Biskupství plzeňské

5/2015 

květen

Kardinál Dominik Duka
a biskup František Radkovský
uctili společně s americkými vojáky
památku padlých osvoboditelů Plzně.

Velikonoční
jiskření
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Milí čtenáři,
mám dojem, že ta doba kolem letošních velikonočních svátků přinášela
jiskření. Jiskření na několik způsobů.
Začalo to už při křížové cestě historickým centrem města, která v pátek
před Květnou nedělí zahájila diecézní
setkání mládeže. Už jsem zažila, že se
této křížové cesty účastnilo více lidí
než tentokrát, ale letos to opravdu
nějak zvláštně jiskřilo. Jednak v očích
účastníků průvodu, kde se dalo číst
sdílení, radost ze sdílení i radostné
velikonoční poselství. A to vše pak
rezonovalo s pocity kolemjdoucích.
"Tak vy jste jako věřící?" vybafl starší
pán při zastavení u Západočeského
muzea. "Ano. Ne jako. Jsme skutečně
věřící." Chvíli mlčel. "Tak to vám závidím..." Postál, zárodek útočnosti se
vytratil, a muž pak odešel. Tak trochu
lítostivě. Možná se právě vydal hledat
něco, co mu doposud chybělo...
Při velkopátečním veřejném čtení Bible poblíž Studijní věděcké

knihovny v Plzni se zastavila babička s vnučkou. Chvilku naslouchaly
dramatizovaným pašijím a pak paní
řekla holčičce: "Tak tohle se stalo o
Velikonocích. Budu ti o tom povídat."
Věřím, že než došly domů, znala holčička velikonoční příběh stejně dobře
jako ten známější vánoční. A příště už
bude vědět, že Velikonoce nejsou jen
vajíčka a pomlázka. Jiskření naděje...
Ještě před Velikonocemi projížděla
kolem Plzně kolona amerických vojáků, kteří se vraceli z Pobaltí na svou
základnu v Bavorsku. Část z nich zavítala do Plzně a společně s kardinálem Dominikem Dukou, biskupem
Františkem Radkovským, americkým
velvyslancem v ČR a dalšími uctili
památku těch, kteří před sedmdesáti lety osvobodili Plzeň a západní
Čechy. Pozdravit je přišlo hodně lidí.
Dobrovolně a rádi. Ne jako kdysi otrávení účastníci komunistických akcí,
kteří měli oslavovat Rudou armádu,

Večeřadlo v Jeruzalémě

ačkoliv jejich tátové a mámy v pětačtyřicátém dostávali čokoládu a
žvýkačky od echt amerických vojáků
různé barvy pleti.
U pomníku Díky Ameriko! to letos
také jiskřilo. Sympatiemi, vzpomínkami, dalšími emocemi. I emocemi
těch několika jedinců, vykřikujících
cosi o okupačních amerických vojenských silách. Bylo jich, těch vykřikujících, jen pár a byli mladí. Nemají
zkušenost svých otců a dědů. Nevědí,
co činí? Jaká je síla předávané zkušenosti? Zkušenosti třeba právě v tom,
jak vypadá okupace. Je třeba více
předávat?
O všech výše zmíněných událostech
se dočtete uvnitř toho čísla. O čem
se ale nedočtete, je mytí oken v kapli

sv. Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě. Tento skvost moderní sakrální
architektury je tak trochu zlým snem
každé hospodyňky, která nemá na
zaplacení úklidové služby. Loni celou prosklenou plochu vlastnoručně
umývala paní správcová Jarka Straková. Letos jsme se na skla vrhli (ano,
i muži) v rámci dubnového posezení
v zahradě všichni. Otravné mytí oken
se stalo hrou a vše bylo hotovo do
hodiny. Jarní slunce zasvítilo na oltář
s větší silou a všechno bylo náhle čistější a průzračnější.
Je těžká a záslužná práce těch, kdo
nám pomáhají prohlédnout. Ať už
srdcem, očima nebo okny. Ono to
všechno spolu souvisí.

Alena Ouředníková
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Setkání mládeže - letos loučení i svědectví
Křížová cesta historickým centrem
města Plzně vedená biskupem Františkem Radkovským tradičně zahájila
v pátek před Květnou nedělí setkání
mládeže plzeňské diecéze a oslavu
Světového dne mládeže, vyhlášeného papežem sv. Janem Pavlem
II. Zastavení ztvárnila společenství
mládeže z několika farností diecéze.
Mezi nejpoutavější patřilo to připravené Oázou Klatovy, kde byl zachycen autentický prožitek obrácení
jednoho z členů od konzumního a
požitkářského života k víře a čistotě.
Sobotní program setkání několika
set mladých katolíků v prostorách
plzeňského gymnázia na Mikulášském nám. byl poznamenám skutečností, že se pravděpodobně jedná o
poslední oficiální setkání mládeže s
oblíbeným a mladým lidem otevřeným biskupem Františkem. Nostalgii
poněkud odlehčil humorný kvíz, v

němž biskup František obstál se ctí.
Velmi působivé bylo vystoupení herce a loutkoherce Víti Marčíka, který
kromě originálně a sugestivně zpracovaného příběhu ukřižování Krista
v podobě Moravských pašijí seznámil přítomné i se svým vlastním
svědectvím konvertity, původem z
komunistické rodiny.
Tradiční veřejné čtení z Bible
v Plznu U Branky
I letos na Velký pátek přistupovali
Plzeňané k mikrofonu, instalovaném

v prostoru U Branky poblíž Studijní
vědecké knihovny, aby v pětiminutových intervalech četli úryvky z
Bible.
Čtení, které pořádá plzeňská ekumena, zahájil v poledne plzeňský biskup František Radkovský společne s
kazatelem Křesťanského společenství Karlem Řežábkem. Poté se ve
čtení až do 20.00 hodin střídali jak
předem přihlášení předčitatelé, tak
i náhodní kolemjdoucí, i když ti se
většinou zastavovali spíše jako posluchači a naslouchali Božímu slovu,
které tak vstupovalo do jejich vnímání velikonočních svátků.
Stejně jako loni byl použit překlad
Bible pod názvem Slovo na cestu.
"Tato verze nám připadá velmi dobře
srozumitelná všem, mluví ke čtenáři
současným jazykem," vysvětlil jeden
z organizátorů Filip Jandovský, farář
Evangelické církve metodistické Marantha. Odpoledne byla připravena
v podání ECM Plzeň - Lochotín dramatizace vybraných částí evangelií,
která posluchačům v kostce intenzivně zprostředkovala celý velikonoční příběh. Mnozí kolemjdoucí
měli jako každoročně možnost uvědomit si pravou podstatu velikonočních svátků.
Ze srdce zvon - film o vzniku zvonů pro plzeňskou katedrálu
Rok a půl sledoval plzeňský dokumentarista Jan Loučím s kamerou
krok za krokem vznik nových zvonů
pro katedrálu sv. Bartoloměje, od
finanční sbírky přes odlívání, žehnání až po první zvonění 17. ledna při
zahájení projektu Plzeň - Evropské
hlavní město kultury 2015. To vše
zachytil ve filmu Ze srdce zvon aneb

Čtyři zvony pro sv. Bartoloměje.
"Pobyty v holandském Astenu, kde
zvony odlíval český zvonař Petr Manoušek, byly úžasným zážitkem. To
napětí, když je zvon odlit a odkrývá
se! Objeví se černý objekt a struska,
zvonař zvon čistí nejprve sbíječkou
a majzlíkem, pak přijdou jemnější
práce. Jen jsem koukal, jak jsou šikovní," říká Jan Loučím.
Od ledna má katedrála sv. Bartoloměje díky dárcům, kteří celkem přispeli více než 9 milióny korun, opět
plnou pětici zvonů jako před druhou
světovou válkou. Nyní pokračuje
sbírka na technické zázemí zvonice.
DVD s filmem lze zakoupit např. v
pokladně katedrály nebo na plzeňském biskupství.

Arcibiskup i biskup přivítali americké vojáky
v Plzni a uctili památku padlých osvoboditelů
Patnáctičlenná skupina vojáků Spojených států amerických jako delegace konvoje, který se přesouval po
dálnici přes západní Čechy z Pobaltí
do Bavorska, se zastavila v úterý 31.
března v Plzni, aby pozdravila město,
které jejich předkové na konci druhé
světové války osvobodili. Společně s
nimi se památce amerických osvoboditelů přišli poklonit i velvyslanec
Spojených států amerických v České
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republice J. E. Andrew H. Schapiro,
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, plzeňský biskup František
Radkovský, náměstek ministra obrany České republiky Daniel Koštoval,
představitelé města a další hosté.
Před plzeňskou radnicí a posléze u
pomníku Díky, Ameriko! vojáky nadšeně vítaly zástupy lidí s americkými
vlajkami.
"Byla to právě americká armáda,
která nám pomohla za první i druhé
světové války. I to, že jsme se my, političtí vězni komunistického režimu,
dostali na svobodu, byla zásluha
vrchního velitele americké armády,
tedy amerického prezidenta, a svobodu respektující americké politiky,"
připomněl kardinál Dominik Duka
poté, co položil květiny k pomníku.
Biskup František Radkovský byl potěšen, že se návštěvě amerického
oddílu Dragounů v Plzni dostalo ze
strany obyvatel velmi přátelského
přivítání: "Je třeba mít na paměti, že
Američané jsou nejen naši osvoboditelé z minulosti, ale že jsou stále
naši přátelé a ochránci. Jsme malý
národ, nikdy jsme nebyli schopni
se sami ubránit. Pohled do historie ukazuje, jak často se nás chtěli
zmocnit silnější mocnosti, ovšem v
likvidačním slova smyslu. Nyní jsme
pod ochranou NATO, jsme její součástí, to je pro mne záruka svobody."
K ojedinělým projevům protestů
proti návštěvě amerických vojáků
v Plzni biskup uvedl: "Je to neblahý
vliv propagandy ze strany ruských a
proruských médií. Mluvit o americké
armádě jako o okupačním vojsku
může jen člověk, který chce skutečnost záměrně zkreslovat nebo který
neví, o čem mluví. Naše republika je

stejně jako USA členem NATO, tudíž
americká vojska jsou vlastně naše
vojska, buďme rádi, že taková máme."Mezi těmi, kdo přišli pozdravit
americké vojáky, byla i Dana Brabcová, praneteř plzeňského rodáka
kardinála Josefa Berana. "Prastrýček
se do Plzně k rodičům vrátil v květnu 1945 z koncentračního tábora v
Dachau, který byl osvobozen americkou 45. pěší divizí, takže všech
vzpomínkových akcí na americké
vojáky se účastním s velkou vděčností i jeho jménem," řekla.
Architekt Jan Soukup, který je projektantem pomníku Díky, Ameriko!,
podotkl: "Je dobře, že se zastavili,
když jedou okolo. Když mám cestu
kolem přátel, také je rád navštívím."

Alena Ouředníková

Na pouť do Neukirchen beim Heiligen
Blut k Panně Marii Loučimské, která
se koná v pátek 1.května, zve všechny věřící a poutníky ŘKF Kdyně. Začátek mše svaté je v 10.00 hodin.
Letnice umělců spojují duchovno, krásu a umění Festival spojující krásné
umění a křesťanské poselství Letnice
umělců, který nemá v Evropě obdoby, probíhá v Plzni po celý měsíc květen. Už pátým rokem jej připravili pro
širokou veřejnost západočeští umělci
z Konzervatoře Plzeň, Střediska západočeských spisovatelů a Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti ve
spolupráci s Biskupstvím plzeňským
a Západočeským muzeem
4. 5. 17.00 Gospely, spirituály , šansony –
kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., Plzeň
Koncert o touhách a nadějích, kte-

ré 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, slovem 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
20 let Památníku obětem zla - Meditační zahrady v Plzni Letos je tomu 20
let, kdy byl předán areál Památníku
obětem zla - Meditační zahrady plk.
Lubošem Hruškou do vlastnictví Biskupství plzeňského a díky tomu již
20 let slouží celý všem občanům ke
kulturním a jiným účelům.
Při této příležitosti se koná výstava

20let Památníku obětem zla věnovaná odkazu Luboše Hrušky, od 26.
května do 19. června v mázhauzu
plzeňské radnice.
Květnové akce v Meditační zahradě:
1. a 8. května – otevřeno 10.00 –
17.00 hodin
13. a 28. května mše sv. v 16.00 hodin
17. května 13.00 – 14.30 hodin májové vystoupení s mini andílky
29. května - Noc kostelů:
Koncert středověké hudby - Kodex speciálník se koná 7.5. v 19.00hodin v
kapli sv. Barbory Muzea církevního
umění, Františkánská 11, Plzeň, účinkuje: Concerto Aventino, um.vedoucí
Jakub Kydlíček, program: Raně polyfonní hudba z nejstarších českých
sbírek
2. koncert Plzeňského varhanního festivalu se uskuteční 11. května v 19.00
hodin v katedrále sv. Bartoloměje a
zazní díla Johannese Brahmse, Maurice Duruflé a Marie Zahrádkové – součástí tohoto koncertu bude varhanní
improvizace na souběžně promítaný
krátký film
Fascinující svět hudby – Ruská hudba
20. století zazní 19.5. v 19.00 hodin v
kostele sv. Anny v Bezručově ul. v Plzni, účinkuje: Sojkovo kvarteto; Martin
Kos, Martin Kaplan – housle, Josef Fiala – viola, Hana Vítková – violoncello,
průvodní slovo: Lenka Bočanová, program: Sergej Prokofjev, Dmitrij Šostakovič
Koncert Stefana Baiera V rámci Plzeňského varhanního festivalu se
25. května v 19.00 hodin v katedrále
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sv. Bartoloměje představí zahraniční host – Stefan Baier z Německa. Na
programu budou skladby Johanna
Sebastiana Bacha, Moritze Brosiga,
Felikse Nowowiejského.
Stefan Baier získal první hudební vzdělání u Toni Glasse a Wolfganga Zerera,
kteří zásadně ovlivnili jeho profesionální směřování. Také jeho členství
Niederalteicher Scholaren vedených
Konradem Ruhlandem mělo velký vliv
na jeho hudební vývoj. Hudební studia se zaměřením na církevní hudbu,
hru na varhany a cembalo ho poté
přivedlo do Regensburgu a Vídně, kde
byl žákem Karla Friedricha Wagnera,
Michaele Radulescu a Gordona Murray. Po vystudování se Baier nakonec
usadil v Řezně, kde pracoval jako odborný asistent na univerzitě katolické
chrámové hudby a hudební výchovy.
V roce 2003 byl jmenován profesorem
a od roku 2011 zastával funkci rektora. Kromě svých aktivit v Regensburgu
přednáší na univerzitách ve Švédsku,
Polsku a Portugalsku a vede kurzy
varhanní interpretace a staré hudby.
V současnosti je varhaníkem tří chrámů v centru města Regensburgu, a to
kostelů církve evangelické luteránské.
Inicioval též vznik souboru Ensemble
für Alte Musik. Baier se také věnuje
pořádání varhanních koncertních řad
a varhanních nešpor v Regensburgských kostelích, při nichž je možné se
setkat se světoznámými interprety,
jako jsou HansOla Ericsson, Joris.
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Hudební léto Borska pokračuje 14.
května v 18.00 hodin v kostele na
Přimdě. Vystoupí Concerto Aventino s
hudbou G. da Palestriny.
31. května v 16.00 hodin proběhne v
Boru v kostel sv. Mikuláše koncert Ko-

legia pro duchovní hudbu, na programu bude Hudba mariánských poutních míst.
Pochod pro život vyjde 19. května v
17.00 hodin od Západočeského muzea a bude zakončen mší svatou v katedrále sv. Bartoloměje celebrovanou
biskupem Františkem Radkovským. Na
pochod jsou zvání všichni, kteří chtějí
ukázat, že lidský život je vždy nadějí,
že maminky na potrat jít nemusí a že
v tom nikdy nezůstanou sami.
Farní charita u Panny Marie Růžencové
v Plzni oznamuje Tento rok slavíme 20
let od svatořečení naší paní Zdislavy.
30. května bude v Jablonném v Podještědí k tomuto výročí slavná pouť.
Farní charita u Panny Marie Růžencové
vypraví na tuto pouť autobus, odjezd
v 6.00 hodin od kostela P. M .Růžencové na Jiráskově náměstí v Plzni.
Prosíme zaplatit cenu pouti 400,- Kč.
Mimoplzeňští zájemci se mohou
předběžně přihlásit na emailové adrese: plzen@op.cz. Do předmětu napište: Pouť do Jablonného.
Zábavné odpoledne pro děti, mládež a
rodiny bude v sobotu 16. května, na
svátek sv. Jana Nepomuckého, uspořádáno v rámci oslav 25 let působení
salesiánů v Plzni od 14 .00 hodin na
Habrmannově náměstí v Doubravce.
14.00 – zahájení
14.15 - kapela Jalový výkon
15.30 - pohádka Voděnka a Ohniváček
16.00 - roztleskávačky a hip - hop
16.45 – kapela Strawberry feelings
19.00 - kapela TRABAND
Od 14 – 18 hodin malování na obličej,
skákací hrad, horolezecké a zábavné
aktivity pro děti, soutěže.

Diecézní setkání ministrantů a 1. diecézní ministrantský tábor V letošním
roce se podařilo připravit projekt na
podporu ministrantské služby a rozvoje duchovního poznání našich ministrantů. Kromě už vícekrát organizovaných setkání ministrantů, která
doposud proběhla, jsme se pro letošní rok rozhodli zorganizovat také
1. diecézní ministrantský tábor, který
je určen pro kluky i holky u oltáře našeho Pána.
Diecézní setkání ministrantů se letos
uskuteční v termínu od 26. – 27. 6. v
Domažlicích. Registrace bude probíhat v pátek 26. 6. od 18.00 hodin na
domažlické faře. Cena bude 100,- Kč.
1. diecézní ministrantský tábor se
uskuteční v termínu od 22. – 29. 8.
Místo: Pastorační centrum v Horní
Blatné. Tábor je určen nejen pro kluky ministranty, ale i pro holky ministrantky ve věku 6-15 let.
Přihlášky: písemně nebo emailem do
15. 6. na níže uvedený kontakt. Přihláška je k dispozici také na webu:
www.bip.cz/ministranti. Kapacita: 40
osob, cena: 1000,- Kč. Zálohu (500,Kč) posílejte na konto O. s. Brána – č.
účtu: 1023001254/5500, variabilní
symbol: 2015, do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka (nejpozději do 15. 6. 2015, zbytek ceny na
místě v den nástupu).
Celým táborem nás bude společně
provázet svatý Tarsicius, zažijeme zajímavé hry, dobrodružství, výlety do
krásného prostředí Krušných hor.
Kontaktní osoba: Br. Juniper Josef
Oravec OFM, email: juniperjosef@
seznam.cz, mobil: 605 374 900.Adresa: Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí, Komenského 17,
323 00 Plzeň.

Diecézní exercicie – „Mojžíš“ Od 9. do
14. srpna se budou konat Diecézní
exercicie „Mojžíš“. Exercicie povede
stejně jako v loňském roce biskupský
vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. Letošní exercicie jsou
pojaty jako duchovní cesta k vnitřní
svobodě, abychom se mohli stát nástrojem osvobození pro druhé.
Místo konání a stravování: formační
centrum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice; ubytování:
Domov mládeže SPŠ Dopravní, Karlovarská 99, Plzeň.
Zahájení: neděle 9.8. v 17.00 hodin,
zakončení: pátek 14.8. obědem.
Cena: 2.600,- Kč (bez ubytování 1.880,Kč). Přihlášky do 15. července: Pavla
Anderlová, tel. 731 619 660,
evangelizace@bip.cz.
Diecézní evangelizační škola 2015 V červenci a srpnu se bude konat třetí ročník Diecézní evangelizační školy.
Jednotlivé kursy jsou nabídkou pro
všechny věřící, kteří chtějí jednoduchým a praktickým způsobem předávat evangelium lidem, s nimiž se každodenně setkávají.
Kurs PAVEL 20. – 26. 7. 2015
Kurs učí, jak se stát evangelizátorem,
který technikami a dynamikou hlásání umí účinným způsobem zvěstovat
evangelium a vydávat o něm svědectví. Cena: 3.100,- Kč (2.250,- Kč bez
ubytování).
Kurs IZAJÁŠ 29. 7. – 1. 8. 2015
Kurs učí, jak navázat vztah s Písmem
svatým, aby pro každého bylo nástrojem, skrze nějž promlouvá Bůh. Cena:
1.550,-Kč (1.125,- Kč bez ubytování).
Kurs DŮM MODLITBY 3. – 6. 8. 2015
Kurs učí, jak proměnit svůj dům v místo opravdové evangelizace, kde se
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Pastorační centrum
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ
Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s
Josefem Kaše, které se uskuteční 4. a
18. května v 19.00 hodin v učebnách
biskupství. Pravidelná setkání každé
první 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. Těšíme se na
Vás v hezkém společenství. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička
Šlajsová. Info na 728 930 030
každý může setkat s živým Pánem.
Cena: 1.550,-Kč (1.125,- Kč bez ubytování).
Školu povede biskupský vikář pro
evangelizaci P. Alvaro Grammatica
Th.D. se svým týmem. Místo konání a stravování: formační centrum
Koinonie Jan Křtitel, Budilovo nám.
1, Plzeň-Litice; ubytování: Domov
mládeže SPŠ Dopravní, Karlovarská
99, Plzeň. Zahájení: 1. den kursu
v 16.00 hodin, v další dny je program
celodenní, zakončení poslední den
obědem. Přihlášky do 10. července:
Pavla Anderlová, tel. 731 619 660,
evangelizace@bip.cz
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Ad limina apostolorum aneb z Čech
k apoštolským prahům Římskokatolická farnost Skalná zve na poutní zájezd do Říma, Vatikánu a Assisi od 24.
9. do 2.10 2015. Cílem poutě budou

kromě basiliky sv. Petra a Pavla i další
papežské basiliky a také místa, kde
se můžeme setkat s českou stopou
ve Věčném městě. Nezapomeneme
ani na romantická zákoutí Piazza Navona, Španělských schodů, římských
fontán, uzavřená nám nezůstanou
ani Vatikánská muzea nebo audience se Svatým Otcem.
Čeká nás i setkání se sv. Františkem,
patronem Itálie.
Předpokládána cena 11.500 Kč zahrnuje cestu, 5x polopenzi 5x nocleh
v centru Říma a všechny místní poplatky včetně vstupu do muzeí.
Ubytování je zajištěno v poutním
domě „Sursum Corda“ (3-4 lůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením. O stravu se postarají sestry Antonínky (snídaně a obědo-večeře).
Přihlášky u P. Piotra Libnera, mobil:
777 339 272. Záloha 5.000,-Kč.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE
Pastorační centrum ve spolupráci s MC
Plzeňské panenky připravilo přednáškový cyklus pro všechny pomáhající
profese a pro všechny zájemce o tuto
tématiku. Další přednáška tohoto
cyklu se koná v učebnách Biskupství
plzeňského ve středu 20. května 2015
v 19.00 hodin Na téma MOC NAD DRUHÝMI A ÚSKALÍ MOCI přednáší PhDr.
Kateřina Lachmanová, Th.D.
Vstupné na přednášku obvyklé: 1 osoba: 30,-Kč, manželský pár: 50,-Kč. Informace na adrese lachmanova@bip.cz,
728 930 030.
TRADIČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY PRO RODINY S DĚTMI
PŘI NOCI KOSTELŮ V pátek 29. května od
15:00 do učeben Biskupství plzeňského
zveme srdečně všechny zájemce, rodiny s dětmi všeho věku na tradiční tvůrčí

dílny s názvem: Co ty ruce dětí dovedou.
Tvoření je součástí programu velké
akce Noc kostelů a je zaměřeno zejména na rodiče s dětmi, aby z hezké akce
otevření kostelů také něco měli. Kromě
krásného vyrábění – malování na hrníčky, tiskání na tašky, došívání hraček
a dalšího tvoření, obdrží také zájemci
mapu PUTOVÁNÍ ZA ZVONY, aby mohli
až do neděle 31. května navštěvovat
13 míst s Poutnickými schránkami a
hledat zvony, které chybí na mapě. Až
všechny najdou a doplní, dostanou na
mapu razítko s okřídleným zvonem,
které bylo speciálně navrhnuto u příležitosti instalace nových zvonů v katedrále sv. Bartoloměje. Nenechte si ujít.
Jste všichni zváni.
TÝDEN S BIBLÍ IV
Pastorační centrum ve spolupráci s MC
Plzeňské panenky pořádá pro všechny zájemce Týden s Biblí IV v termínu
od soboty 4. července do pátku 10.
července 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.
Ještě je poslední místo.
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Představujeme služby

Diecézní charity Plzeň
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Středisko sociální rehabilitace
Jedním z projektů Diecézní charity
Plzeň je Středisko sociální rehabilitace. Projekt je zaměřen na lidi, kteří mají potíže s uplatněním na trhu
práce. Cílovou skupinou jsou osoby
z etnických menšin, osoby z odlišného sociokulturního prostředí a osoby
bez přístřeší. „Zapojením do pracovního programu se snažíme eliminovat rizika sociálního vyloučení,“ říká
vedoucí Eva Pušová. „Tato rizika jsou
prohlubována délkou nezaměstnanosti. Poskytujeme uživatelům přímé
placené zaměstnání a socioterapeutickou podporu, čímž se snažíme
působit i preventivně.“ K pracovním
činnostem
patří práce v Humanitárním skladu,
kde probíhá příjem, třídění, stěhování a výdej přijatých věcí. Od dárců tu
shromažďují použité oblečení, nábytek a další potřeby pro domácnost.
Sklad slouží sociálně potřebným i
široké veřejnosti. Další možností je

práce v dílně zpracování textilního
odpadu, kde probíhá výběr šatstva,
řezání a balení hadrů. Klienti Střediska sociální rehabilitace pomáhají
také s úklidem na zastávkách a tratích tramvajové dopravy v Plzni.
Humanitární sklad
Ve skladu získají materiální pomoc
sociálně znevýhodnění nebo osoby v
krizi ,a to na základě doporučení poskytovatelů sociálních služeb a úřadů
místní správy a samosprávy. V loňském roce bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 608
osobám v nouzi a jedné organizaci
celkem 7 508 kusů ošacení, nábytku
či nádobí. V humanitárním skladu je
možné zakoupit nebo dostat v rámci
sociálního výdeje i základní vybavení
domácnosti a nábytek. Největší zájem lidé projevují o skříně a postele
pro dospělé i pro děti. „Zájem o lůžka
a základní nábytek, jako jsou skříně,
stoly a židle, neustále stoupá,“ upo-

zorňuje Eva Pušová. I proto prosíme
veřejnost o pomoc. Dárci mohou
kontaktovat pracovníky Střediska sociální rehabilitace a Humanitárního
skladu“. Humanitární sklad využívají
i lidé, kteří potřebují pro sebe nebo
pro rodinné příslušníky zdravotní
pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.). Tyto pomůcky jsou
k dispozici široké veřejnosti. Sklad je
otevřen od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách. Podrobnější informace najdou zájemci
na webu www.dchp.cz nebo na telefonním čísle 731 433 144.
Dům sv. Vincence
Návaznou službu projektu Střediska sociální rehabilitace představuje
Dům sv. Vincence v Plzni - Koterově.
V budově bývalé školy je k dispozici 9
bytových jednotek, z toho 6 garsoniér

a 2 byty velikosti 1+1 a byt správce.
Cílovou skupinu tvoří především uživatelé Střediska sociální rehabilitace a
dále osoby, které potřebují přechodné bydlení pro překlenutí tíživé situace. V průběhu roku 2014 se zde vystřídalo 5 uživatelů SSR. Současně zde
bylo ubytováno 6 osob přicházejících
mimo SSR. Dům v Koterově patří mezi
objekty tzv. sociálního bydlení.
Sociální bydlení
Zajištění bydlení pro sociálně slabší
jedince patří k ožehavým problémům
současnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje koncepci zákona, který by mohl platit už od roku
2017. Hlavním garantem sociálních
bytů by měly být obce. Momentálně
se vede velká diskuse o tom, jak do
procesu zapojit neziskové organizace
včetně charit. 
Miroslav Anton

SBÍRKA V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
Farní charita Mariánské Lázně uspořádala celoměstskou sbírku oblečení a dalších potřeb na pomoc lidem v nouzi. Na prostranství u
městského úřadu přinášeli občané vyřazené oblečení, které charitní
dobrovolníci nakládali do kamionu Diakonie Broumov. Během dopoledních hodin se podařilo naplnit téměř celý kamion. Současně občané Mariánských Lázní vybrali přes 1000 korun, které charita věnuje
na podporu Domu pro občany bez vlastního bytu.
BENEFIČNÍ KONCERT ČERCHOVANU
Pěvecký sbor Čerchovan uspořádal benefiční koncert na podporu
sociálních služeb, které v Domažlicích a okolí provozuje Diecézní
charita Plzeň. V zaplněném Arciděkanském kostele v Domažlicích zazněla skladba Gloria D-dur od Antonia Vivaldiho. Sbor a sólisty Čerchovanu doprovázel komorní orchestr Musica Tusta. Miroslav Anton
13

Odpovídá
 sestra Rafaela Slavíková OP

V rámci letošního Roku zasvěceného života odpovídají na otázky osobnosti z naší diecéze, které zasvěceným životem žijí. Tentokrát je to sestra Rafaela Slavíková z komunity dominikánek v Plzni, která působí ve školství a v nemocniční duchovní službě.
Co pro mě znamená žít zasvěceným životem?
Zasvětit se pro mě znamená patřit. A to
ve všech směrech a zákoutích mého já.
Jakási "barva života". Patřím Pánu života a smyslu, patřím konkrétní rodině.
Jak jsem se na tuto cestu dostala?
Nenapadlo mě, že bych mohla či měla
právě já být řeholnicí.
Tato cesta byla přede mnou otevřena
a jen prosila o světlo a sílu pro poznání
času a odhodlání se po ní jít.
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Jak žije a uskutečňuje naše komunita specifické charisma naší řeholní rodiny?
Dominikánským pokladem jsou hned
tři hesla. Ona VERITAS (pravda), BENEDICERELAUDARE-PRAEDICARE (žehnat - chválit - ká-

zat) a CONTEMPLATA ALIIS TRADERE (prorozjímané předávat dál).
Máme v Plzni jen tříčlennou komunitu a každá pracujeme na jiném místě.
Přes jedinečnost našich osobností
a stylů práce se domnívám, že právě
naladění, důvody a zdroje našich činností a snah jsou vysloveny v oněch
heslech. Jako malé osobní shrnutí
bych uvedla citát z Exupéryho Citadely: "Smutek vzniká z hlasu polnice,
která nezní pro tebe." Konkrétní hlas
polnice to je onen profil určitého charizmatu. Slyším-li ten hlas, pak zní-li
pro mne. Je tedy pro mne osobně
"symballein" - symbolem, něčím, co
právě mě doplňuje a volá k naplnění, tedy k radosti.
Jindřich Fencl

Fundraiserské okénko
V této době, která by se dala nazvat
„porestituční“, si všichni biskupové a
většina kněží i laiků kladou otázku, jak
se financování církve „utáhne“.
Ze státní kasy přijde každý rok o pět
procent méně. Věřících, a tím pádem
příspěvků od nich ubývá. Stojí nám ta
svoboda od „státního dohledu“ za to?
Jsem přesvědčen, že ano. Mimo jiné
také proto, že to bude od nás všech,
kteří považujeme církev za svoji nebo
alespoň pro společnost důležitou, vyžadovat cítit se za ni (a církev, to jsme
my) mnohem více odpovědni. Lehké
to ale nebude. Každá změna i pozitivní, stejně jako stav po úspěšné operaci, ze začátku bolí. Česká biskupská
konference, její ekonomická sekce a
většina biskupství už pro zvládnutí
nastalé situace udělaly mnoho. Pohled a řešení „shora“ ale nestačí. Týká
se to každého správce farnosti, člena
ekonomické rady i nás věřících nebo
alespoň sympatizujících občanů.
V každé diecézi jsou možnosti jiné,
protože vycházejí z místní konkrétní
situace. Některé zásady a zdroje jsou
ale obecné.
První zásadou zdravého hospodaření
farnosti je mít zpracovaný roční rozpočet na následující kalendářní rok.
Rozpočet by měl obsahovat jasnou
položkovou stránku předpokládaných
výdajů a předpokládanou, alespoň ze
70% zajištěnou, položkovou stránku
pokrytí výdajů z konkrétních zdrojů.
Spoléhání se na Boží pomoc je něco
jiného než přístup: „Ono to nějak do-

padne, v nejhorším pomůže biskupství nebo věřící“. Protože ne všichni
správcové farností mají ekonomické
schopnosti (nakonec priorita jejich
poslání je jiná), je tu velký úkol pro
ekonomické rady. Kolik farností je má?
Kolik jich je opravdu funkčních?
Během ekonomické části Fóra kněží
a laiků plzeňské diecéze, které se konalo loni v září, pronesl jeden z účastníků zdánlivě nesouvisející podmínku
pro trvalou finanční udržitelnost a pro
rozvoj farnosti nebo církevního zařízení: “Bude-li nabídka církve opravdu
taková, po jaké lidé a jejich srdce a
rozum touží – peníze přijdou“. A tu
„naši nabídku“ si víc „hlídejme“ než
ty peníze. Nenechme se v této myšlence odradit teologickým výkladem
poslání církve, zkonkretizovaným aktivitami farností a církevních zařízení.
Použijme „selský rozum“, že lidé rádi
podpoří něco, co považují za potřebné, užitečné, pomáhající, záslužné s
konkrétními výsledky. Církev, která se
neomezuje na svůj vnitřní život, ale je
otevřena všem, kdo mají zájem. Církev, která nejen ukazuje správný směr
(káže), ale která umí naslouchat i těm,
kteří ten směr ztratili.
Skoro žádná NNO (nestátní nezisková
organizace, kterou je i církev) nezvládne financovat svoje náklady z jednoho
zdroje. Jako užitečné se proto praktikuje tzv. „vícezdrojové financování“. O které zdroje, kromě postupně klesajícího
příspěvku státu, by tedy mohlo jít, si
budeme postupně objasňovat v příštích číslech Zpravodaje. Karel Ženíšek
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38. Generál bez

vojska



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

Z

účastěné státy budou respektovat lidská práva
a základní svobody včetně svobody smýšlení, svědomí, náboženství nebo přesvědčení pro všechny.
Tento text jako součást Závěrečného aktu Konference
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsali v Helsinkách zástupci více jak třiceti zemí včetně ČSSR. S jeho
dodržováním si však domácí režim, ostatně jako i v jiných
podobných případech, nedělal starosti. A mohl být klid,
kdyby si starosti nedělali druzí, kteří chtěli literu naplnit
skutky. Charta 77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) nebo Československý Helsinský výbor se
během osmdesátých let staly významnými opozičními
skupinami, které se ukazovaly jako jedna z cest k ovlivňování komunistické politiky.
I v probíhajících československo-vatikánských jednáních
byly otázky svobody náboženského vyznání ze strany
režimu z valné většiny odmítnuty. Jednání se pak omezovalo jen na témata obsazení vakantních diecézí, tajnou
církev, emigraci a Pacem in terris.
Státní aparát a jeho nadřízená dozorkyně - marxistickoleninská ideologie - se nadále staraly o naplňování opatření, nařízení a vyhlášek namířených proti církvi. Zároveň
se však rodily i akce, které se snažily nebýt pod vše vidící
kontrolou. Těžko dnes spočítáme kolik kněží a laiků stálo

za organizací výletů, táborů pro mládež, sportovních aktivit nebo setkáváními na farách. Jen Bůh ví, kolik v tom
bylo osobní statečnosti, protože to, co
prošlo u protestantských společenství,
nebylo u katolíků státem povoleno.
Starší si mohou vzpomenout, mladším
nechť se vypráví…
Také kardinál Tomášek už dostal od StB
své vlastní aktivní rozpracování, které
zahrnovalo možnost zpochybnit každé
jeho rozhodnutí údajnou přestárlostí a
poruchami paměti, doporučovalo ostentativní přehlížení a snahy o celkové
paralyzování jeho vlivu. To vše pod praporem izolace arcibiskupa od věřících.
Vždyť on je takový chudák generál bez
vojska.
Na počest milénia Metodějovy smrti
vyhlásil papež v adventu 1984 zvláštní
rok sv. Metoděje. Byly plánovány akce
ve Vatikánu i po Evropě, vyvrcholením
měl být program v Československu.
Jenže zrovna tady se nám to tak trochu
zamotalo.

„Ale soudruzi, takhle by to vážně nešlo!“ nesl se na přelomu roku místností
na ÚV KSČ káravý hlas a pokračoval
o nutnosti zachránit, co se dá…
Proč tolik nevole? Právě se zjistilo, že
z nejvyššího stranického orgánu unikl
tajný materiál a dostal se do rukou n e p ř á t e l ů m ! Neslýchané!!!
To ale musela být pořádná bomba!
Pro aparátčíky ÚV rozhodně ano.
Byla totiž vyzrazena administrativní
opatření, plán ideologického zneužití,
prezentace socialistické propagandy
a bezpečnostní opatření pro omezení
účasti poutníků. Zkrátka jakési politické noty pro tzv. mírovou slavnost na
Velehradě.
A teď to koluje v samizdatu, pochvalují
si „nepřátelé“. A z vltavského nábřeží
stále stejný vyčítavý tón: „Uvědomme
si, že se toho pochopitelně chytli i štvavé vysílačky Evropy, USA a Vatikánu.“
Pražský kardinál se proti mírové slavnosti, o kterou se komunisté snažili
každoročně, rozhodl protestovat u pre-
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zidenta a dalších institucí. Veřejná
odpověď samozřejmě nebyla, režim
o ní ani nestál. Protestující byl ministrem kultury Klusákem přesvědčován, že jde o podvrh. V médiích se
však rozbíhá kampaň o správnou(!!!)
interpretaci významu soluňských
bratří. Strana do ní zapojila i pracoviště Akademie věd, kdy především
archeologie měla ukázat jen na kulturní tradici a odkaz byzantské mise.
Kdo má uši k slyšení…
Ani tyto politické hrátky nezabránily,
aby se velehradská basilika o Velikonocích osmdesátého pátého roku nezaplnila účastníky kněžské pouti. Přes
tisíc kněží doprovázelo několik tisíc
věřících. Jan Pavel II. poslal při této
příležitosti duchovenstvu Československa svůj osobní list. Než ho bude
moci kardinál Tomášek v basilice tlumočit, musí před cenzory. Nevíme, co
bylo ideologům trnem v oku, ale stojí
za to několik drobností z listu Convenistis z 19. 3. 1985 připomenout.
Papež se hlásí k odkazu arcibiskupa
Metoděje a jasně říká: Non sane decuit aut potuit sacram mortis eius
memoriam praeteriri silentio.* Raduji
se z tohoto vašeho setkání, pokračuje
papež, a chtěl bych vám poslat slova
povzbuzení.
Vedle připomínky života arcibiskupa
Metoděje cituje papež i svůj čtyři roky

starý proslov ve Slovenském ústavu
sv. Cyrila a Metoděje, kde vysvětloval
poslání obou bratrů: Vše, co konali, se
totiž netýkalo pouze náboženské oblasti;
z víry v Boha totiž odvozovali zásady týkající se každodenního života jednotlivce, rodiny a celé společnosti, aby jakýkoli
okruh činnosti a jakékoli lidské postavení
měly v Bohu počátek i konec. Takto pokládali základy nové společnosti, nové
spravedlnosti.
Třemi základními body shrnuje Svatý
Otec duchovním před třiceti lety i nám
dnes Metodějův odkaz: a. být připraven
přijmout události dějin a najít v sobě

pokoru vůči Božím tajemstvím (Kdo
chce jít za mnou…); b. být zbožným
a vzdělaným křesťanem; c. být opravdovým Kristovým následovníkem: pro
kněze zejména ve světle Mt 14,19 a pro
všechny pokřtěné na základě Ježíšovy
výzvy z Mt 28,19: Kdo má Bibli ke čtení,
vezmi, čti a přemýšlej…
Křesťanská víra v době cyrilometodějské mise opravdu prostupovala
celým životem jedince, společenství
i společnosti. Politické a náboženské

se nedalo od sebe oddělit, napsal Benedikt XVI. o Ježíšově době v Palestině.** O skoro devět set let později
tato slova na své pravdivosti nic neztratila.
Pro režim však byla tato pouť silným varováním. Reakce v podobě zásahu proti
katolickému podzemí a samizdatu na
sebe nedala dlouho čekat. Zabavovalo
se, co se dalo. Papír, tiskařské potřeby,
cyklostyly… jen tu víru se stále nedařilo
zavřít pod zámek.
Petr Mecl

Obrázky:
Papež Jan Pavel II při žehnání kaple patronů Evropy v Kryptách pod
basilikou sv. Petra ve Vatikánu
Biskup Karel Herbst, salesián, organizátor a podporovatel „chaloupek“
Fotografie z „Chaloupky“ z roku 2014
Kardinál Tomášek na fotografii StB, zdroj: www.idnes.cz ze dne 14. 5.
2009. Podle zdroje originál v Ústavu pro studium totalitních režimů
Arcibiskup Metoděj, novodobá ikona, dostupné na www.santiebeati.it
Otisk razítka: PŘÍSNĚ TAJNÉ
Akademie Věd ČR, historická budova na Národní třídě v Praze
Pohled na dnes již neexistující basiliku v Chersonu, kterou svatí bratři
navštívili, detail průvodcovské tabule v Chersonu
Sv. Metoděj a sv. Kalixt, ikona
Budova ÚV KSČ, prvorepublikové Ministerstvo železnic, dnes Ministerstvo dopravy
*Nešlo a nepatřilo se přejít mlčením posvátnou památku jeho smrti.
(překlad: ThDr. Walerian Bugel)
** Benedikt XVI: Ježíš Nazaretský II., str. 112
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Kostely a kaple sv. Anny
 ve vikariátu Karlovy Vary
2. část

Sedlec na severním okraji Karlových
Varů býval střediskem kraje, podle
nějž se nazývali slovanští obyvatelé
Sedlčany. Jeho gotický kostel nahradil
stavitel Jan Schmidt z Útviny v roce
1738 novým barokním kostelem.
Jednolodní rozměrná stavba s presbytářem a věží ve východním průčelí
plnila funkci poutního kostela. Interiér je zaklenutý dřevěnými klenbami,
zavěšenými na krovu kostela, vyzdobenými malbami chebského malíře Eliáše Dolhopfa z let 1740 až 1750,
bohužel znehodnocenými mladšími
přemalbami. Velmi kvalitní zařízení
kostela je jednotné z poloviny 18.
století, sice zachované, ale poničené
a v torzálním stavu. Před nenechavostí
pobertů bylo vše, co zloději nestačili
ukrást, schováno, což se týká i gotické
sochy sv. Anny Samotřetí z doby kolem
roku 1500. Za ní po celá století putovali
lidé z celého kraje, dnes je vystavována
při poutních slavnostech. Na konci
minulého století byl kostel celkově
v havarijním stavu a jeho krov se
stropem hrozil zřícením. Na poslední
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chvíli v roce 2004 vzniklo „Občanské
sdružení na obnovu kostela sv. Anny
v Sedleci“, které si dalo za úkol kostel
zachránit a oživit. Zatím se podařilo
opravit střechy a krovy, věžní báň. To
nejhorší má tedy kostel za sebou, je
v podstatě zachráněný, ale problémy
přetrvávají. Věřím, že spoluprací členů
velmi aktivního sdružení, farnosti
i vedení města Karlových Varů se vše
podaří obnovit a vrátit tak do života
památku s mnoha významy.
V obci Luka stojí mimo velmi pěkného
a zajímavého farního kostela i kostel
hřbitovní, zasvěcený sv. Anně.
Byl postaven v letech 1648 až 1653
majitelem panství Heinrichem z Purkersdorfu. Jednolodní kostel se šestihrannou zvoničkou je uvnitř opatřen
malovaným kazetovým stropem, jenž
je datován nápisem do roku 1710.
Po nájezdech zlodějů se zachovalo
jen málo z jeho bohatého vnitřního
zařízení, pocházejícího z doby stavby
kostela. V roce 1987 byla ukradena
i barokní socha sv. Anny Samotřetí.

Ve východní části vikariátu se nalézá
obec Vrbice. Na dlouhé obdélné návsi
stojí mešní kaple sv. Anny, která byla
postavena v roce 1893, údajně bez
povolení církevních úřadů. Sloužila
pouze do vyhnání německých obyvatel, pak již jen chátrala a byla
vykrádána. Opravena byla koncem 20.
století a byla vybavena jednoduchým
zařízením, umožňujícím konání bohoslužeb. Jednoduchá kaple s věží v západním průčelí byla postavena v novorománském slohu.
Překvapením je kaple sv. Anny v obci
Lachovice u Toužimi. Elegantní novorenesanční stavba stojí na návsi naprosto zdevastované obce. Náves nelze ani rozpoznat, je zarostlá lesem
jehličnatých stromů. Z původních třiceti usedlostí se zachovalo sedm, podle
statistiky zde trvale žije jeden (!) člověk.
Kaple je zvnějšku opravená, je krásná,
ale pocit života zde schází.
Do Lachovic jsem se dostal silnicí,
u které stojí za Toužimí další kaple sv.

Anny. Na severním a východním okraji
Karlových Varů se nacházejí dvě kaple
sv. Anny. Ve Vysoké je novogotická
návesní kaple z roku 1903, postavená
stavitelem Aloisem Riedlem ze Šenova.
Opravu realizovala obec Dalovice
v letech 1990-1. V té době byla na
čelní stěnu namalována Panna Maria
Lourdská.
Zajímavá kaple se nachází v Kolové. Byla
postavena v roce 1870 jako čtvercová
novorománská stavba a zasvěcena byla
Panně Marii. V roce 1930 byla upravena
a byla k ní přistavěna věž s hrázděným
patrem a tehdy byla zasvěcena patronce obce sv. Anně. Po obvyklých
letech nezájmu a devastace přistoupila
obec Kolová k opravě v roce 1996,
v roce 2005 byla znovu vysvěcena.
Ještě jedna kaple je zasvěcena sv.
Anně a to v obci Jenišov, západně od
Karlových Varů, postavená v roce 1849
podle návrhu zedníka Franze Gelinky
(asi Jelínka) a opravena obcí v letech
1991 až 1993. 
Jan Soukup
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Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Skončilo Horské klubání 2015
V krásném prostředí Krkonoš na Erlebachově boudě se ve dnech 10. až 12.
dubna setkala Misijní klubka z různých
koutů naší republiky. Na letošní 8. Horské klubání přijelo 116 účastníků z 16
Misijních klubek. Akce je pořádána každý rok jako poděkování dětem za jejich
celoroční práci pro misie. Děti si připravily spoustu fotografií ze svých činností, předváděly scénky a vtipy na misijní
téma. V sobotu se věnovaly misijnímu
vyrábění drobných dárků na Misijní
jarmarky®. Nechybělo soutěžení, hry a
promítání filmů. Odpoledne představili P. Jiří Šlégr a Národní ředitel PMD
Leoš Halbrštát Filipíny, které nedávno
s týmem PMD navštívili. Děti s velkým
zaujetím poslouchaly jejich zážitky z
cest a sledovaly fotografie z míst, kam
namalovaly svá přáníčka. Velmi je oslovilo vyprávění o manilských dětech,
žijících na ulici. Poděkování za Horské
klubání patří hlavně sponzorům setkání - manželům Tomáškovým, kteří se
o Erlebachovu boudu starají. Za celou
dobu pořádání Horského klubání navštívilo Špindlerův Mlýn přibližně 1050
účastníků ze 140 Misijních klubek.
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Do Národní kanceláře PMD
nastupuje nový ředitel
Dne 30. května 2014 kardinál Fernando
Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, jmenoval Mgr. Leoše Halbrštáta, trvalého jáhna diecéze Hradec
Králové národním ředitelem PMD v ČR
na období pěti let.

Mgr. Leoš Halbrštát byl v roce 2009
kardinálem Dominikem Dukou vysvěcen na trvalého jáhna a sloužil jako vojenský kaplan v posádkách Chrudim,
Pardubice a Hradec Králové. Manželka
je od roku 2009 pověřena službou Diecézní ředitelky PMD v královéhradecké
diecézi. Mgr. Leoš Halbrštát dosluhoval
závazek u Duchovní služby Armády ČR
do 31. 3. 2015, pověřil proto P. Jiřího Šlégra vedením Národní kanceláře PMD
do faktického převzetí funkce. Agenda
týkající se vedení Národní kanceláře
PMD je velmi obsáhlá, proto bude proces předávání trvat delší dobu.
Ptáme se nového ředitele, s jakým záměrem do funkce nastupuje. „Naskakuji do jedoucího vlaku. Chtěl bych
pokračovat a navázat na práci svého
předchůdce P. Jiřího Šlégra. Ten za
dlouhá léta vedení Národní kanceláře
odvedl skvělou práci. Činnost v PMD je
úplně odlišná od působení v AČR, ale
beru to jako výzvu.“ Váš oblíbený citát?
„Je od Matky Terezy: ,Když lidi soudíte,
nemáte čas je milovat.’"
Novému národnímu řediteli PMD přejeme mnoho sil, elánu a hlavně darů
Ducha Svatého v práci i soukromém
životě.
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
m.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc květen: Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním
prostředí, aby jim přímluva Panny Marie
pomáhala hlásat Krista.

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství - cyklus pravidelných setkání od 18.00 hodin v sále
farnosti Františkánská 11 v Plzni. Není
třeba se předem hlásit. Květnová témata: 6. 5. Psych. rozdíly mezi mužem
a ženou. Potřeby muže a ženy, rozdělení rolí. 13. 5. Sexualita. Odpovědné
rodičovství. 20. 5. Komunikace. 27. 5.
Manželský slib
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané
proběhnou 4.-7. června v Exercičním
domě na Svaté Hoře v Příbrami. Vede
Mons. Aleš Opatrný. Exercicie začínají
první den večeří a končí obědem poslední den. Cena: 1200 Kč. Přihlášky:
www.svata-hora.cz, ex.dum@svata-hora.cz nebo písemně: Římskokatolická
farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261
01 Příbram II–591, tel. 731 619 800.
PRÁZDNINOVÉ AKCE PRO MANŽELE:
Kána 26. července - 1. srpna v Tuchoměřicích.
Týdenní setkání Kána je příležitostí
udělat si čas jeden pro druhého. Může
to být pravý prostor ke znovuobjevení
a prohloubení jednoty vašeho manželství. Na setkání Kána je čas zamyslet se
nad smyslem manželství a nad dnešní
úlohou rodiny, pohovořit si o tématech
jako je komunikace, odpuštění, sexualita, závazek, podělit se ve vzájemné
otevřenosti o radosti, těžkosti a otázky
nás všech, otevřít se Stvořiteli, který
stvořil muže a ženu a stále znovu je
utváří. Děti od 3 do 13 let se mohou
plně zúčastnit setkání Kána. Jsou svě-

řeny skupině, která jim připravuje program her a uvolnění, přiměřený jejich
věku a osobním potřebám.
Více: http://www.chemin-neuf.cz/
Manželská setkání
* Kroměříž 4.-11. července Přihlášky a info:
Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 632 00 Brno, tel. 608 422 768,
michalcova.hana@setkani.org, www.
setkani.org
* Velehrad 11.-18. července Přihlášky a info:
Bc. Lenka Putzlacherová, Kostelní náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, tel. 736
185 701, lputzlacherova@prorodiny.cz,
www.prorodiny.cz
* Litomyšl 18.-25. července Přihlášky a informace: Centrum pro rodinu, z.s., Husitská 128/32, 417 41 Krupka 3, tel. 417
852 315, mobil Iva: 731 158 924,
ruzickova@centrumprorodinu.cz,
http://www.centrumprorodinu.cz/
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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.

UNIT 2015 (8. - 10. 5.)
UNIT je víkend plný workshopů, seminářů, chval apod. určený pro mladé
křesťany z různých křesťanských církví
a ze všech koutů nejen Plzeňského kraje. Cílem je povzbudit mladé křesťany
v jejich víře a umožnit rozličná setkání
s novými lidmi a samozřejmě také se
samotným Bohem. Motto akce je „Neztrácej čas!“ Bližší informace a registrační formulář naleznete na webové
stránce: www.unitos.cz
"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 pocházející 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, a tak zbude dostatek času i na
duchovní záležitosti… Jedná se o akci
pro všechny, protože kajaky v Polsku
nemají sportovní charakter jak v Čechách, ale jsou to podobné lodě jako
u nás 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.
Oáza ve Strážově (10. – 26. 7.)
Prázdninová obnova (14-30 let) pořádaná hnutím Světlo-Život, jinak též
zvané Oáza, jest hnutím formačním,
jehož cílem je zformování zralých křesťanu, schopných sloužit v místních
společenstvích. Na programu budou
ale např. i výlety do přírody.
Cena: 3000,- Kč, kontakt: michalea.lucie@svetlo-zivot.cz
ÚleT (19. – 25. 7.)
Prázdninové setkání pro -náctileté (14–
17 let) opět proběhne 19. - 25. července v Nečtinech. Čeká Vás společně strávený čas, trocha napětí, výlet, povídání,
promítání, koupání, čas pro sebe, sdílení, volejbal, koncert, oheň, spousta her
a legrace … a úžasná parta podobně
potrefených.
Těší se na vás Vlastík, Anička a Jindřich.
Cena 1200 Kč. Přihlášky a informace:
fencl@bip.cz, 731 619 704.
Workship 2015
Od 16. do 22.8. 2015 se na Manětínsku
a Plasku už po třetí uskuteční dobro-
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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. Naposledy se v tomto roce
sejdeme 5. 5. 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.: 734 241 053

Markéta a Lucka

D
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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Zpěvník Koinonia
Připravuje se nové vydání zpěvníku
Koinonia. Cena jednoho výtisku by neměla přesáhnout 30,-Kč. V případě zájmu o větší počet kusů nás neváhejte
urychleně kontaktovat.
Dále za pouhých 10,- Kč nabízíme publikaci „Na cestě k člověku“ (témata pro
společenství mládeže).
přehled dalších termínů
Ora et labora aneb Modlitba a služba
pro dívky v hospici v Prachaticích (30.
4. – 3. 5.) – www.boromejky.cz/43.htm
Velikonoční duchovní obnova pro dívky v Havlíčkové Borové (7. - 10. 5.)
Víkend pro dívky se sestrami domini-

Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr
ohlédnutí
Na návštěvě na Setkání s biskupem
V Plzni jsem se narodila, byla jsem zde
pokřtěna, tedy stala jsem se tu dítětem
Božím. Čas mezitím trošku uběhl, párkrát jsem změnila místo svého bydliště
a stal se ze mě mezitím, jak se v církevním slangu říká, mládežník. A jelikož je
svět malý a o náhody není nouze, vrátila jsem se do Plzně jako student.
Letos jsem se rozhodla, že když už tady
studuju nějaký ten pátek, ráda bych
zažila ne Diecézní setkání mládeže
v Českých Budějovicích, ale přímo 30.
světový den mládeže v Plzni. Loňské
ročníky, o kterých mi vyprávěli mí plzeňští přátelé a ze kterých jsem viděla

pozitiva. Možná jen, že jsem nemohla
ochutnat polské speciality k obědu ze
zdravotních důvodů, na všechno bylo
hrozně málo času, hlavně na sdílení
s lidmi a nic jsem nevyhrála…
Bylo to krásné a bylo toho dost! Děkuji
vám všem, že jsem tam s vámi mohla
být, ačkoli jsem cizinec ve svém vlastním rodném městě.
Ester
Krakov je blíž, než si myslíte
0Přesně tenhle slogan má na svých
plakátech jedna nejmenovaná česká
dopravní firma, se kterou jsme se vydaly Krakov objevit. Zázemí jsme během
našeho víkendového výletu měly u
nesmírně milé a věčně usměvavé paní,
díky které se naše návštěva Polska stala
téměř srdeční záležitostí.
Vás, kteří jste toto město plné kostelů a
dalších cihlových staveb navštívili, nemusíme na jeho skrytý půvab upozorňovat a Vás, kteří na svou chvíli teprve
čekáte, chceme povzbudit, abyste ji již
neodkládali (a vydali se tam například
na setkání s papežem v létě 2016.
Všem, kteří se o tento náš nevšední zážitek zasloužili, patří velký dík! Zvláště
výhercům soutěže ze Setkání s biskupem, kterým se nehodil termín, a poukaz tak nečekaně spadl do klína nám.
Měly jsme se báječně .

Maruška a Péťa z Jaroměře

M

střípky vzpomínek v podobě fotografií
či videozáznamů, byly pro mě velkým
lákadlem a zachtělo se mi zakusit být
pouhým nečinným pozorovatelem a
hlavně splynout s davem.
Už od pátku večer jsem tušila, že má
volba byla dobrá. Plzeň prostě nezklame. Ačkoli mé přání nic nečinit jsem
porušila hned při křížové cestě, byla
jsem ráda, že jsem mohla společně
s Kristem a s vysokoškolským klubem
Hora nést kříž. Sama, ale i společně s
mladými na duchu i na těle a s otcem
biskupem jsem prožila Kristovu cestu kříže. Všimla jsem si, že čím víc se
stmívalo, tím víc svítila v očích druhých
naděje, že tato symbolická cesta se podobala cestě ke spáse.
Ani druhé přání se mi nevyplnilo. Neb
sotva jsem dorazila na Mikulášské
gymnázium, hned jsem dostala cedulku na registraci a potkala mnoho známých tváří. Ale nesvá jsem z toho byla
jen na chvíli, jakmile se program dal do
pohybu, nebylo cesty zpět. Chválová
kapela hrála výborně, moderátoři byli
přirození, nabídka workshopů tak dobrá, že jsem nevěděla co si vybrat dřív
a Vlastíkovy kurzy polštiny byly, jsou
a budou nezapomenutelnými vstupy
do programu. Třešničku výborného
setkání představovaly Moravské pašije,
do kterých jsem byla Víťou Marčíkem
tak vtažena, že když to skončilo, seděla
bych na své židli ještě do večera, abych
živý příběh zpracovala. Celé setkání
neslo v sobě neuvěřitelnou uvolněnost, radost a pokoj, což bylo vidět i na
rozhovoru s otcem biskupem Františkem i při setkání s Kristem ve mši v nedalekém kostelíčku.
A jaká byla negativa? Asi ve mně zůstaly jen samé krásné vzpomínky, jinak
si to nedokážu vysvětlit, že píšu samá

C

Diecézní výprava mládeže
do zahraničí (22. - 30. 8.)
Jak víte, na konci prázdnin připravujeme malou/velkou diecézní výpravu
mládeže do zahraničí… A kam že? Přechod Tater? Pouť do Santiago de Compostela? Taizé?? Možno tam i tam…
Zkrátka posílejte návrhy a hlasujte (do
15. 5.). Těšíme se na vaše odpovědi :-)

kánkami v Praze (15. – 17. 5.) – přihlášky: abram@dominikanky.cz
Kurz pro vedoucí táborů s akreditací
MŠMT v Praze (15. - 17. 5.) – přihlášky:
svetnickova@cirkev.cz
Víkend pro nezadané katolíky v Horní
Blatné (22. – 24. 5.) – přihlášky: spolecne70@volny.cz
SKAM 2015 (setkání křesťanské aktivní
mládeže) v Praze-Dolních Počernicích
(19. – 20. 6.) – www.iskam.cz
Diecézní setkání ministrantů v Domažlicích (26. - 27. 6.)
RunwayCAMP v Králíkách (15 až 19 let;
26. 7. – 2. 8.) – www.runwaycamp.cz
Festival UNITED ve Vsetíně (20. - 22. 8.)
– www.festivalunited.cz
Tábor ministrantů v Horní Blatné (22. 29. 8.)
Diecézní pouť do Teplé s programem
pro mládež (4. - 5. 9.)
Pouť mládeže s biskupem do Niederalteichu a Regensburgu (23. - 25. 10.)

D
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volnická 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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Rok se s rokem sešel, je tu květen a s
ním i Noc kostelů, den, kdy nadstandardně otevíráme dveře kostelů, chrámů, kapliček, sborů. Často mě napadá,
kolik je to práce, aktivity, propagace a
dalších úkonů, aby se otevřely brány
sakrálních budov, a moc mě těší, když
se to nakonec skoro všude podaří. Na
některých místech naší diecéze je to
úplný zázrak, že se ty těžké dveře pro
lid zvenku otevřou. A to jsou jen dveře či brány budov. Napadla mě taková
podobnost s otevíráním našich srdcí
vůči druhým lidem. Daří se to tam, kde
nás mají rádi, nebo když nám je s někým dobře. Ale jak pevně zapřené jsou
někdy vrata našeho srdce vůči těm,
které nemusíme, se kterými jsme si neporozuměli, nebo vůči tomu, kdo nám
není příjemný. A když jsem došla v tom
přemítání nad Nocí kostelů až sem, tak
jsem dostala nápad. Nechám se inspirovat! Jako se v programu otevřených
kostelů objevuje věta o zpřístupnění
obvykle nepřístupných míst, tak zkusím i já zpřístupnit obvykle nepřístupná místa svého srdce. Uvolním veřeje a
pootevřu vrata svého srdce a poprosím
slovy jednoho starého irského požeh-

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
nání, „aby mi zazářil svit slunce a zahřál
mé srdce. A kohokoli potkám, až půjdu cestou, ať jej zasáhne můj laskavý
pohled.“ Těším se na nádherný měsíc
květen, měsíc lásky a rozpuku všeho
dobra v nás a kolem nás. Ať naše srdce
prozáří svit slunce a daruje nám laskavý pohled.
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.

STŘEDY:
KURZ HÁČKOVÁNÍ A PLETENÍ PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY
6. 5.
10:00 Kurz háčkování – Nahození prvního oka až po háčkovaný topík
Materiál na první hodinu vždy zajištěn.
20. 5.
10:00 Kurz háčkování – Nahození prvního oka až po háčkovaný topík
ČTVRTKY:
7. 5. 		 9:00 NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE
14. 5. 		 9:00 CO VÁS ZAJÍMÁ O RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
21. 5. 		 9:00 Cyklus: PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU Dramatická výchova (výchova prožitkem)
28. 5. 		 9:00 Cyklus O BIBLI - Janovo evangelium a vše zajímavé ze světa víry a
Bible s J. Kaše
PÁTKY:
15. 5. 		 9:00 Cyklus: ODPOČINKOVÉ HODINKY: Odpočinkový dýchánek
22. 5. 		 9:00 Cyklus: RADOST BÝT ŽENOU s Mgr. Lucií Kašovou
29. 5. 		 9:30 FOTOKURZ OD A DO Z

Dveře basiliky Božího hrobu v Jeruzalémě

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V PROGRAMECH
PONDĚLKY:
4. 5. 		 9:00 SPOLEČNĚ PRO RADOST Výtvarně hudební tvořivost pro maminky a
děti v duchu motta: „Radost tvořit naplňuje, s děťátkem vztah upevňuje, pročišťuje myšlenky, zaměřené na plenky.“ Přijďte, uvidíte, uslyšíte, užasnete.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI od 8 di 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 poznávání zvyklostí některých evropských zemí vede Kryštof Lachman a další organizátoři. 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. Ještě je možné přihlásit Vaše dítě.

MC

MC

PLZENSKÉ
PANENKY

18. 5. 		 9:00 ZDRAVÁ KUCHYNĚ
Téma setkání: Zelenina je základ. Zamilujeme si ji.
Krátké povídání o významu a správné přípravě, 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.
25. 5. 		 9:00 SPOLEČNĚ PRO RADOST Výtvarně hudební tvořivost pro maminky a děti
		
10:00 Ruční práce (šití, háčkování, pletení)
.
ÚTERKY:
26. 5. 		 9:00 Cyklus POSÍLENÍ RODINY. Zážitkový seminář o tom, jak to funguje v rodině. Moderovaná setkání povede pan Vladimír Gaier, vedoucí programu Střecha v Salesiánském středisku Plzeň. Nenechte si ujít, setkání má dynamiku a
není nouze o živou diskuzi.
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PRAVIDELNÉ AKCE V KVĚTNU
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.
1. – 2. května: Jarní výjezd do Plas Výlet krajinou, prohlídka kláštera, hra, společná
modlitba a mše sv. Přihlášky na monikamalkusova@gmail.com.
HORÁcké středy od 20:15 hodin ve farním
sále Františkánská 11
Každou květnovou středu jste srdečně
zváni na MÁJOVOU POBOŽNOST. Začátek bude vždy v 18:40 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul.
6. května: Večerní hra ve staré Plzni
13. května: Pouť do kyjovské kapličky, zde
mariánský hymnus Akathistos

Napsali jste nám
Obraz se vrátil do Lestkova
V pátek 3. dubna zažil kostel sv. Prokopa v Lestkově další slavnostní chvilku.
Po období, kdy se v říjnu 1993 propadla
střecha lodi dovnitř kostela a pak kostel
zarůstal jívami, nastalo období oprav.
Vybudovala se střecha nad presbytářem, věž dostala novou kopuli a kostel se dočkal i nové střechy. Výzdoba
kostela je ale z velké části zničena. Při
úklidu nalezl Radek Petrák spolu s Marií
Válovou za zbytky oltáře stočený obraz
na plátně. Bohužel byl v takovém stavu,
že jej již nešlo restaurovat. Přesto se našla cesta, jak obraz do kostela vrátit. To
student 5. ročníku AVU David Hrabálek
za odborné asistence prof. Karla Stretti
akad. malíře namaloval kopii obrazu.
3. dubna se v kostele sešlo přes 40 lidí
Mirka Válová za sdružení Pomozme
si sami a Marie Válová obraz odhalily.
Pan farář Jaroslav Šašek z Plané pronesl řeč. Obraz pak byl předán obci
Lestkov. Starostka obce paní Renata
Šilingová přihlížejícím vysvětlila, že
obraz vzhledem ke stavu kostela a nemožnosti jej zajistit bude umístněn
v zasedací síni obecního úřadu. Nakonec se všichni pomodlili Otčenáš a rozešli se v krásným pocitem v srdcích.

Jiří Kořínek

Na Svatonepomuckou pouť v sobotu 16. května
zve občanské sdružení Propolis
a Obec Chříč. Pouť je výjimečnou
příležitostí účastnit se eucharistické
bohoslužby od 14.00 hodin v chříčském kostele sv. Jana Nepomuckého. Poté se vydává procesí k nedaleké soše sv. Jana Nepomuckého, kde
se účastníci pomodlí za obec a kraj.
Hudební části mše a procesí se ujal
Michael Pospíšil, muzikant zabývající se zvláště barokní hudbou, známý
mj. jako zakladatel skupiny Ritornello a z rorátů v katedrále sv. Bartoloměji v Plzni.
Průvod se vrací na náves, kde pokračuje poutní veselí - soutěž o nejlepší pouťové koláče, program pro děti,
divadelní představení a koncert
plzeňské skupiny Kamil&Friends
s frontmanem Kamilem Pešťákem.
Kostel v Chříči, situovaný nad návsí
a navazující na zámek, byl postaven
v r. 1767 jako zámecká kaple, pravděpodobně okolo roku 1861 byla
dostavěna jeho věž.
Nedávno restaurovaná socha sv.
Jana Nepomuckého z roku 1767 stojí u křižovatky mezi bývalým zámkem a hřbitovem.

Jarmila Štogrová o.s. Propolis

20. května: Salesiánky, Dcery Panny Marie
pomocnice – beseda se s. Hanou Gennertovou
27. května: Cesta do „Sedmýho nebe“ – neformální posezení v restauračním zařízení
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květen

Z diáře biskupa Františka 15
Pátek
Květen

2015

1.5. 17:00 Plzeň, odhalení pomníku generála Pattona u Divadla J. K. Tyla
2.5. 19:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. pro cyklisty
3.5. 10:00 Regensburg, dóm, mše sv. na zahájení Letniční sbírky pro Renovabis
5.5. 17:30 Praha, katedrála sv. Víta, bohoslužba k 70. výročí konce 2. sv. války
6.5. 		 9:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. na poděkování za 70 mírových let
9.5. 13:00 	Janovice n. Úhavou, oslavy sv. Floriána
13.5. 20:00 Český rozhlas 2 Praha, živé vysílání
16.5. 		 9:30 Bečov n. Teplou, mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého
17.5. 10:00 Klatovy, mše sv. s biřmováním
19.5. 17:00 Plzeň, Pochod pro život od Zpč. Muzea, mše sv. v katedrále
20.5. – 22.5. TF JČU České Budějovice, Husovské sympozium
23.5. 10:30 Konstantinovy Lázně, žehnání pramenů
24.5. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. ze slavnosti Seslání Ducha svatého
18:00 svatodušní nešpory
25.5. 17:00 Plzeň, radnice, vernisáž výstavy o L. Hruškovi a Meditační zahradě
27.5. 		 8:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. na výročí posvěcení katedrály
29.5. 18:00 Noc kostelů
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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

ZPRAVODAJ PLZEŇSKÉ DIECÉZE vydává 1x měsíčně Biskupství plzeňské,
nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň. Odpovědná redaktorka: Alena Ouředníková, e-mailová adresa redakce: zpravodaj@bip.cz,
tel.: 377 223 112, internet www.bip.cz. Redakce si vyhrazuje právo
krátit a upravovat zaslané příspěvky. Tiskne MK TISK Plzeň.
ÚNOR
Uzávěrka tohoto čísla: 15.3.2015, uzávěrka příštího čísla: 15.5.2015.

