskup
František. Také se můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky
z diecéze, krásnou liturgii s průvodem
a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa – vrcholem celého setkání bude
mše svatá, která začne ve 14.30 hodin
radostným průvodem s ratolestmi

do kostela sv. Mikuláše. Na závěr mše
svaté otec biskup každému osobně
požehná a předá dárek – památku ze
setkání. Co to bude letos? Nechte se
překvapit – přijďte a uvidíte. Novinkou
bude nabídka pěší pouti do Plas po
skončení sobotního programu.
Stejně jako v minulých letech uvítáme
vaši podporu při organizaci celého
setkání – pokud nám můžete pomoci
(třeba při liturgii, zařizování prostor,
předávání informací nebo zajišťování
stravování), budeme moc rádi – ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto
setkání i jeho přípravu.
Přehled dalších termínů
„Night fever“ – evangelizační akce v
Plzni (12. 6.)
IX. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích
(13. 6.)
Diecézní setkání ministrantů v Domažlicích (26. - 27. 6.)
Kajaky v zahraničí (1. - 11. 7.)
ÚLET 2015 (19. - 25. 7.)
EnterCAMP junior (19. - 25. 7.)
EnterCAMP (16-23 let; 27. 7. - 2. 8.)
Workship 2015 (16. - 22. 8.)
Tábor ministrantů
v Horní Blatné (22. - 29. 8.)
Diecézní výprava mládeže
do Tyrolska (22. - 30. 8.)
Diecézní pouť do Teplé
s programem pro mládež (4. - 5. 9.)
Pouť mládeže s biskupem do Niederalteichu a Regensburgu (23. - 25. 10.)
Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr

M

Radost evangelia pro mladé
Teoreticko-prakticko-modlitební seminář nad apoštolskou exhortací papeže
Františka „Evangelii gaudium“
Přijměte pozvání na nový cyklus setkávání na DCM. Obsahem bude společná
komentovaná četba, úvahy o dnešní
Církvi, službě, předávání víry, nové
evangelizaci… To vše provázeno přátelským společenstvím a modlitbou.
Určeno pro mladé lidi středoškolského
a vysokoškolského věku (nebo i něco
málo navíc). Setkání povede P. Vlastimil
Kadlec. Aktuální termíny: 24. 3., 14. 4.,
5. 5. 12. 6. v 18.00 na DCM.

C

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, trpícím, 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 společné modlitbě, k povzbuzení ve službě a dělení se o vše, co jsme
v uplynulém čase prožili. Budeme
rádi, když se přidáš.
Aktuální informace rády sdělíme na
tel.: 777 011 741, 734 241 053

Markéta a Lucka

D

D

C

M

Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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PLZENSKÉ
PANENKY

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz

Zas je tu jaro, zatím naznačené,
tak trochu trpké jako dým.
Rozmýšlím, co je k ponechání,
a mrtvé listí uklízím.
Tak tomu je a vždycky to tak bylo.
A je to zákon. Moc to vím.
Je mi jen líto utínaných větví
a loňská hnízda neshodím.
(Jan Skácel, báseň Co je k ponechání ze
sbírky Smuténka)

MC

K moudrým slovům básníka přidávám
přání, abychom vždy poznávali, co je
v našich životech dobré, co je k ponechání. 
Majka Lachmanová.
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2. 3.		 9:00 TISKÁNÍ NA TRIKA – TRIKY S TRIKY tvoření pro maminky s dětmi
		
10:00 ANGLICKÁ KONVERZACE
3. 3.		 9:00 – 11:00 ANGLIČTINA
4. 3.		 9:00 RANÍČEK - malý hudební rituál pro nejmenší děti
			 9:30 – 11:00 INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
Nabízíme možnost individuálních rozhovorů a konzultací, zaměřených na řešení Vašich osobních i vztahových problémů. Máte-li o tuto nabídku zájem, prosím, zavolejte na 777 025 312 nebo napište na plzenske.panenky@volny.cz.
5. 3.		 NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE
6. 3. 		 VÍRA JAKO ŽIVOTNÍ STYL – katecheze pro rodiče a děti, slavení mše svaté
9. 3. - 13. 3. J a r n í p r á z d n i n y - MC zavřeno
16. 3.		 9:30 ZDRAVÁ KUCHYNĚ aneb společně vařit, sníst, nadchnout se do vaření.
PROGRAMOVÁ NOVINKA - Zdravé SLADKOSTI pro nás i pro děti
Povídání o významu a správné přípravě, variantách úpravy, inspirace ukázkami
méně známých surovin z vlastních zdrojů a dokončení předpřipravené zdravé
svačiny. Následuje společné vaření oběda, povídání, sdílení tipů, zkušeností.
Možná zvládneme i vyrobit něco jednoduchého, co si odneseme domů (poma-

zánku, naloženou zeleninu na kvašení apod.) Spolu a s chutí si pak smlsneme
při obědě a přitom si prakticky zopakujeme zásady zdravého stolování. Máme-li
někdo neokoukané zajímavé recepty, přineseme a navzájem se obohatíme.
Příspěvek na společný oběd 20,-Kč za osobu
17. 3. 		 9:00 – 11:00 ANGLIČTINA
18. 3.		 9:00 RANÍČEK – malý hudební rituál pro nejmenší děti
			 9:30 TANEC Bollywood - indický filmový tanec a orientální tanec, vede
naše lektorka Jamilah. Přijít můžete samozřejmě s dětmi, herna je zajištěna.
19. 3. 		 9:00 PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU – MONTESSORI ŠKOLKA
20. 3. 		 9:00 ODPOČINKOVÉ HODINKY - odpočinkový dýchánek s tvorbou mandal
23. 3. 		 9:00 RUČNÍ PRÁCE
24. 3. 		 9:00 NĚMČINA
25. 3. 		 9:00 RANÍČEK – malý hudební rituál pro nejmenší děti
			 9:30 MÚZYHRÁTKY a VÝUKA NA FLÉTNU S MIRKOU - zpívání s nejmenšími dětmi,
výuka na flétnu pro maminky
26. 3. 		 9:00 CYKLUS O BIBLI - Janovo evangelium a vše co Vás zajímá ze světa víry
a Bible s Josefem Kaše.
		
16:00 – 18:30 ČAS PRO RODINU - program SOVÍ INSPIRACE. Těšit se můžete na
půvabné předšité hračky sovy, šité soví polštářky a další tvoření. Pro děti je připraven kreativní blok. Občerstvení a herna pro nejmenší děti zajištěny. Vstupné
50,-Kč, příspěvek na materiál podle výběru a náročnosti.
27. 3. 		 9:00 RADOST BÝT ŽENOU - lektorka Mgr. Lucie Kašová, téma Jednou budu
maminka. Plánované rodičovství - vymoženost nebo úskalí dnešní doby? Výhody a nevýhody různých antikoncepčních metod. A co když na dítě stále jen
toužebně čekáme? Co pro to můžeme udělat?
30. 3.		 9:00 LÁTKOVÁ ŠITÁ PANENKA - půlroční kurz šití vlastní látkové šité panenky, podle waldorfské předlohy. Pokud chcete ušít originální panenku a vtisknout do ní krásné myšlenky na své dítě, tak Vás srdečně zveme.
		
10:00 ANGLICKÁ KONVERZACE s Martinou Brisudovou.
31. 3. 		 9:00 NĚMČINA
1. 4. 		 9:00 RANÍČEK- malý hudební rituál pro nejmenší děti
			 9:30 – 11:00 INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
2. 4. 		 9:00 NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb předáváme i radost
z tvoření. Zelený čtvrtek. Mají-li vaše děti prázdniny, přijďte k nám do centra tvořit.
3. 4. 		 9:00 VELIKONOCE A PROČ JE SLAVÍME, ZVYKY A TRADICE.
Velký pátek. Povídání a postní mlsání jidášů a postních pokrmů.
Najdete nás každý den na adrese Sady 5. května 8, Plzeň v prostorách MC Plzeňské
panenky v čase od 8:30 do 12:00. Čas programů: 9:00 – 11:00 (není-li uvedeno jinak).Vstupné obvyklé: 50,-Kč dospělý, příplatek za materiál na tvoření, režim herny
bez programu 20,-Kč dítě, dospělý zdarma
Za Panenky se na Vás těší Majka Lachmanová a Martina Podlipná.

MC

MC
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Studentský klub HORA
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PRAVIDELNÉ AKCE V BŘEZNU
Neděle: 20:00 mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Františkánské ulici, po ní se jde na
kofolu, na kafe či na pivo
Pondělí: 18:00 příprava na svátosti –
studentský klub ve Františkánské ul.,
o. Vojtěch OP
Úterý: 15.00 – 16.00 příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak
posezení s otcem Pavlem Petrašovským – studentský klub ve Františkánské ul., ve 20.00 studentský volejbal v
tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí
Středa: 19:00 hlavní studentská mše
sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Františkánské ulici, po ní cca od
20:15 program na faře (biblická témata, přednášky, kultura, čajovna, filmy),
ukončeno ve 22:00 modlitbou nešpor
Čtvrtek: 20:00 – 21:30 mše sv. a adorace v kapli na faře (Františkánská ul.),
při adoraci příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru
(o. Vojtěch nebo o. Pavel)
Sobota: 20:00 anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. v Plzni

H
OR A

Ranní chvály: pondělí, úterý, středa od
7.20 v klubu ve Františkánské ul
HORAcké středy (od 20:15 ve farním sále
Františkánská 11)
4. března: O syndromu vyhoření – přednáška + diskuze P. Vojtěcha Sivka, salesiána a psychoterapeuta
11. března: Evžen Oněgin, audio-verze
moderního překladu veršovaného románu. Romantismus. Doplněné fotografiemi Ruska.
18. března: Šedé sestry III. řádu sv. Františka – svou spiritualitu přijedou představit s. Benedikta a s. Mlada (beseda
v návaznosti na rok zasvěceného života 20:15)
25. března: Cesta do Compostely, vyprávění putujících studentů
Hory s Horou v Jáchymově 20.-22.
února - výlet na běžkách a společně
strávený čas odpočinku a modlitby
20. - 22. března: studentská duchovní
obnova v Lomci u Vodňan. Duchovní
promluvy povede P. Pavel Petrašovský. Přihlášky na:
marieklimecka@seznam.cz

Napsali jste nám
Nový život ?!?!
Loňský podzim probíhala u nás v Klatovech duchovní obnova „Nový život
v Duchu Svatém“. Znáte to, Bůh vás
vábí a člověk si říká: tak tohle já přece
nepotřebuji. Nový život? Vždyť já s Bohem žiju už léta dobrý (podle mého
soudu) vztah. Co bych měl obnovovat?
Může přijít vůbec něco nového? MŮŽE!
Sedm týdnů jsme byli na cestě – každý sám za sebe - a přece jsme nebyli
sami. Svítilnou našim krokům bylo Boží
slovo, které nám ukazovalo každý den
cestu. Občas se zdálo, že je člověk ztracen. Naší oázou byla nedělní setkání,
v nichž se o nás svými promluvami a
povzbuzením staral Mons. Josef Žák.
Už první kroky cesty byly náročné. Přiznat, že v našem životě nastávají situace, kdy duchovně živoříme, nebylo jednoduché. První rady našeho průvodce
byly zprvu nepochopitelné: „Odhoď
své problémy, začni chválit Boha! On ví,
co potřebuješ.“. Měl pravdu! Bůh věděl,
co potřebuju. On to ví vždy. Jenže já
vyšel na neznámou cestu a jediné, co
jsem vnímal, bylo, že mi ztěžkly nohy.
Každý další krok byl stále více vyčerpávající. Můj hřbet byl drcen po tíhou
zvláštního břemene. Oči zaslepené (pýchou). Bože, co mám dělat? Hospodine,
kam mám jít? Otče!!! … Ano, Otec slyší
hlas svých dětí, přichází, podpírá, dává
sílu, navrací zrak – Bože, já vidím. Vidím
bídu svého života. Otče, odevzdávám ti
sebe, všechno dobré, abys byl oslaven,
a můj hřích, abys jej podrobil Svému
Milosrdenství. Obrať nás, Hospodine,
k sobě a obráceni budeme (Pláč 5,21).

V oáze se setkáváme se svatým Pavlem.
Jeho obrácení mělo už od pradávna původ v Ježíši, nikoli v samotném Pavlovi.
Bůh nás ale nenechává samotné. Sesílá
Svého Ducha. Jako je dítě podobné rodičům, tak i ten, kdo žije z Ducha Svatého, se připodobňuje Otci. Tam, kde se
rodí Duch Svatý, tam se ztrácí hrubost,
tvrdost, obnovuje se touha k modlitbě,
vyvstává potřeba se omlouvat, rodí se
láska k lidem – bližním.
Uvědomujete si tu změnu? Najednou
už se na cestě nelopotíme sami. Naše
síly, schopnosti, to, jací jsme byli, není
důležité. Už netrpíme pod břemeny,
neošetřujeme puchýře a zranění z klopotné cesty. Vstupujeme na loď. Odrážíme od břehu, zajíždíme na hlubinu.
Roztahujeme plachty. Vnímáme vanutí
větru (Ducha Svatého). Potřebujeme
společenství těch, kteří nám pomohou
nastavit správně plachty, abychom pluli do cíle. Učíme se ovládat loď a jsme
nápomocni ostatním, když vidíme,
že jejich loď se bezvládně zmítá ve vlnách.
Učme se pokoře a poslušnosti na
našich cestách. Knihy apofthegmat
uvádějí výmluvné výroky a příběhy
pouštních otců . Abba Antónios řekl:
„Viděl jsem po zemi rozprostřené
všechny ďáblovy nástrahy, a tak jsem
zanaříkal a řekl: »Kdopak jim unikne«?
A uslyšel jsem hlas, který říkal: »Pokora«“. Abba Antónios řekl: „Poslušnost
se zdrženlivostí krotí divoká zvířata.“
Ještě řekl: „Poslušnost za poslušnost.
Jestliže někdo poslouchá Boha, Bůh
vyslyší jeho.“
Miroslav Byrtus
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Z diáře biskupa Františka
1.3. 		 8.00
14.00
2. - 7.3. 		
10.3. 		 9.00
12.3. 14.00
13. - 14.3.
17.3. 19.30
20.3. 		 9.00
21.3. 12.30
24.3. 		 9.00
16.00
25.3. 		 8.00
26.3. 			
27.3. 18.00
28.3. 			
29.3. 10.30

Nově otevřeno

Veleslavínova 7, Plzeň

GPS: 9.7487150N, 13.3800317E

Provozní doba: pondělí – pátek:

9:30 –13:00 a 13:30 – 18:00

tel.: +420 608 768 054
e-mail: info@aggeo.cz

www.aggeo.cz

Březen

15

Chudenice, mše sv. se žehnáním zvonů
Neděle
Březen
Svojšín, setkání s farním společenstvím
Castelgandolfo, setkání přátel Hnutí fokoláre
Biskupství plzeňské, návštěva skautů
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, prohlídka pro děti
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, 24 hodin s Bohem
Praha, velvyslanectví SRN, přednáška a diskuse o Mistru Janu Husovi
Sokolov, vikariátní konference
Praha, kostel sv. Jiljí, XV. Národní pochod pro život
Plzeň, klášter dominikánů, vikariátní konference
Plzeň, nemocnice Privamed, žehnání kaple
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně
Brno, studijní den ČBK o rodině
Plzeň, křížová cesta centrem města
Plzeň, Maranatha, Husova ul., Setkání mládeže s biskupem
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. se svěcením ratolestí
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