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Otevření a žehnání
první plzeňské nemocniční
kaple v Privamedu

Hledá se

biskup

Podivný název článku? Ale stalo se,
že dne 19. března 2015 po více jak
ročním pečlivém hledání byl Svatým
otcem Františkem jmenován sídelním
biskupem českobudějovické diecéze
P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. Není
tajemstvím, že také v plzeňské diecézi nás čeká tato velká změna. Najít
vhodnou osobnost pro náročný úřad
biskupa není, jak vidno, snadný úkol.
V jednom letošním únorovém vysílání vědecko - populárního magazínu
Meteor Českého rozhlasu byly vzneseny dotazy na známé osobnosti: „
Jaké vlastnosti musí mít člověk, aby
byl dobrým vědcem ?“ Jejich odpovědi stojí za pozornost.
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RNDr. Aleš Špičák, CSc., vedoucí oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu AV ČR: "Talent
a schopnost se soustředit na věc,

nesnažit se rychle řešit mnoho problémů součastně a mít celkový rozhled."
Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.,
český jazykovědec: "Nesmí se bát
faktů jakoliv zatím nejasných a rozhodně musí být vytrvalý . Musí umět
rozpoznávat analogii . Cítit i hledat
problémy vhodné souvislosti."
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.,
fyzikální chemik a současný předseda Akademie věd České republiky:
"Měl by mít trochu štěstí a talent,
být trpělivý a kreativní."
RNDr. Jiří Grygar, CSc. astronom: "Měl
by mít velký tah na branku, vytrvalost, velkou trpělivost. Většina toho,
co člověka napadne, není k ničemu.
Dělat chyby co nejrychleji, abychom

našli mezi nimi ty nugety, které se hodí
pro další rozvoj. Uvědomit si, že mnohokrát bude člověk zklamán. Vytrvat a
soustavně pracovat, i když je výsledek
nejasný, až objeví se výsledky. Tvrdost
k sobě samému je velmi důležitá."
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
česká fyzioložka a biochemička: "Neměla by mu chybět tvořivost, logika,
představivost, obrovská pracovitost
a obrovské nadšení. Nesmí podlehnout frustraci, musí ji dokázat překonat. Měl by být silná osobnost – nebát se, narazí-li na slepou uličku."
Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych., český psychiatr: "Neměla
by mu chybět zvědavost ve smyslu
zvídavosti, kreativita, trpělivost, intuice, logické myšlení a určitá soustavnost."
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.,
český matematik: "Měl by být vytrvalý, trochu snílek, aby se dokázal
povznést nad mlýn každodenních
povinností. Měl by být pilný a trochu
chytrý."
Prof. MUDr. Eva
Syková, DrSc.,
FMCA, neurovědkyně: "Měl by
mít fantazii,
logické myšlení
a být pracovitý. Svým
záměrům věnovat hodně
času, všimnout si toho zvláštního a
vhodnou formou to prezentovat to

ostatním. Pokud to neumí, jako by to
neudělal. Vzdát se koníčků."
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. dr. h.
c., genetik: "Měl by mít fantazii a podněty z jiných oblastí než z vědy, chodit do divadla a na koncerty i s kamarády na pivo, podněty odtud se tak
nějak přetaví. Žít plný život."
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.: "Takový
člověk musí být poctivý, pečlivý,
musí mít schopnost vydržet u práce,
hořet pro věc, mít nápady. Jako vedoucí týmu by měl být kreativní, mít
trpělivost i tým k realizaci nápadů."
Když tak počítám, je tu vyjmenováno
asi třicet vlastností. Snad nikdo nedokáže oplývat všemi najednou. Přesto
mám dojem, že bychom většinu z nich
v různé míře a v různých podobách
s úspěchem mohli hledat u našeho
stávajícího otce biskupa Františka Radkovského. Ten, kdo přijde na jeho místo, nebude mít lehké nástupnictví.
Touhu být úspěšný ve své práci či životě má snad každý člověk. Prožíváme čas postní obnovy,
čas určený k obracení
do sebe. Čas pro
měny a duchovní
očisty. Toužíme
po tom, aby svět
kolem nás byl plný
lidí ušlechtilých vlastností. Zkusme se k nim přidat
a být zase o trochu blíž k hostině Beránkově.
Marie Silovská
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Co se stalo,
 co se chystá
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Biskup František požehnal suroviny
na výrobu piva pro Vatikán
Suroviny pro výrobu speciální várky
velikonočního ležáku, který byl po
pěti týdnech ležení a zrání odeslán
do Vatikánu jako dar města Plzně a Plzeňanů papeži Františkovi, požehnal
18. února biskup František Radkovský ve varně Plzeňského Prazdroje.
Plzeňské pivo putuje ke Svatému
stolci již popáté, letos v symbolickém
počtu 2015 kusů třetinkových lahví.
Jako dárek je k zásilce piva přiložena
i unikátní sklenice z ateliéru designera Bořka Šípka, který se žehnání také
zúčastnil. "Kamkoliv ve světě přijedu,
všude díky plzeňskému pivu vědí,
kde jsem biskupem," řekl se smíchem
biskup František.

v Klenčí pod Čerchovem za nadšené
účasti celé farnosti.
Petr Konopík (*1984) pochází z Klenčí
pod Čerchovem. Před nástupem do
kněžského semináře v Praze studoval na Středním odborném učilišti v
Domažlicích obor dřevařská a nábytkářská výroba. K jáhenské službě byl
ustanoven do farnosti Cheb.

Jáhenské svěcení Petra Konopíka
Jáhenské svěcení přijal dne 22. února
z rukou biskupa Františka Radkovského Petr Konopík v kostele sv. Martina

V Chudenicích znějí nové zvony
V neděli 1. března požehnal biskup
František Radkovský dva nové zvony kostela sv. Jana Křtitele v Chu-

V Sokolově vzpomínali na oběti holocaustu
V neděli odpoledne 8. března se v Sokolově na Starém náměstí za účasti
místních církví konala vzpomínková
akce pod názvem Pamatuj! Účastníci si zpěvem židovských písní Š´ma
Jisrael, Hatikva a české státní hymny
připomněli 71. výročí zavraždění
10 000 našich spoluobčanů židovského původu v koncentračním táboře Osvětim. Na shromáždění promluvil farář Církve československé
husitské a pamětník Jaroslav Makrot,
kterému se podařilo přežít válečná
léta v Jihlavě díky utajení svého židovského původu.

a Karlovarsku. "Správní orgán vyhodnotil dostupné doklady tak, že Kanonie premonstrátů Teplá pozbyla část
zemědělského majetku záborem
v roce 1926 při první pozemkové reformě. Další část zemědělského majetku pozbyla dle dekretu prezidenta
republiky o konfiskaci nepřátelského
majetku a Fondech národní obnovy
ke dni 30. 10. 1945. V obou případech
tedy před rozhodným obdobím, které je dle zákona od 25. února 1948,"
uvedla Monika Machtová, mluvčí
SPÚ. Opat tepelského klášter P. Filip
Zdeněk Lobkowicz OPraem nesouhlasí: "Co se týče první pozemkové
reformy, byla sice část majetku převedena na československý stát, ale
25. 9. 1938 vydalo tehdejší ministerstvo zemědělství rozhodnutí zapsat
tento majetek opět jako vlastnictví
kláštera premonstrátů. Ke konfiskaci pak máme přípis ministerstva zemědělství z 12. 2. 1947, ve kterém se
sděluje, že zemědělský majetek nebyl
konfiskován a v důsledku usnesení
vlády má být upuštěno od konfiskačního řízení." Tepelští premonstráti na
dotyčných pozemcích hospodařili až
do roku 1948 a podle dochovaných
svědectví mnohem lépe než ti, kdo
se jejich majetku posléze protiprávně zmocnili.
Opat Lobkowicz je rozhodnut: "Samozřejmě se odvoláme. Zakladatel
blahoslavený Hroznata odkázal majetek klášteru, nikomu jinému."

Restituční žádost tepelských premonstrátů
byla zamítnuta
Státní pozemkový úřad rozhodl začátkem března, že Kanonie premonstrátů Teplá nemá nárok na vrácení zhruba 1000 parcel na Chebsku

Plzeň má první nemocniční kapli
Na slavnost sv. Josefa 19. března požehnal biskup František Radkovský
první plzeňskou nemocniční kapli,
a sice v Městské nemocnici PRIVAMED. Jednou týdně budou v této

denicích nesoucí jména Anna a Jan
Křtitel, které nahradily původní zvony zrekvírované za 2. světové války. Zvony byly spolufinancovány v
rámci projektu „Obnova a částečné
zpřístupnění kostela sv. Jana Křtitele
v Chudenicích“ z Regionálního operačního programu Jihozápad a byly
odlity ve zvonařské dílně TomáškováDytrychová s.r.o.
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kapli, zasvěcené sv. Anežce České,
sloužit mši svatou bratři františkáni
a pacienti se zde mohou setkávat
každé úterý a čtvrtek také s řádovou
sestrou Michaelou.
„Otevřením této kaple chceme dnes
splatit pacientům určitý dluh a přispět k vylepšení nemocnice i po
stránce duchovní,“ uvedl ředitel nemocnice Miroslav Mach. Nemocnice tak navazuje na stav před rokem
1948, kdy nemocniční kaple či kostely byly běžné.
V homilii při mši sv. připomněl biskup slova papeže Benedikta XVI.:
„Věda člověka nespasí. To jediné, co
může člověka spasit, je láska, která
přesahuje tak, že zasahuje do našeho života a nese nás. Člověk může
mít mnoho nadějí, ale ten, kdo nemá
víru, nepoznal tu pravou a skutečnou
naději. Ta ho totiž nese i přes hranice
smrti a dává mu šanci unést vše, co je
v životě těžké.“
Duchovní služba nemocným je v
Plzni poskytovaná týmem pastoračních asistentů z řad kněží, řeholních
sester či jiných pověřených laiků. O
duchovní službu lze kdykoliv požádat na nonstop telefonním čísle: 777
167 004.
(Připravila Alena Ouředníková za přispění Jána Grajcára, Vojtěcha Krejčího
a Rudolfa Tlustého)

LETNICE UMĚLCŮ
5. ročník plzeňského Festivalu duchovní kultury s názvem Letnice
umělců proběhne od 7.dubna do
25. května 2015.
PROGRAM:
7.4. 17.00 Moudrost a krása Bible - Západočeské muzeum, rozprava Mons.
Františka Radkovského a P. Reginalda Pavla Větrovce. Pořad je připraven
ke Světovému dni vzdělanosti.
14. 4. 16.00 Vernisáž výstavy obrazů členů
UVU plzeňské oblasti – kostel sv. Jana
Nepomuckého, Chodské nám., Plzeň
15. 4. 17.00 Pětice zvonů plzeňské katedrály
Západočeské muzeum, přednáška
Mons. Emila Soukupa a ing. arch.
Jana Soukupa.
21. 4. 17.00 Vernisáž výstavy soch členů UVU
plzeňské oblasti a hostů – katedrála sv.
Bartoloměje
22.4. 17.00 Stopy sv. Vojtěcha, sv. Jiřího a sv.
Marka – Muzeum církevního umění,
kaple sv. Barbory, Františkánská ul.
Plzeň. Přednáška inspirovaná dubnovými svátky těchto světců, přednáší
Mgr. Luděk Krčmář, historik Západočeského muzea v Plzni.
28. 4. 15.30 Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ
Jagellonská ul., Plzeň - předsálí Muzea
církevního umění, Františkánská ul.,
Plzeň
28. 4. 17.00 Autorská čtení a hudba učitelů a žáků Konzervatoře Plzeň – Muzeum
církevního umění, kaple sv. Barbory,
Františkánská ul..Plzeň, slovem provází dr. Blanka Hejtmánková
29. 4. 17.00 Autorská čtení a hudba učitelů
a žáků Konzervatoře Plzeň - katedrála sv.
Bartoloměje
4. 5. 17.00 Gospely, spirituály , šansony –
kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., Plzeň Koncert o touhách

a nadějích, které drží člověka nad vodou, když mu docházejí síly .Učinkují
Ivana Růžičková, zpěv, Zuzana Rezková, klávesy, Věra Blašková, akordeon. Koncert je vzpomínkou na konec
2. světové války roku 1945.
12. 5. 17.00 A Bůh udeřil na zvon a bylo světlo
Muzeum církevního umění, kaple sv.
Barbory, Františkánská ul., Plzeň. Autorská čtení členů Střediska Západočeských spisovatelů. Hudební doprovod Qtetky, sloven provází dr. Tamara
Kopřivová.
13. 5. 17.00 Varhanní koncert prof. Jitky Chaloupkové - kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám, Plzeň
14. 5. 17.00 Když obrazy promluví - Muzeum církevního umění, expozice, Františkánská ul. Plzeň
Příběhy milostných soch a obrazů
z Muzea církevního umění. Přednáška Mgr. Luďka Krčmáře s prohlídkou
v expozici.
19. 5. 17.00 Slavnostní koncert sboru Slavoslovie - kostelík U Ježíška, Plzeň. Účinkují Igor Angelov, Plamen Angelov,
Ondřej Dobisík, Michal Šejvl.
21. 5. 17.00 Písně času a stesku – Západočeská galerie, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň
Dva písňové cykly Přemysla Ruta.
24. 5. 18.00 Letniční vigilie s biskupem Františkem Radkovským a varhanní koncert, katedrála sv. Bartoloměje
NA PLZEŇSKÉ PALETĚ Výstava palet sedmdesáti výtvarníků byla přemístěna z
katedrály sv. Bartoloměje do Muzea
církevního umění plzeňské diecéze ve
Františkánské ulici, kde ji lze navštívit
od 31. března do 26. dubna. Od 5. května bude instalována v kostele Zvěstování Panny Marie v Mariánské Týnici.
Na podzim budou palety vydraženy

ve prospěch opravy unikátních varhan
kostela sv. Barbory v Manětíně.
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.
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.
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MŠE SVATÁ S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ
s P. Georgem Biju VC, indickým misionářem z Kongregace vincentinů,
který pokračuje v celosvětové evangelizační misi P. Billa a P. Anthonyho
Saji, se koná v plzeňské diecézi:
- v Plzni na Borech v kostele sv. Jana
Nepomuckého v neděli 19. dubna od
9.00 hodin
- v Klatovech v kostele Narození Panny Marie v pátek 24. dubna od 18.00
hodin.
P. George Biju VC působí od roku
2002 ve východní Africe, zejména
v západní části Tanzánie. Loni získal
licenciát z morální teologie na Academii Alfonsiana v Římě.
Bližší informace: tel. 606 627 636,
www.cz.frbill.net.
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VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ HNUTÍ MODLITBY MATEK
proběhne 21. dubna na faře v Plané
u Mariánských Lázní od 16.00 hodin
s následujícím programem:
16:00 Přivítání na faře
16:10 společná modlitba
17:00 mše svatá v kostele

po mši sv. další setkání na faře, seznámení co nového v Hnutí MM, sdílení
a svědectví, hosté: diecézní koordinátorka tohoto hnutí Klára a maminky z Plzně.
Modlitby matek vznikly před 20 lety
v Anglii a u nás se jedná o řádně registrované hnutí povolené Českou
biskupskou konferencí. V plzeňské diecézi se do skupinek zapojilo kolem
70 ti žen všeho věku a stavu. V celé
ČR je do hnutí aktivně zapojeno kolem 5-6 tisíc žen. Ačkoli hnutí vzniklo
na půdě katolické církve, připojují se
k němu ženy i z jiných náboženských
denominací Více na internetových
stránkách hnutí : www. modlitbymatek.cz nebo telefonickým kontaktem
na diecézní koordinátorku Kláru Hrušovskou – 604 213 187.
DEN ŘEZENSKÉ DIECÉZE V PLZNI se koná
v sobotu 25. dubna v rámci Bavorského týdne v Plzni - Evropském hlavním městě kultury 2015.
Očekává se příjezd několika set
bavorských poutníků, vrcholem
programu bude pontifikální česko - německá mše sv. celebrovaná
v 16.00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje biskupy Františkem Radkovským a Rudolfem Voderholzerem.
VEČER CHVAL V PLASÍCH se koná 25. dubna, 9.května a 6. června ve Farním
domě vždy od 18.30 hodin pod vedením P. Vlastimila Kadlece.
HUDEBNÍ LÉTO BORSKA - každoroční festival začne 26. dubna v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova
koncertem Kühnova smíšeného sboru,
který přednese Stabat Mater J. J. Ryby.

Maurice Duruflé a díla interpretčina.
Součástí koncertu bude varhanní
improvizace na souběžně promítaný
krátký film.
NEZTRÁCEJ ČAS – UNIT 2015, křesťanská
konference pro mladé lidi ze všech
církví se koná 8. - 10. května v ECM
Maranatha.

PLZEŇSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL - 8. ROČNÍK
zahájí 27. dubna v 19.00 hodin v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje bývalý místní regenschori Miroslav Pšenička, který zahraje skladby Johanna
Sebastiana Bacha, Césara Francka
a své vlastní.
Druhý koncert Plzeňského varhanního festivalu se uskuteční 11. května
v 19.00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje a v podání Marie Zahrádkové zazní díla Johannese Brahmse,

VÍKEND PRO NEZADANÉ KATOLÍKY ve věku
31 - 45 let, kteří hledají svůj protějšek, proběhne v Horní Blatné v Krušných horách ve dnech 22. -24. května, cena: 800,-Kč. Info: spolecne70@
volny.cz, FB: Společně70
DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM V PLZEŇSKÝCH NEMOCNICÍCH je k dispozici nonostop na telefonním čísle 777 167
004 pro domluvu návštěvy kněze či
pastorační asistentky v plzeňských
nemocnicích duchovní rozhovor,
svátost smíření, eucharistie, pomazání nemocných apod.

NOVÁ KNIHA

Mesiánští židé a Mesiáš
v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta

Alvaro Grammatica

Kniha ve svých třech částech prezentuje současný kontext debaty mezi judaistickými mysliteli
a křesťany o postavě Ježíše z Nazareta, historii
prvních staletí, kde se objevují různé proudy
židokřesťanství, a následně pojednává o problematice mesiánských židů, s nimiž je autor řadu
let v přímém osobním kontaktu.
V české odborné literatuře se jedná o téma naprosto nové.
Překlad: C.V. Pospíšil. K zakoupení na sekretariátu biskupa, nám Republiky 35, Plzeň.
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Soutěž Hrdinové sociálních služeb
Charita Česká republika vyhlásila u
příležitosti Mezinárodního dne sociální práce soutěž Hrdinové sociálních
služeb. Soutěž je určena pracovníkům
sociálních služeb, jejich rodinným příslušníkům, přátelům a obecně všem,
kdo se o sociální služby zajímají. Tématy soutěže jsou:
1. Radost z práce v sociálních
službách.
2. Pracovníci sociálních služeb,
hrdinové naší doby.
Soutěží se ve třech kategoriích:
Literární příspěvek. Písemné zpracování jednoho ze dvou témat v rozsahu
max. jedné strany A4 ve volném stylu
(fejeton, úvaha, článek aj.).
Fotografie. Je možné zaslat jednu až
pět fotografií (budou se hodnotit jako
celek) s krátkými popisky, nemusí se
vždy jednat o fotografie osob.
Video v délce max. 5 minut.
Uzávěrka soutěže je 1. května. Podrobnější informace naleznou zájemci na
http://www.charita.cz/akce/soutez-hrdinove-socialnich-sluzeb/.
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Čaj o páté
Městská charita Plzeň, Domov sv.
Aloise – certifikovaná pobočka České
alzheimerovské společnosti pořádá
v pondělí 20. dubna 2015 od 16 hodin Čaj o páté v Domově sv. Aloise –
domově se zvláštním režimem, Hradišťská 30, Plzeň-Slovany. Posezení
a zdroj informací pro rodinné příslušníky a blízké, kteří pečují o seniory
s demencí. Prosíme o laskavé potvrzení účasti na: jelinkova@mchp.cz nebo
telefonicky na 731 619 754 nejpozději
do 15.4. 2015.

Oblastní charita Klatovy slavila
Oblastní charita Klatovy oslavila 10. výročí otevření Domova pokojného stáří
Naší Paní.
V Domově pokojného stáří Naší Paní
se sešla řada hostů v čele s biskupem
plzeňským Františkem Radkovským.

Biskup František celebroval mši svatou v kapli Domova. Během ní poděkoval všem současným i bývalým
zaměstnancům Domova, kteří se
zasloužili o jeho provoz. Po mši svaté návštěvníky potěšil koncertem
smíšený dětský sbor Pytel blech pod
vedením Jaroslava Pletichy.
Dobročinný ples
Oblastní charita Bor pořádala tradiční
společenský ples, který proběhl v kulturním domě Tisová. Výtěžek z plesu je
věnován na podporu činnosti Oblastní
charity Bor. Charita např. uspořádá výlet pro děti, které koledovaly v Tříkrálové sbírce.

Pastorační centrum
ZEMĚ PRO ČLOVĚKA - 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 pro všechny další zájemce. Vzdělávací seminář na téma
ZEMĚ PRO ČLOVĚKA se koná v sobotu
18. dubna 2015 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 u Majky Lachmanové na adrese: lachmanova@bip.
cz, 728930030, následně obdrží závaznou přihlášku. Na základě vyplněných
údajů v přihlášce bude účastníkům
vystaveno Osvědčení o absolvování
semináře. Pokud Vás téma zaujalo,
určitě si nenechte ujít, najděte si čas
a přihlaste se, neboť všechno poznání
pak můžete přinést do svých domovů
a předat jako poklad.
CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE
Pastorační centrum ve spolupráci s MC
Plzeňské panenky připravilo přednáškový cyklus pro všechny pomáhající
profese a pro zájemce o tuto tématiku.
Přednášky se budou konat v učebnách
Biskupství plzeňského vždy ve středu
od 19.00 hodin. Přednáší PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.
Vstupné na přednášku obvyklé, osoba:

30,-Kč, manželský pár: 50,-Kč. Informace na adrese lachmanova@bip.cz,
728 930 030. Témata přednášek:
15. dubna 2015 v 19:00 SYNDROM POMOCNÍKA
29. dubna 2015 v 19:00 STRES A SYNDROM VYHOŘENÍ
20. května 2015 v 19:00 MOC NAD
DRUHÝMI A ÚSKALÍ MOCI
TÝDEN S BIBLÍ IV. Pastorační centrum ve
spolupráci s MC Plzeňské panenky
pořádá pro všechny zájemce Týden
s Biblí IV od soboty 4. 7. do pátku 10.
7. 2015 v Horní Blatné na téma IZAJÁŠ – „EVANGELISTA, BÁSNÍK, TĚŠITEL“,
slovem i duchovně provází P. Angelo
Scarano Th.D. Informace a přihlašování
u Majky Lachmanové na adrese: lachmanova@bip.cz, 728 930 030.
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ Pastorační centrum zve všechny zájemce na
pravidelné biblické hodiny s Josefem
Kaše, které se uskuteční 20. dubna v 19.00 hodin v učebně biskupství. Pravidelná setkání každé první
(v dubnu je první pondělí velikonoční,
proto se biblická nekoná) a třetí pondělí 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. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička
Šlajsová. Info na 728 930 030.
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Odpovídá
 sestra Celine Kalathoor CSJ

V rámci letošního Roku zasvěceného
života si povídáme s osobnostmi z naší
diecéze, které zasvěceným životem žijí.
Tentokrát je to Celine Kalathoor z Kongregace sester sv. Josefa z Chambéry.
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Co pro mě znamená žít zasvěceným životem?
Podstatou zasvěceného života pro
mě je prožívat a ochraňovat vzácný
dar víry a povolání, kterým mne Bůh
štědře obdaroval. Každý den rostu
v přátelství s Ježíšem Kristem a nacházím v Něm svou radost, naplnění
a smysl života. Nacházím duchovní
plodnost v následování jeho kroků a v
účasti na jeho poslání šířit Dobrou
zprávu o Božím království, že celé lidstvo jsou děti jednoho a téhož Otce.
Život, láska a poslání Ježíše Krista mě
fascinují. Můj zasvěcený život je pro-

to mým způsobem, jak se podobat
Kristu, být zakořeněna v Něm, jenž je
má Cesta, Pravda amůj Život.

abych opustila rodinu a domov. Neměla jsem přesnou představu, kam
mne Bůh volá a vede. Ve svém hledání jsem se obrátila na lidi, kteří mi rozuměli, hovořila jsem se svou tetou,
která je řeholní sestrou. Pochopitelně
byla velmi potěšena a přála si, abych
následovala její cestu.
Okamžitě jsem si pomyslela, že připojit se k její komunitě by byl skvělý
nápad. Ale mé srdce bylo dál nepokojné, věděla jsem, že Bůh má pro mne
jiný plán. Dál jsem se obracela k Panně Marii o pomoc a ona nechala mou
tetu, aby mne představila sestrám sv.
Josefa, o nichž jsem do té doby vůbec
nevěděla. Od první chvíle, kdy jsem
se se sestrami setkala, jsem si zamilovala jejich způsob života, charisma
a spiritualitu. Se sestrami jsem se cítila
doma, mé srdce se uklidnilo a já věděla, že právě tohle je to místo, kde mne
Bůh chce mít. Pevně věřím, že to byla
právě Matka Boží, kdo vnukla mé tetě
myšlenku, aby mne přivedla k sv. Josefovi a jeho rodině.

Jak jsem se dostala na tuto cestu?
Pocházím z rodiny, kde Bůh, denní
modlitba, životy svatých a příběhy
misionářů byly součástí každodenního života. Byla jsem hluboce ovlivněna touto duchovní atmosférou, a tak
jsem přirozeně od dětství toužila být
misionářkou, žít pro Boha, strávit svůj
život službou méně privilegovaným
Božím dětem. Svou touhu a svá přání
jsem sdílela s maminkou, která mne
vybízela, abych se modlila k Matce Boží, což jsem věrně dělala. Jak
jsem rostla, má touha rostla se mnou
a změnila se v nepokojnou sílu, které nešlo odolat, která mne přiměla,

Jak žije a uskutečňuje naše místní komunita
specifické charizma naší kongregace?
Naším charismatem je žít ve společenství s Bohem a mezi sebou navzájem.
Náš zakladatel F. Jean Pierre Médaille SJ
(1610 – 1658) nás žádal, abychom se věnovaliy všem druhům služby, jichž jsme
jako ženy schopny, abychom reagovaly
na duchovní a materiální potřeby doby.
Doporučuje nám žít naše charisma na
okraji jak církve, tak společnosti. Nejcennější dar, který v dnešní době můžeme dát, je náš čas. To děláme, když
navštěvujeme nemocné v sousedství i
v nemocnicích. Dáváme svůj čas těm,
kteří to potřebují – starým i mladým,

těm, kdo jsou opuštění a nemocní, rodinám, lidem v těžké situaci, studentům… Nabízíme přátelství, modlitbu
a naši přítomnost. V ekumenickém
duchu pracujeme společně s ostatními
křesťany a modlíme se za jednotu křesťanů.
Dotýkáme se životů těch, kdo nesdílejí
naši víru, v našem denním povolání, ve
vzdělávání i zdravotnické péči. Často se
na nás obracejí lidé, kteří hledají Boha,
abychom jim poskytly vedení a modlitbu. Setkáváme se s lidmi, kteří s námi
sdílejí svá trápení a bolesti a žádají nás,
abychom se za ně přimlouvaly, což
věrně děláme. Také pravidelné sdílíme
Boží slovo jak s komunitou, tak s ostatními lidmi.
Ignaciánské způsob, jak "najít Boha ve
všech věcech", je vodítkem pro náš každodenní život. Jako stoupenci ignaciánské spirituality se snažíme o způsob
našeho každodenního života, který nás
udržuje v kontaktu s realitou, ve které
najdeme Boha, ostatní i samy sebe. Vše
pro slávu Boží!
Jindřich Fencl

F. Jean Pierre Médaille
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Méně

svaté

známé

Vyobrazení zleva:
bl. Karolina Kózka,
bl. Miriam Terézia Demjanovič,
sv. Františka Cabrini

Blahoslavená Karolína Kózka
Bylo jí pouhých šestnáct let, když byla brutálně ubita šavlí ruského vojáka, který se ji pokusil znásilnit. Hned po jejím pohřbu,
kterého se zúčastnilo na tři tisíce lidí, se začal šířit Polskem kult
mladé mučednice. V roce 1965 začal proces jejího blahořečení,
30. 6. 1986 byl přijat dekret o jejím mučednictví a 10. 6. 1987
během své návštěvy Tarnowa prohlásil papež Jan Pavel II. Karolinu Kózka za blahoslavenou.
Blahoslavená Karolina Kózka (Kózkówna) pocházela z polské
vesnice Wal-Ruda Halič, kde se 2. srpna 1898 narodila. V rodné
vísce prožila celý svůj kratičký život. Byla velice zbožná a zapojovala se do různých aktivit křesťanských laiků jako Apoštolství modlitby, Bratrstvo zdrženlivosti nebo Živý růženec.
Bylo ji šestnáct let, když vypukla první světová válka a začala velice neklidná a hrůzná doba. A pro ni osudná. Byla mladá
a půvabná, a tak se stala obětí násilí. Jednou se jí zmocnil ruský
voják a odvlekl ji do lesa, kde se ji pokusil znásilnit. Nepočítal ale s tím, že se bude tak mladičká dívka bránit a chtít utéci
a právě její odvaha ho tak rozzuřila, že ji brutálně ubil šavlí. Stalo se to 18. listopadu 1914, ale její tělo se našlo až o několik dní
později 4. prosince 1914 a pohřbena je v Zabawě.
Blahoslavená Karolina Kózka je patronkou řešovské diecéze,
Katolického sdružení mladých a Hnutí čistých srdcí. V 21. století se mezi polskými katolíky ujal prsten blahoslavené Karoliny,
což je oblíbená obdoba prstenu cudnosti.

Blahoslavená Miriam Terézia Demjanovič
4. října 2014 byla historicky první blahoslavená na americké půdě slovenská
mystička Miriam Terézia Demjanovič,
která pocházela z řeckokatolické rodiny slovenských přistěhovalců. Rodiče
Alexander a Johana pocházeli z východoslovenského Bardějova a v roce
1884 se usadili v americkém městě
Byonne, kde se jim narodilo sedm dětí,
z nich nejmladší Terézia 31. března
1901. Maturovala v lednu 1917 a velice
toužila vstoupit mezi karmelitánky. Její
vážně nemocná matka ale potřebovala
neustálou péči, a tak ji Terézia ošetřovala. Po její smrti začala vážně uvažovat o řeholním životě, ale jelikož dala
slib matce, že bude studovat, v roce
1919 nastoupila do Učitelského ústavu
sv. Alžběty v Convent Station ve státě
New Jersey. V roce 1925 vstoupila do
kongregace Milosrdných sester sv.
Alžběty a přijala řeholní jméno Miriam. Jejím velikým vzorem byla svatá
Terezie z Lisieux. Osud jì dopřál pouhých 26 let života a zemřela 8. 5. 1927
na komplikovaný zápal slepého střeva.
Po její smrti bylo zaznamenáno hodně milostí a mnohá uzdravení. Díky
jejímu bratrovi, knězi Karolu Demjanovičovi mohla vyjít v roce 1928 kniha
Greater Perfection (Větší dokonalost),
kterou později v Kanadě pod názvem
Kvet z bardejovských záhonov přeložil a vydal slovenský jezuita P. Štefan
Senčík SJ. V červnu 1980 začal beatifikační proces sestry Miriam Terézie
Demjanovič. 10. 5. 2012 jí papež Benedikt XVI. přisoudil hrdinský stupeň
cností a udělil titul „ctihodná”. Dekret
potvrzující zázrak na její přímluvu byl
zveřejnění na základě autorizace papeže 17. prosince 2013.

Svatá Františka Cabrini
patronka vystěhovalců
Pocházela ze třinácti dětí, narodila se
15. 7. 1850 asi 35 km jihovýchodně
od Milána, rodiče jí umožnili studium
v internátní škole Dcer Božského srdce
v Arluno. Ucházela se o přijetí v klášteře Arluno, ale kvůli slabému zdraví ji
nepřijali. Stejně pochodila také u kanosiánek v Crema, a tak začala vyučovat
křesťanskou nauku a pečovat o sirotkyPo jednání s biskupem Mons. Serrati
z Lodi byl zřízen charitní řeholní institut Sestry Prozřetelnosti. V roce 1877 se
svými družkami složila první sliby pod
řeholním jménem Františka Xavera,
podle svatého Františka Xaverského.
O tři roky později došlo k zavření institutu. Pak si ji zavolal biskup Mons. Serrati a řekl: „Ty chceš být misionářkou. Já
neznám žádnou řeholi misionářů a ty ji
musíš založit.“ Její odpověď byla jasná:
„Najdu nějaký dům.“ Byl to starý klášter a r. 1880 založila novou kongregaci
Misionářky Božského Srdce Ježíšova.
Toužila po misiích v Číně. Papež Lev
XIII. jí doporučil: „Ne na východ, ale na
západ. Vaše Čína jsou Spojené státy
americké.“ Svatá Františka Xavera Cabrini s pokorou přijala papežovo rozhodnutí a cestovala mezi Itálii a Amerikou.
Za první světové války se pohybovala
po Severní a Jižní Americe a pomáhala
emigrantům z různých zemí a bezdomovcům. I přes chabé zdraví se dožila
67 let a zemřela 22. prosince 1917 při
návštěvě Chicaga. Říkalo se, že Kryštof
Kolumbus objevil Ameriku a matka
Cabrini objevila všechny Italy v Americe. R. 1938 byla papežem Piem XI.
prohlášena za blahoslavenou a r. 1950
za svatou a ochránkyni vystěhovalců.

Veronika Pechová
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Lenka Kateřina Tetivová

Listy božské útěchy krví podepsané
Světlo a temno, velebte Pána

Lenka Kateřina Tetivová je autorkou několika duchovně zaměřených knih. Mládí
strávila na Karlovarsku, nyní žije a působí v litoměřické diecézi. Je absolventkou
Teologické katolické fakulty UK v Praze
a členkou řádu Zasvěcených panen. V poslední době vydala dvě knihy, věnované
zavražděnému P. Ladislavu Kubíčkovi.
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Co vás přivedlo k napsání těchto dvou knih?
Myšlenka napsat první knihu se zrodila
v den Ladislavovy mučednické smrti
11.9.2004. Telefonovala jsem jedné
starší paní a zmínila jsem se, že mám
někde v zásuvce uložené jeho dopisy.
Naléhala, ať je nevyhazuji, že o takové materiály může být jednou zájem.
"Teď se modlíme za něho, jednou se
možná budeme modlit k němu," slyším
ji jako dnes. V té chvíli jsem pocítila silný vnitřní impuls. Proč sedět nečinně
u zásuvky s dopisy a čekat, až se o ně
jednou někdo začne zajímat. Proč
ten proces neurychlit, nevynést jeho
myšlenky na světlo. Tak vznikly Listy
božské útěchy krví podepsané. Druhá kniha začala vznikat v den pátého

výročí jeho mučednické smrti. Prosila
jsem u jeho hrobu v Kunštátu o uzdravení. Tenkrát jsem zápasila s těžkými zdravotními problémy a krizí víry.
O rok později jsem vyrazila ve stavu
beznaděje do Třebenic na zádušní mši.
Cestou jsem vedla s otcem Ladislavem
vzrušený rozhovor o svých nemocech
a situaci. Večer mi ujel poslední autobus, musela jsem pěšky do vzdálených
Lovosic. Brzy se setmělo, zabloudila
jsem v okolí rozestavěné dálnice D8.
Tam jsem prožila řadu dobrodružných
a napínavých situací, v nichž jsem zakusila silnou Boží pomoc a nečekané
uzdravení. Podezírám P. Ladislava, že
v tom má prsty.
Jak jste vnímala a prožívala váš vztah s P. Kubíčkem, co pro vás tento člověk znamenal?
P. Kubíčka mi doporučili, když jsem ještě jako redaktorka Katolického týdeníku hledala kněze z litoměřické diecéze,
který by nám napsal duchovní úvahu.
Jeho článek jsem už nestihla vydat,
protože vzápětí začalo v redakci propouštění, které se podepsalo na mém

zdravotním stavu. Vyvrcholilo to onkologickou diagnózou a dalšími nemocemi. V tomto těžkém období jsem si
s ním začala dopisovat a jezdit za ním.
Ne že by mě s ním pojil nějaký zvláštní
osobní nebo přátelský vztah, jak tomu
bylo v případě MUDr. Svatošové. Byla
jsem jen penitentka a duchovně vedená, jakých měl mnoho. Jeho dopisy jsem
hned po přečtení házela do zásuvky.
Něco mi bránilo házet je do koše - jako
kdybych tušila, že jejich čas jednou přijde. Je také zajímavé, že jsem je házela
do stejné zásuvky. Kdybych je házela
do více zásuvek plných papírů a materiálů, nevím, jestli bych je dohledala.
Co ve vás zanechala jeho mučednická smrt?
Zejména v druhé knize se zabýváte odkazem
otce Ladislava pro vás samotnou, byla to potřeba nějak se s jeho odchodem vypořádat?
Zpráva o jeho smrti mě zastihla, když
jsem s ním už nebyla v kontaktu. Můj
zdravotní stav se stále zhoršoval, neměla jsem sílu za ním dojíždět, přestala jsem mu i psát. Po té zprávě mnou
proniklo intenzívní vědomí, že jsem se
setkávala s opravdovým světcem. Jeho
mučednická smrt vrhla světlo na jeho
myšlenky a dopisy pohozené v zásuvce. Právě to mě přimělo zásuvku otevřít.
Bylo těžké knihy vydat?
S první knihou to bylo relativně jednoduché. Rukopis přijala ochotně Matice
cyrilometodějská. Vzpomínky na Ladislavovu smrt byly ještě živé a v MCM
působil jako redaktor jistý svérázný
člověk, kterého příběh zaujal. Navrhl
mou knihu k vydání, ale pak odešel a
práce na knize se zpomalila, občas i zastavila. Bylo to nekonečné čekání, navíc
mi vadilo, že nemám možnost ovlivnit
konečnou podobu knihy. Ale na dru-

hé straně jsem se nemusela o nic starat, jen jsem odevzdala text a bylo to.
MCM měla zpočátku zájem i o druhou
knihu, ale když jsem ji napsala, sdělili
mi, že prodejnost Kubíčkových knih
i knih o něm klesá, proto si na vydání
netroufají. Je to zvláštní pocit dozvědět se po dvou letech intenzívní práce,
že o dílo už není zájem. Necítila jsem
však žádnou beznaděj. Jen mě to utvrdilo v přesvědčení, že je v Božím plánu,
aby kniha vyšla. Další dvě katolická
nakladatelství rukopis odmítla, přestože z něj viděli jen několik úryvků. Jedna z námitek zněla, že příběh je moc
osobní. Nevím, jaký by měl být, když se
to stalo mně. Terezička z Lisieux a Faustyna Kowalská se vyjadřovaly mnohem
osobněji. Obrátila jsem se na malonákladové nakladatelství, kde mi umožnili vytvořit si vlastní podobu knihy.
Známý literární kritik prof. J. Med mou
knihu hodnotil výborně, přesto jsem ji
do katolické knižní distribuce nedostala. Mnoho katolických spisovatelů nemohlo za totality vydávat knihy. Avšak
ani dnes nemají šanci, pokud jim chybí
známosti a nejsou extrémně extrovertní. Nevidím však důvod k pesimismu
a beznaději. Převažuje radost, že mohu
být Božím nástrojem a neužitečnou
služebnicí.
Chystáte další literární činnost?
Mám v plánu posbírat a vydat knižně
všechny články, které jsem napsala
o nemocných a nemocech.
Kdysi jsem začala psát o sv. Zdislavě,
s níž jsem měla intenzívní duchovní
zážitek. Pak mě převálcovaly zdravotní problémy, potom přišlo nečekané
uzdravení. Dá-li Bůh, snad někdy knihu
o sv. Zdislavě dokončím.
Za rozhovor děkuje Alena Ouředníková
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Kostely a kaple sv. Anny
 ve vikariátu Karlovy Vary
1. část

V

tomto vikariátu se nachází
největší počet církevních staveb
v diecézi zasvěcených sv. Anně.
Vyprávění o nich musím rozdělit do
dvou pokračování a začnu od severu.
Tam se nachází nejvýše položené
město v republice – Boží Dar. Vzniklo
v dobách, kdy okolí bylo součástí
Saského kurfiřtství a sloužilo jako
sídliště horníků, kteří zde dobývali cín
a stříbro. Jméno Boží Dar bylo městu
dáno v roce 1533 jako dík za bohaté
naleziště kovů. Protestantský kostel sv.
Anny byl postaven na místě staršího
dřevěného kostela v roce 1593. Ve 30.
letech 17. století v rámci rekatolizace
se stal katolickým. Podlehl požáru
někdy v polovině 18. století, následně
byl zbořen a v roce 1771 byl znovu
postaven pražským stavitelem Filipem
Hegerem. Pozdně barokní stavba je
opatřena věží v západním průčelí
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a dobrým interiérovým vybavením.
Skvostem je cínová křtitelnice z roku
1612, vyzdobená figurálním vlysem
a nápisy. Kostel nebyl v době totality
využíván a značně zchátral. Oprav
se dočkal až po roce 1990, znovu byl
slavnostně vysvěcen v roce 1993.
V dolní části protáhlého náměstí
v nedalekém Jáchymově se nachází
další kostel zasvěcený sv. Anně. Také
jeho kořeny tkví v začátcích 16. století,
kdy byl postaven jako dřevěná stavba,
která vyhořela v roce 1642. Obnova
však přišla až po 130 letech v roce
1778. Kostel byl užíván ale pouhých
pět let, poté byl na dvacet let uzavřen
na základě Josefinských reforem. Při
velkém požáru Jáchymova v roce
1873 opět vyhořel a byl obnoven ve
zjednodušené podobě, bez původní
barokní kopule, ale se zvoničkou nad
vstupním průčelí.

Zcela jinou stavbou je kaple sv. Anny
v tzv. Posvátném okrsku v Ostrově
nad Ohří. Byla postavena jako pohřební kaple rodu Sasko Lauenburského v letech 1644 až 1663.
Jedná se o nejstarší českou barokní
centrální stavbu. Její dosud neznámý
autor snad pochází z okruhu
pražského architekta Karla Luragha.
Krátce poté byl založen v blízkosti
piaristický klášter, který kapli zaclonil.
Vyplenili ji vandalové již v polovině
19. století, vybavení rozkradli a mrtvoly
členů vévodského rodu vytahali z rakví
a okradly o cennosti. Ne náhodou se
toto stalo v době, kdy zrušený klášter
sloužil jako vojenský špitál.
Následně opakující se dílčí opravy
nemohly zabránit stálému chátrání
kaple a lépe se jí nevedlo ani po
2. světové válce, kdy klášter opět
sloužil armádě.
Zachráněna od úplné zkázy byla
v letech 2006 až 2007. V rámci
obnovy Posvátného okrsku byla kaple
restaurována a byla zde instalovaná
vzpomínková expozice na stavitele ka-

ple a kláštera, kterou lze navštívit spolu
se sousedním klášterním kostelem.
Obec Kyselka je proslulá svými
minerálními prameny a neutěšeným
stavem lázeňských budov, nad kterými se vypíná na skále drobná
kaple sv. Anny. Nechala ji postavit
v r. 1884 hraběnka Nostitz-Rhineck
z vděčnosti za uzdravení místními
prameny. Kapli navštěvoval i Heinrich
Mattoni, podnikatel s minerálními
prameny a majitel lázní, který se zde
denně modlil za zdraví své dcery, jež
ale nakonec zemřela na tuberkulozu
v mladém věku. Po vyhnání německých obyvatel byla kaple zdevastovaná a dokonce v 80. letech
kdosi vestavěl místo oltáře ohniště
s digestoří, od níž odváděla kouř roura
průrazem v klenbě a střeše. Prostorově
jednoduchá stavba má pěknou, pečlivě
řešenou novorománskou fasádu, která
vrcholí věžičkou nad průčelím kaple.
V r. 2014 soukromí vlastníci opravili
střechu, fasádu i interiér a ohniště
změnili na oltářní mensu.  Jan Soukup
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Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
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Tým PMD na Filipínách
Čtyřčlenná skupina PMD z České republiky navštívila ve dnech 12. – 23.
3. 2015 Filipíny. Cílem misijní cesty
bylo seznámit se blíže s projekty PMD,
které jsou z ČR podporovány. Do této
asijské katolické země se vypravil P. Jiří
Šlégr spolu s nastupujícím Národním
ředitelem PMD Leošem Halbrštátem,
kameramanem Martinem Rýznarem
a Hanou Koukalovou, ředitelkou PMD
za českobudějovickou diecézi. Více
informací najdete v Cestovním deníku – Misijní cesta na Filipíny na www.
missio.cz/cestovni-denik/. Tady je malá
ukázka:Úterý 17.3. - Na počátku každého dne netušíme, co nás potká. Dnes
jsme si jeli do Bulihanu, Silang Cavite
pro lekci pokory. V popisu projektu
podporovaného z České republiky, který jedeme navštívit, stojí „výživa chudých dětí, školné, katecheze dětí“. Tým
zde tvoří pět sester a dvacet sedm dobrovolníků. Sestra Josie má na starosti
děti potřebující pomoci platit školné,
doučování a sobotní odpolední oratoř.
Sestra Maribel pak „výživový program“.
Podle rozvrhu ve škole sem buď odpoledne nebo dopoledne přicházejí
děti na svačinu a oběd/večeři a v čase
mezitím si zde hrají, občas koukají na
filmy, sestra pro ně pokaždé připravuje
katechezi, maminky se střídají v přípravě jídla. V druhé části domu je malá
nemocnice, v níž pracují lékaři ve svém
volnu, aby mohla být péče poskytnuta
i těm, kteří nemají čím zaplatit…

Pomozme zničenému semináři v Nigérii
Papež František řekl: „Války z nás vždy
činí otroky! Všichni jsme povoláni bojovat proti každé formě otroctví a vytvářet bratrství.“ 			
Přispějme modlitbou a finančními
prostředky na obnovu semináře svatého Josefa v Nigérii vypáleného při
nedávném teroristickém útoku. Nigérie je od roku 2009 zmítána násilím
extrémistické skupiny Boko Haram,
která v zemi útočí zejména na křesťany a jejich kostely, ale v posledních
letech také na veřejné budovy, školy
apod.
V roce 2014 zaútočili teroristé z Boko
Haram na Malý seminář Sv. Josefa
v městečku Shuwa v diecézi Maiduguri, který útočníci nejprve vyrabovali a následně vypálili. Studentům
i zaměstnancům se těsně před útokem podařilo uprchnout do blízké
buše. Při útoku zahynuli dva členové
ochranky z blízké kliniky. Provoz semináře nebyl dodnes obnoven, ze
strany státu se semináři nedostalo
žádné pomoci. Pomoc zajišťují: Papežská misijní díla, www.missio.cz,
č. účtu: 72540444/2700, variabilní
symbol: 30. Do zprávy pro příjemce
uveďte: „Nigérie“.
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
m.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc duben: Za pronásledované křesťany, aby pociťovali
utěšující přítomnost zmrtvýchvstalého
Pána a sounáležitost celé církve.

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství - cyklus
sedmi setkání od středy 15. dubna
od 18.00 hodin v sále farnosti Františkánská 11 v Plzni. Dubnová témata:
15. 4. Jak chápe katolická církev
manželství
22. 4. Manželství z pohledu bible
29. 4. Hodíme se k sobě? Co si
přinášíme, co očekáváme…
ÚLeT 19. – 25. července v Nečtinech Setkání –náctiletých (14–18 let), společně
strávený čas, trocha dobrodružství,
krátký výlet, povídání, promítání, koupání, sdílení, volejbal, koncert, oheň,
spousta her a legrace . . . a úžasná
parta podobně potrefených. Těší se
na Vás Anička, Vlastík, Jindřich a další. Cena 1200 Kč, uzávěrka přihlášek
do 15. dubna, informace:
fencl@bip.cz, 731 619 704.
Celostátní setkání chlapů proběhne v Křižanově 28. - 31. května, provází Václav Vacek, farář z Letohradu. Téma:
CHLAP V KŘESŤANSKÉ RODINĚ aneb
Potřebujeme rodinné rituály? Účastnický poplatek 1 900 Kč, info a přihlášky:
chlapi@familia.cz
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 terapeutka 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).
Světové setkání rodin proběhne 22.-27.
září 2015 ve Filadelfii.
Na stránkách www.rodiny.cz najdete
aktuální informace o setkání, o možnostech společné pouti z ČR, popis
loga setkání, které zveřejňujeme,
a nově i přípravné katecheze.
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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.

"Nightfever" (12. 6.)
"Nightfever" je evangelizační večer pořádaný od roku 2005 v patnácti zemích
světa. Do České republiky se dostává
z Německa prostřednictvím skupinky
oblátských prenoviců pocházejících
z Plzeňska. Základní myšlenka této
akce souzní z výzvou papeže Františka
k otevření kostelů druhým a našemu
vyjití z kostelů do ulic.
Večer je velmi jednoduchý. V centru
města se otevře kostel (v našem případě kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Františkánské ul. v Plzni), ve kterém
živá kapela hraje kvalitní křesťanskou
hudbu, mladí věřící lidé vycházejí do
okolních ulic, barů a restaurací a nabízejí lidem svíčky, které si mohou jít
zapálit do kostela. Kostel je otevřen k
zastavení se, k modlitbě, ale je možné
si také popovídat nebo přistoupit ke
svátosti smíření...

Plzeň je prvním městem v ČR, které
"Nightfever" 12. června uspořádá – srdečně zveme k účasti. A kdo by mohl
trochu pomoci - ozvěte se nám.
IX. celodiecézní fotbalový turnaj na malém
hřišti - BiskupCUP - o pohár biskupa Radkovského (13. 6.)
Všichni hráči i fanoušci se opět mohou
těšit na velký fotbalový turnaj. Stejně
jako v minulých letech se bude hrát na
hřišti a v tělocvičně ZŠ v Komenského
ulici v Domažlicích – opět druhou červnovou sobotu od 10.00 hodin.
Zájemci o hru nechť se přihlásí do
1. června. Maximální počet družstev
16, počet hráčů v teamu 4+1. Přihlášky:
Petr Jankovec, Jiráskova 596, 344 01
Domažlice, tel.: 602 472 334, PetrJankovec@seznam.cz
Kajaky v Polsku (1. - 11. 7.)
I v letošním roce se vodácká výprava
DCM vydá za dobrodružstvím do zahraničí. Krom plavby po řece navštívíme také spoustu jiných zajímavých
míst, zbude dostatek času i na duchovní záležitost. Jedná se o akci pro všechny, protože kajaky v Polsku nemají
sportovní charakter jako v Čechách, ale
jsou to podobné lodě s jediným rozdílem – pádluje se na obě strany. Jméno
řeky je ještě zatím tajné, přihlášky už se
ale přijímají (počet míst je omezený).
Předpokládaná cena 2000,- Kč.
Workship 2015
Od 16. do 22.8. 2015 se na Manětínsku

a Plasku už potřetí uskuteční dobrovolnická brigáda Workship. Skupinka mladých lidí kolem oblátů v Plasích (OMIGang) spolu s Komunitou Vtěleného
Slova zvou mladé, aby strávili týden
svých prázdnin nebo dovolené pomocí potřebným. Každý večer se pak společenství mladých spolu s organizátory
a místními obyvateli setkává a účastní
připraveného kulturního programu.
Letos opět nabízíme Víťu Marčíka, letní
kino, šermíře, program pro děti, misijní
večer a ještě něco navíc. Nejde jen o
práci a o pomoc, ale především o setkání a sdílení. Pokud chcete letos přijet do Manětína mezi nás i vy, sledujte
www.workship.farnostplasy.cz
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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: 14. 4.,
5. 5. ,12. 6. v 18.00 hodin na DCM.

ohlédnutí
V Taizé je prostě krásně
Jak začít? Zaprvé to pro mě bylo dost
přemáhání. Jsem trochu introvertní.
Nové lidi rád poznávám, ale není to
snadné. Ale musím říct, že jsem toho
vykročení zatím nikdy nelitoval. Nevím,
jestli znáte, jaký je v Taizé program – třikrát denně modlitba v chrámu, třikrát
denně také jídlo a činnosti spojené s
jeho přípravou (mytí nádobí, podávání
jídla ostatním a tak), na kterých se podílíme jako dobrovolníci. Dále biblické
hodiny a následná diskuze v menších
skupinkách na daný text a také volný
čas k rozjímání. Mně osobně to dalo
několik zamyšlení:
1) Církev je v prvé řadě společenství
lidí a zde jsem se naučil více poslou-

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
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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chat druhé, vycházet si vstříc a být s
nimi. Jako introvert mám v tom trochu
deficit. Navíc se člověk setkává i s lidmi z jiných zemí, kontinentů, kultur a
to přináší další obohacení. Také jsem
si uvědomil, že se svým pohledem na
svět nejsem sám. A s těmi Ostraváky
byla navíc super sranda.
2) Modlitba zpěvem je krásná. Zpívá
se různými jazyky, nápěvy jsou poměrně jednoduché, takže za chvíli
zpívají všichni. Já zpívám ve schole u
Nanebevzetí Panny Marie v Plzni, kde
je spíše klasický repertoár, tak měl jsem
k těm písním z Taizé trochu nedůvěru.
Ale tam jsem poznal, jak jsou krásné,
když se zpívají dohromady, potichu
a procítěně. Navíc vytvářejí nádherné kontemplativní pozadí pro osobní
modlitbu.
3) Nejdůležitější asi je, že mi ten prostý
a láskyplný život bratří z Taizé trochu
víc otevřel oči a umožnil vyjití ze sebe
k druhým. Alespoň trochu. A také, že
Bůh se spíše ukazuje skrze věci prosté, než naopak. Žít láskou protkán a s
láskou se obracet k druhým je cesta na
celý život. Aspoň máme náplň, co s volným časem.
Vojta Blažek
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Smysluplně využitý čas…
Na konci února se přes 20 mladých
zúčastnilo duchovní obnovy s názvem
„Kdo jsem v Božích očích aneb Duchovní nakopnutí do postu,“ která se
konala na plzeňském DCM.
V průběhu celého víkendu jsme vyslechli několik krásných a trefných promluv obláta P. Vlastimila Kadlece, které
se vždy vztahovaly k nějakému úryvku
z Písma. Začali jsme starozákonním
příběhem o Eliášovi a pak pokračovali v menších skupinkách, v nichž jsme
debatovali o svých poznatcích z krát-

kých evangelijních příběhů. Měli jsme
také možnost si poslechnout velmi silné životní svědectví, o které se s námi
podělil jeden z členů plaské Komunity
Vtěleného slova.
Nechybělo ani sdílení ve skupinkách,
křížová cesta v kapli, filmový večer,
společenské hry a povídání o všem
možném i nemožném. Byl ale také
dostatek prostoru k tomu, aby se člověk mohl na chvíli ztišit, popřemýšlet
o všem, co zrovna prochází jeho životem, uspořádat si myšlenky, nebo prostě jen pročistit hlavu. Navíc jsme mohli využít příležitosti ke svátosti smíření
či duchovnímu rozhovoru, vše k naší
plné spokojenosti.
Účastníci přicestovali z různých koutů
Česka, a tak byl celý čas naplněn radostí ze setkání, poznávání nových lidí
a zrodu nových přátelství. Na krátkou
chvíli nás svou přítomností potěšil dokonce i otec biskup. Se začínajícím semestrem bylo takové víkendové vytržení ze všední reality velmi osvěžujícím
a inspirujícím zážitkem, všichni jsme
se při (místy až dojemném) nedělním
loučení shodli, že příští rok přijedeme
zase. V dnešní době se totiž mladému
člověku ne příliš často poštěstí využít svůj čas opravdu smysluplně, a tak
jsme rádi, že tato duchovní obnova
byla onou světlou výjimkou.

Lída Zahradníčková

Studentský klub HORA

PRAVIDELNÉ AKCE V DUBNU
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., P.
Vojtěch Soudský OP
Úterý: 15.00 – 16.00 příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak
posezení s P. 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

H
OR A

(o. Vojtěch nebo o. Pavel)
Sobota: 20:00 anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. v Plzni
Ranní chvály: pondělí, úterý, středa od
7.20 v klubu ve Františkánské ul
HORAcké středy (od 20:15 ve farním sále
Františkánská 11)
1. dubna: Pašije, najdi 10 rozdílů
8. dubna: Spiritualita oblátů Panny Marie
Neposkvrněné – beseda s P. Martinem
Sedloněm OMI (v rámci Roku zasvěceného života )
15. dubna: Agapé s palačinkami
22. dubna: Rozumět mši svaté – hostem
bude P. Radek Tichý, který studoval
na Papežském liturgickém institutu
v Římě
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Uplynulý měsíc březen byl štědrý na
setkání všeho druhu. Napomohlo tomu krásné počasí a přívětivá atmosféra
mých oblíbených kavárniček blízko náměstí, kde jsme často zakotvili. V jedné
z těch kaváren se totiž moc ráda doslova pohodlně zabořím do křesla a
pak se objeví milá servírka, aby se mě
zeptala, dám-li si své oblíbené rulandské šedé nebo alžírskou kávu nebo
obojí naráz. Je to příjemné, když se
někde cítíme skoro jako doma a když
někdo zná naše libůstky. Ale teď k věci.
Do těchto kaváren vodím své přátele,
významné návštěvy nebo vlastně každého známého, kterého potkám a kdo
má chuť a čas se na chvíli zastavit. A
právě měsíc březen byl plný takových
setkání. Vždy jsem z nich odcházela
obdarována jakousi radostí, která se
ukládala v srdci, když jsme si povídali o
svých životech a zjišťovali, že se opravdu udály velké věci. Nestačila jsem kolikrát žasnout, jak moudří a prozíraví
lidé jsou mí přátelé, a tak jsem vlastně
dostala na dobu postní nevšední dar.
Jak toužím být také moudrá a laskavá,
tak náhle, jako bych pochopila, jak to
vlastně s tou moudrostí je: „Budeš-li

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
rád poslouchat, mnohému se naučíš,
nakloníš-li pozorně své ucho, staneš se
moudrým. Ocitneš-li se v zástupu starších, rozpoznej, kdo je z nich moudrý, a
toho se přidrž… Objevíš-li rozumného,
přivstaň si a pospěš k němu a tvá noha
ať vyšlape práh jeho dveří.“ Sír 6,33-36.
Tak mě k tomu napadlo, jestli ta kavárna v pasáži a kavárna Pod věží a francouzská koláčovna na náměstí v Plzni
nemají vyšlapané prahy dveří kvůli
všem těm moudrým a rozumným, se
kterými sem chodíme na kávu. A já se
těším, že se v některé kavárničce potkám i s vámi.
Majka Lachmanová
Plzeňské panenky zvou rodiče, ženy a
muže, maminky, tatínky babičky i dědečky, zájemce jednotlivce, prostě kohokoli, kdo má chuť něco zkoušet, poslouchat, vzdělávat se, zpívat nebo se
zamýšlet nad svým životem. Najdete
nás každý den na adrese Sady 5. května 8, Plzeň v prostorách MC Plzeňské
panenky v čase od 8:30 do 12:00. Naše
programy můžete najít na www.plzenskepanenky.cz nebo na Facebooku. Za
Panenky se na Vás těší Majka Lachmanová a Martina Podlipná.

NOVINKY V PROGRAMECH
PONDĚLKY:
13. 4.
9:00 LÁTKOVÁ ŠITÁ PANENKA
Pokračování kurzu šití vlastní látkové šité panenky podle waldorfské předlohy.
S lektorkou Janou se rozhodnete, jaký druh panenky bychom chtěli šít, a pak

už je na vás, kterou z panenek si vyberete, a tak ušijete originální panenku a
vtisknete do ní krásné myšlenky na své dítě.
20. 4.		 9:30 ZDRAVÁ KUCHYNĚ aneb společně vařit, sníst, nadchnout se do vaření.
Téma setkání: Ořechy a semínka, jak je pít, žvýkat a milovat.
Krátké 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. 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.
ÚTERKY:
28. 4. 		 9:00 Cyklus POSÍLENÍ RODINY. První setkání v rámci zážitkového semináře
o tom, jak to funguje v rodině. Moderovaná setkání povede pan Vladimír Gaier,
vedoucí programu Střecha v Salesiánském středisku Plzeň.
STŘEDY:
KURZ HÁČKOVÁNÍ A PLETENÍ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
10:00 Kurz háčkování – Nahození prvního oka až po háčkovaný topík. Materiál
na první hodinu vždy zajištěn.
ČTVRTKY:
2. 4.		 9:00 NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE
2. 4.
10:00 Seminář PLETNÍ NA RUKOU pro úplné začátečníky
30. 4.
9:30 Fotokurz od A-Z
PÁTKY:
4. 4.		 9:00 Velikonoce a proč je slavíme, zvyky, tradice. Povídání a malé jarní tvoření.
24. 4. 		 9:00 RADOST BÝT ŽENOU - lektorka Mgr. Lucie Kašová, téma NEŽ SE NARODÍ. Jak si užít těhotenství. Je nutná předporodní příprava? Povídání o možnostech, jak porodit v dnešní realitě a zda má význam porodní plán.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI od 8 do 13 LET - EVROPA VŠEMI SMYSLY
MC Plzeňské panenky pořádají týdenní prázdninový program, příměstský tábor pro děti v termínu 13. – 17. 7. 2015 pro děti ve věku 8 - 13 let zaměřený na
práci a tvoření z tradičních i méně známých materiálů. Týden bude zakončený
buď představením pro rodiče a další zájemce, případně jinou společnou akcí.
Pro poznání našich evropských přátel a sousedů použijí děti všechny svoje
smysly – připraví a ochutnají typická jídla, poslechnou si tradiční pohádku či
zatancují oblíbený tanec dané země.
Přihlášky zasílejte na adresu: plzenske.panenky@volny.cz.

MC

MC

PLZENSKÉ
PANENKY
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Napsali jste nám
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Čím žije rokycanská farnost
Římskokatolickou farnost Rokycany po
sloučení k 31. 12. 2004 kromě Rokycan tvoří také bývalé farnosti Mirošov,
Mýto, Strašice, Osek, Skořice, Mešno.
Tímto sloučením se Římskokatolická
farnost Rokycany stala rozlohou jednou z největších farností Diecéze plzeňské, tvoří katastrální území 4 měst a 32
obcí s obecními úřady. Z uvedeného je
zřejmé, že při správě a provozu farnosti
je potřeba mnoha kontaktů se státní
správou. Také duchovní správa v celé
farnosti je poznamenána touto skutečností a vyžaduje speciální přístup
při pastoraci na celém území. Nejenom
tím, že na území farnosti je 7 kostelů s
pravidelnou nedělení bohoslužbou, 4 s
nedělní bohoslužbou jednou za měsíc
a 3 s bohoslužbou jen poutní a příležitostnou. Bohoslužby jsou rozdělené
mezi dva kněze, v pastoraci farnosti
působí i trvalý jáhen a farnost má také
další pomocníky – 6 akolytů. Na území farnosti je několik zařízení sociální
péče, které spravuje jak stát, tak Oblastní charita Rokycany a o které se naše
pastorační správa pravidelně a dle potřeby stará. Mezi těmito zařízeními jsou
dvě nemocnice a Ústav sociální péče
Harmonie v Mirošově, který patří mezi
největší v kraji.
Hloubku života ve farnosti tvoří živé
spojení farníků s Bohem, které se uskutečňuje zvláště skrze svátostný život, ale
k této jednotě mystického Kristova těla
napomáhají mnohé další aktivity, jak
ty z minulosti, které s Boží pomocí uložené do života farnosti pořád přinášejí

duchovní ovoce, tak ty současně organizované. Velkou duchovní posilou pro
mnoho věřících jsou duchovní obnovy
ve farnosti s Koinonií Jan Křtitel. To živé
a radostné svědectví je vždy obohacujícím přínosem do života farnosti. Jsme
vděčni za angažovanost v duchovním životě farnosti mnohým věřícím,
zvláště akolytům, vedoucím skupinek
pravidelných setkávání a všem lidem
pravidelně pečujícím o provoz našich
kostelů, a to jak svou prací, tak modlitbou a jinými příspěvky. Zvláštním obohacením duchovního života farnosti
jsou mnohé aktivity jáhna ve farnosti,
který svou angažovaností nabídky pastoračního oddělení BP uvádí do života
v naší farnosti a zapojuje do těchto aktivit naše věřící.
Ve farnosti se pravidelně schází 8 společenství dospělých na různých místech
farnosti. Mládež a děti mají zvláštní formaci, letošní rok se výuky náboženství
zúčastňuje 49 dětí, které vyučujeme
v 5 skupinách. Pro děti se snažíme každý měsíc sloužit dětskou mši svatou.
Mládež v rámci svého setkávání se již
připravuje k účasti na SDM v r. 2016
v Polsku. Naší velkou radostí jsou stále
noví zájemci o křest dospělých, tento
rok budou pokřtěni 2, ale jsou další,
kteří k této události směřují.
Samozřejmě, že život farnosti nejsou
jenom klady, ale také situace málo
úspěšné a nezdary. Na množství lidí
obývajících území naší farnosti, těch,
kteří přicházejí do kontaktu s církví, je
pořád nízké procento. Snažíme se je
oslovovat nejenom bohoslužbami, ale

i koncerty a jinými akcemi, ale je stále
množství těch, kterým bohatství duchovního života neumíme zpřístupnit
a je to pro nás stálou výzvou.
Příležitostí k oživování našeho kontaktu s okolím zprostředkovávají také činnosti při opravách našich objektů, která
je příležitostí k setkávání se se starosty,
zastupiteli obce a poukazování na to, že
starost o církevní objekty není jen starostí církve, ale všech obyvatel žijících
na daném území. Největší připravovanou stavební akcí v letošním roce je
oprava věže rokycanského kostela, který je dominantou celého města. Je na
tom účastna nejenom farnost, ale také
město Rokycany a ministerstvo kultury. Samozřejmě jako farnost vnímáme
každý kostel a jeho potřeby a každý rok
se snažíme nejen o jejich údržbu, ale
také dle možnosti o zlepšení celkového
stavu. V tomto nám vypomáhají mnohdy sbírky věřících i dalších občanů, ale i
spolupráce se starosty a zastupiteli.
Jedním z příkladů je spolupráce v loňském roce s obcí Osek, která poskytla značný finanční obnos na obnovu
kostela Nanebevzetí Panny Marie
a v letošním roce připravuje zprovoznit
osvětlení tohoto upraveného kostela.
Samozřejmě jsou obce, které nemají
tento přístup, ale postupnými malými
kroky se i zde mnohdy situace mění. Již
nyní ve spolupráci se zastupitelstvem
města Mýta na příští rok plánujeme
opravu vnějšího pláště kostela sv. Jana
Křtitele v Mýtě.
Z úspěšných akcí máme opravdu radost a za každou pomoc jsme všem
zúčastněným vděčni.

A Bohu svěřujeme nejenom úspěchy
a každého, kdo se na nich podílel, ale
Bohu odevzdáváme také naše neúspěchy a věříme, že ve spolupráci s Boží
pomocí také je jednou zvládneme. Naši
přítomnost, ale i minulost i budoucnost
svěřujeme Bohu. P. Samuel a kolektiv
Postní duchovní obnova
v toužimské a bochovské farnosti
Každým rokem v našich sousedních
farnostech, které jsou v mnohém propojeny, např. už tím základním, že pro
obě farnosti slouží jeden duchovní, jeden farář, pořádáme a prožíváme každým rokem vždy dvě duchovní obnovy.
Jednu adventní a jednu v době postní.
Letošního roku jsme právě prožili postní duchovní obnovu. Tyto obnovy se
uskutečňují na faře v Bochově. K účasti
jsou zváni všichni, kdo mají zájem z farností Bochov a Toužim. V sobotu 7.3.15
jsme se sešli a sjeli prakticky ze všech
částí obou farností.
Naším hostem, který vedl tuto postní
duchovní obnovu, byl Mons.P.Josef Žák
gen. vikář plzeňské diecéze. Začali jsme
modlitbou ranních chval. A také v přímluvách jsme poprosili Pána za přednášejícího a za celou tuto akci, aby bylo
obojí požehnáním pro naše farnosti.
Na začátku byl navozen smysl duchovní obnovy s příkladem domu, cesty, silnice, které potřebují vždy čas od času
obnovovat. Pěkným příkladem byl
i obraz ohniště, které nevyhaslo, žhavé
uhlíky či žhavé kousky dřeva tam jsou,
ale nejsou již viditelné, jsou přikryty
popelem. Duchovní obnova je pak tím
odstraněním popela a přiložením na
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odkryté žhavé uhlíky, aby se oheň rozhořel. Oheň Ducha Svatého, který nám
byl dán při přijetí svátosti křtu a svátosti biřmování. Cílem obnovy pak je poznat více a lépe sebe sama.
První část přednášky začala a byla zaměřena na připomenutí prožívání přípravy na letošní národní eucharistický kongres a na to, jak si každý měsíc
připomínáme jednotlivými tématy při
adoraci. Také k radosti z tohoto tajemství, kdy můžeme odevzdat Pánu svůj
strach, nenávist, deprese i svůj smutek.
Druhá část přednášky vyzvala k naslouchání a našemu spojení se Slovem
Božím, které přináší přítomnost Kristovu a je Slovem do našeho života. Čtení
Božího slova ve společenství a prožívání jeho životodárné síly, do života společenství i života farností.
Také bylo použito mnoho příkladů,
obrazů. Jedním z nich byl obraz v přirovnání našeho života, který se snažíme sami řídit, jako řidič své auto, jenže
smyslem odevzdanosti Ježíši Kristu je
posadit se na místo spolujezdce a Ježíše nechat řídit s odevzdaností se Jemu.
Poté nastal čas adorace, výstav nejsvětější svátosti, rozjímání růžence světla a
modliteb i ticho k adoraci. Souběžně
s tím byla vytvořena možnost v jiné
části fary, než kde probíhala duchovní
postní obnova, ke svátosti smíření.
Následovalo společné posezení (Agapé). Pohoštění, kteří si farníci připravují
již doma a přivezou na společné občerstvení. Přitom vždy probíhá diskuse,
připomínání si různých prožitků z minulosti i probírání aktuálních událostí.
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Na závěr duchovní obnovy vše dovršuje mše svatá. Evangelium na sobotu

bylo, alespoň pro mě, krásným završením této postní duchovní obnovy.
Podobenství o marnotratném synu a
milosrdném otci. Na začátku homilie
k tomuto evangelnímu textu dostal
každý obrázek : Návrat marnotratného syna, jehož autorem je Rembrandt
van Rijn. Na tomto obrázku pak bylo
slovem objasněn záměr malířem zachyceného výjevu v použití světla a
některých detailů na obrazu. Zaujalo
mě vyobrazení rukou otce s láskou přijímaného syna, který se vrátil do otcovského domu. Jedna ruka je vyobrazena
jako mužská a jedna jako ženská. I my
jsme vítáni Otcem, díky za tento Boží
dar odpuštění a smíření. Díky za tuto
duchovní obnovu.
Vilém Günzel, farnost Toužim a Bochov
Chcete se stát profesionální chůvou?
Církevní střední odborná škola Spálené
Poříčí je v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
realizátorem projektu Profesionální
chůva dle NSK (Národní soustavy kvalifikací). Tento projekt byl spuštěn na
základě dotazníkového šetření, které
prokázalo, že Chůva je ve třetí nejžádanější ve skupině oborů v Plzeňském
kraji, přičemž pokrytí kurzy této kvalifikace jsou mizivé. A tak byly otevřeny
dva pilotní kurzy – Chůva pro dětské
koutky a Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.
Přípravy metodických materiálů i lektorování kurzů se ujaly vyučující CSOŠ
Spálené Poříčí Jana Fenclová, Dagmar
Pavlíková a Hana Čápová. Všechny mají
dlouholeté zkušenosti s vedením výuky i praxí na čtyřletém maturitním oboru Sociální činnost, který vzdělává budoucí pracovníky v sociálních službách.
Frekventanti si v průběhu absolvování

kurzů mají možnost zvýšit svou osobní kvalifikaci, získat celostátně platné
Osvědčení o profesní kvalifikaci, a mohou tím rozšířit uplatnění na trhu práce nebo v samostatném podnikání.
Účastníci se seznámí s mnoha tématy,
které souvisí s prací chůvy. Jmenujme
například uplatňování metod a forem
pedagogické práce s ohledem na věk
dítěte, řešení výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska,
dodržování etických principů při práci
chůvy, péče o běžně nemocné dítě
v domácím ošetřování nebo orientace
v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
V hodinách si účastníci upevní a rozšíří znalosti o zásadách první pomoci,
didaktických i námětových hrách pro
děti předškolního věku, uvědomí si
základní znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte.
V praktických hodinách si na figurínách vyzkouší resuscitaci, při probírání tématu o pedagogických metodách a vhodné motivaci si zahrají na
rytmické Orffovy nástroje, předvedou
si různé druhy didaktických her, pokusí se o výrazný přednes textu pro děti
i o různé výtvarné techniky.
Kurzy jsou rozděleny do 35 hodin
(Chůva pro dětské koutky) a do 70
hodin (Chůva pro děti do zahájení
školní docházky) přednášek a praktických cvičení. Probíhají v odpoledních
pátečních hodinách a v sobotu. Jsou
uzavřeny zkouškou před autorizovanou osobou.
Po ukončení pilotního ověření tohoto
projektu v dubnu letošního roku bude
kurz pravidelně nabízen každý školní
rok pro veřejnost.

Jana Černíková,

ředitelka CSOŠ Spálené Poříčí

POZVÁNKY NA ZÁVĚR:
Den otevřených dveří v Hospici sv. Lazara
proběhne 15. dubna od 10.00 do
17.00 hodin. Možnost prohlídky prostor ve Sladkovského 66, informace,
odpovědi na dotazy.
Mariánské poutní místo Skoky
zve na poutní mši sv.
v neděli Božího milosrdenství 12.
dubna od 14.00 hodin, spojenou
s prosbou Božího milosrdenství pro
poutníky, zdejší kraj a celou naši zem.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha
P. Vladimír Slámečka. V 15.45 hodin
následuje přednáška Šestnáctikilometrovej vejšlap Petra Hirsche o jeho
16 090 km dlouhé pěší pouti ze Dvora
Králové nad Labem do Santiaga de
Compostela, Říma a Jeruzaléma a dál.
Pouť chebského vikariátu
na poutní místo Maria Loreto u Starého Hrozňatova se koná 2. května.
V 9.30 hodin ji zahájí P. Piotr Libner,
chebský vikář, následuje modlitba růžence a v 10.15 hodin mše sv. s hlavním celebrantem P. Filipem Zdeňkem
Lobkowiczem OPraem. Ve 13.00 pohovoří P. Reginald Větrovec OPraem
na téma "Já jsem chléb života..." (Jan
6,35) a ve 14.30 zakončí pouť májová
pobožnost.
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Z diáře biskupa Františka
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duben

15

2.4. 		 9:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. se svěcením olejů
16:30 tamtéž, mše sv. na památku Večeře Páně
Středa
Duben
2015
3.4. 		 8:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, liturgie hodin
15:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, křížová cesta
16:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, obřady na památku Umučení Páně
4.4. 		 8:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, liturgie hodin
		 9:00 tamtéž, přípravné obřady před křtem
20:00 tamtéž, Velikonoční vigilie s udílením svátosti křtu
5.4. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. s apoštolským požehnáním
18:00 tamtéž, pontifikální nešpory
8.4. 16:00 Praha, ČBK, Husova komise
9.4. 16:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, vernisáž výstavy žáků 15. ZŠ
10.4. 10:30 Dobřany, návštěva ZŠ
11.4. 10:00 Praha, katedrála, děkovná mše sv. za 25 let od konsekrace biskupů
12.4. 10:00 Klenčí p. Čerchovem, mše sv. s biřmováním
15.4. 		 8:45 Rokycany, mše sv. a vikariátní konference
16.4. 18:00 Plzeň, budova Českého rozhlasu, předávání Ceny Ď
18.4. 10:00 Klatovy, setkání s koledníky Tříkrálové sbírky
19.4. 		 9:00 Plzeň - Litice, mše sv. s udílením lektorátu a akolytátu
20. - 22.4. Praha, 101. plenární zasedání ČBK
23.4. 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, koncert Regensburger Domspatzen
24.4. 18:00 Luková, kostel sv.Jiří, poutní mše sv.
25.4. 16:00 Plzeň, katedrála, společná mše sv. s biskupem Rudolfem Voderholzerem
26.4. 		 9:00 Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše sv. s přenosem Českého rozhlasu
30.4. 17:30 Praha, arcibiskupský seminář, mše sv. pro bohoslovce			
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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

