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Milí čtenáři,
kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni pětadvacátého dubna měl nádherně přívětivou atmosféru. Panelová výstava o
řezenské diecézi na náměstí Republiky
byla poutavá, lidé se usmívali, slunce
svítilo, v přízemí biskupství chodské
koláče mizely bleskem, kafe nestydlo
a pivo neteplalo... Nevím, kdy katedrála sv. Bartoloměje naposledy zažila,
že od vchodu až po hlavní oltář byla
tak zacpaná stojícími i sedícími, až i ta
pověstná myš měla problém. Při českoněmecké odpolední mši svaté s oběma
biskupy to tak bylo. Obrovské prostory
klenuté k nebi ráno ještě dýchaly jarním chladem. Náhle se prohřály. Dýchali tu lidé. Stovky lidí.
Vzpomínky někdy přicházejí, aniž by
je člověk volal. A já se najednou ocitla o zhruba osmadvacet let zpátky
v rokycanském kostele. Přistižena. V
kostele. Moje celkem krátká kariéra
tamější gymnaziální učitelky německého jazyka zaznamenala v té době

dva "průšvihy". Za prvé: chodila jsem
do kostela. "Ale to přece nemůůůžeme, my pedagožky," pištěla soudružka
z vedení školy, skoro jako by měla chuť
si taky do kostela zajít, ale nemůže. Za
druhé: v hodině němčiny jsem doporučila studentům poslech německého
rádia. Kvůli výslovnosti. A v západních
Čechách se chytalo jen rádio západní,
soudruzi z NDR šuměli. Kdosi z rodičů,
strachujících se o mravní či jinou újmu
svého potomka, která by mohla nastat
poslechem Bayrischer Rundfunk, si přišel stěžovat. "Ale to přeci nemůůůžete,"
sdělila mi opět ona soudružka. Psal se
rok 1987. Byla jsem mladá a bezdětná,
tak jsem se jen smála. Až později mi
došlo, že to moc k smíchu nebylo.
A tak sedím v postranní lodi plzeňské katedrály, poslouchám promluvu
řezenského biskupa, kterou najdete
uvnitř tohoto čísla, a náhle mi to všechno zase připadá jako zázrak. Stále ještě
to nezevšednělo a čtvrt století prožívám - někdy jen tak slaboučce, jindy
silněji - tyto "zázraky". A vzpomínám

na Václava Havla, který po pádu komunistické totality při první návštěvě Jana
Pavla II. v naší zemi právě před čtvrt
stoletím řekl: "Nevím, zda vím, co je to
zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v
tomto okamžiku účastníkem zázraku."
Cítím se tím účastníkem být pokaždé,
když přejíždím německé, rakouské či
jiné hranice, o jejichž překročení se mi
před listopadem 1989 mohlo tak akorát zdát, a nemusím ani ukazovat pas.
Cítím se tím účastníkem pokaždé, když
se ponořím do nabídky knihoven či
knihkupectví. Cítím se tím účastníkem
pokaždé, když se mám projevit myšlením, slovem či skutkem. Má volba je
svobodná. Díky Bohu. Cítila jsem se tím
účastníkem jak na jaře 1990, když jsem
poprvé stanula na úpatí šumavského
Javoru, který jsem léta znala jen z dálky,
stejně jako před rokem, když jsem pro-

cházela kostely a ulicemi Regensburgu
a navštěvovala skvělé akce v rámci několikadenního Katholikentag s pocitem, že jsem součástí jakéhosi celku.
Celku, který spojuje Bůh a zároveň mu
skrze sebe dává obrovskou svobodu.
Svoboda je velký dar i zodpovědnost, je
třeba o ni bojovat. Těm, kteří ji pro nás
vybojovali s nasazením vlastních životů před sedmdesáti lety, poděkoval při
mši svaté biskup František. Poděkoval i
za to, že můžeme svobodně říkat, kdo
do Plzně tehdy svobodu přinesl. Stejně
jako byl nedosažitelný Javor, ani toto
nebylo dlouhá léta možné.Abychom si
vážili svobody, je třeba poznat i nesvobodu. Alespoň přeneseně, z vyprávění,
sdílením zkušeností. Neváhejte proto
své zkušenosti sdílet, třeba právě prostřednictvím našeho Zpravodaje.

Alena Ouředníková

Pozvání otce biskupa na diecézní exercicie
Vážené a milé sestry, vážení a milí a bratři!
Rád bych Vás pozval na diecézní exercicie, které se v letošním roce opět konají. Pro život diecéze je důležité, abychom my věřící, kteří ji tvoříme, měli s Pánem skutečně živý
vztah, z něhož pramení náš duchovní život a svědectví víry. Stejně jako je v životě třeba
udržovat lidské vztahy, i naše spojení s Pánem potřebuje občas oživit, aby bylo posíleno
a mohlo přinášet větší užitek. Pro takové duchovní obnovení jsou velice vhodné exercicie, které navíc můžeme prožít v diecézním společenství. Velice bych si přál, abychom
se při nich mohli setkat alespoň s několika zástupci za každou farnost.
Exercicie povede biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. a tentokráte budou zaměřeny na téma „Mojžíš“.
Diecézní exercicie proběhnou v termínu od 9. do 14. srpna ve formačním centru Koinonie Jan Křtitel v Liticích. Je možno objednat si ubytování, které bude zajištěno v Plzni
v Domově mládeže SPŠ Dopravní, Karlovarská 99, a podle zájemců též společnou dopravu do Litic.
Cena za nocleh a stravu činí 2600,- Kč (bez ubytování 1.880,- Kč). Bližší informace a přihlášku najdete na webových stránkách www.bip.cz nebo o ně můžete požádat na adrese sekretariátu evangelizace@bip.cz či telefonicky: 731 619 660.

Mons. František Radkovský
biskup plzeňský

Co se stalo,

co se chystá
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Zachrání senátorka a sochy kostel v Lukové?
Velmi sugestivně působí sádrové
sochy, sedídí i postávající v interiéru zchátralého kostela v Lukové na
severním Plzeňsku.Kromě zhruba
stovky lidí byly sochy přítomny i při
mši svaté, kterou zde na svátek sv.
Jiří, patrona kostela, sloužil biskup
František Radkovský.
Sochy, které byly vytvořeny zvláštní technikou z látky impregnované
sádrou a které zasychaly na skutečných lidech, do kostela instaloval v
roce 2012 student Fakulty umění a
designu ZČU Jakub Hadrava. "Skutečnost, že místa, kde se setkáváme
s Bohem, zejí prázdnotou a chátrají, přispívá i k duchovnímu chátrání
dnešních lidí," míní mladý výtvarník.
Sochy lákají do kostela návštěvníky,
jejichž počet podle správce Petra
Koukla loni vystoupal až na tři tisíce.
Sochy do kostela sv. Jiří zavedly také
senátorku Miladu Emmerovou, kte-

rá se zúčastnila i letošní svatojiřské
mše. "Výstava mě natolik oslovila, že
jsem se rozhodla bojovat za záchranu stavby. Jednám s ministrem kultury a dalšími institucemi a věřím, že
se nám podaří kostel obnovit. Troufám si tvrdit, že střecha už je jistá a
za rok nebudeme mít strach, že na
nás spadne strop," sdělila optimisticky senátorka a někdejší hejtmanka
Plzeňského kraje při bohoslužbě.
Mše svaté s modlitbami za uzdravení proběhly v Plzni a v Klatovech
P. George Bijou, indický misionář z
Kongregace vincentinů, sloužil 19. a
24. dubna v Plzni a v Klatovech mše
svaté spojené s modlitbami za fyzické i vnitřní uzdravení přítomných a
jejich blízkých.
P. George je pokračovatelem celosvětové evangelizace již zesnulého
P. Billa a P. Anthonyho Saji, který
opakovaně navštěvoval Českou re-

publiku a plzeňskou diecézi v letech
2008 až 2013. Kongregace vincentinů provozuje ve východní Africe
domovy pro děti a mladé lidi v existenční nouzi a exerciční centra, spravuje farnosti. Předchozí návštěvy P.
Anthonyho i letošní první pobyt P.
George v ČR organizuje a svými jazykovými znalostmi zajišťuje Stáňa
Vitoňová. "Líbí se mi jejich charisma,
jsou pokorní, prostí a citliví. Nemanipulují, neopouštějí rozum, víru
žijí," charakterizuje výše zmíněné
misionáře. Více o jejich působení na
http://www.frbill.net/cz/
Biskup předal Cenu Ď
Držitelem Ceny Ď pro Plzeňský kraj
se stalo pro rok 2015 občanské sdružení ICTUS, které pomáhá v rehabilitaci a k návratu do běžného života
lidem po cévní mozkové příhodě.
Cenu převzal předseda sdružení Jan
Dohnálek z rukou biskupa Františka
Radkovského 16. dubna ve studiu
Českého rozhlasu Plzeň.
Den řezenské diecéze v Plzni
Zhruba tisícovka bavorských poutníků a další stovky Čechů se vměstnaly do plzeňské katedrály sv. Bartoloměje při slavnostní mši svaté s
biskupem Františkem Radkovským
a řezenským biskupem Rudolfem
Voderholzerem, kterou vyvrcholil
v sobotu 25. dubna Den setkání plzeňské a bavorské diecéze v rámci
Bavorských dnů jako součást projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015. Oba biskupové získali
titul "Brückenbauer" neboli stavitelé
mostů, mostů mezi oběma národy.
Toto označení dostali nejen od generálního vikáře plzeňské diecéze

Mons. Josefa Žáka, ale obecně se o
nich tak mluvilo i mezi návštěvníky.
"Doufáme, že budoucí plzeňský biskup bude v této tradici pokračovat,"
zaznívalo mezi Bavory i Čechy v souvislosti s nastávajícím odchodem
biskupa Radkovského do důchodu.
Velké pozornosti se těšila panelová
výstava o řezenské diecézi na nám.
Republiky, stejně jako komentované
prohlídky katedrály, vedené v němčině arciděkanem Mons. Emilem
Soukupem.

Homilie řezenského biskupa
Rudolfa Voderholzera v katedrále
sv. Bartoloměje 25. dubna
Milý biskupe Františku, milé sestry a
bratři z plzeňské diecéze,
jménem více než 1000 poutnic a
poutníků řezenské diecéze, kteří
dnes na pozvání dorazili do Plzně,
děkuji za srdečné přijetí a blahopřeji
městu Plzni a katolické církvi v něm
za velkou čest, že po dobu celého
roku smí být nazýváno Hlavním
městem kultury. Hlavní město kultury, to je velká čest a šance zkrášlit
město a seznámit s ním mnoho lidí
z celé Evropy.
S velkou radostí jsme se proto z Řezna vydali na cestu. Velice dobře si
vzpomínáme na loňský rok, kdy
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jsme uspořádali 99. Katolické dny a
mohli přivítat mnoho hostů z Plzně.
Dnes tedy pokračujeme ve stavbě
mostu našeho dobrého sousedství,
ano, našeho přátelství, našeho spojení v Kristu.
Hlavní město kultury – to je ale také
podnět k tomu, abychom se zamysleli, co je to vlastně kultura, evropská kultura. Od dřívějšího prezidenta spolkové republiky Německo,
Theodora Heusse, pochází krásné
rčení o podstatě Evropy. Evropa se
podle něj zakládá na třech pahorcích: Na Akropoli v Athénách, na
Kapitolu v Římě a na Golgotě v Jeruzalémě. Akropolis stojí na řecké
tradici filosofie, velikosti lidského
rozumu, jenž se táže po posledních
důvodech světa. Akropolis stojí též
na počátku demokracie jakožto nejlepší formy lidského soužití. Pahorek
Kapitol v Římě stojí jako druhý pilíř, na němž Evropa spočívá: tradice
římského práva. Státní právo jakožto
výraz a charakteristický znak Evropy!
A k Evropě patří pahorek Golgota,
na němž byl ukřižován náš Pán Ježíš
Kristus. Kříž je znamení nekonečné
lásky Boží k tvorstvu, znamení spásy
ze síly lásky, znázornění křesťanské
víry. Evropa – to je vědecký základ
světa, demokracie, státní právo, a
především ona velká předzvěst, kříž,
jenž je velkým Božím ano lidem.
Bylo by ovšem zapotřebí Theodora
Heusse ještě doplnit. Za těmi třemi
pahorky se tyčí ještě hora Sínaj, místo Božího zjevení v desateru. Neboť
v křesťanství, v kříži je uchována také
židovská tradice. Evropa by nemohla existovat bez desatera přikázání:
ochrany nedotknutelnosti života,
ochrany manželství a ochrany ro-

dinné soudržnosti, ochrany vlastnictví, ochrany dobré pověsti člověka.
Tam, kde se na desatero nedbá, je i
Evropa v nebezpečí. Kdo nectí Boží
přikázání, neuráží velkého a svatého
Boha, nýbrž škodí sám sobě. Vyjádřeno obrazně: Kdo plive k nebi, trefí
sám sebe. Neboť dál nedosáhneme!
První z deseti přikázání, jak víme, je
příkaz uctívání Boha a z toho vyplývající přikázání světit sobotu, v křesťanství neděli. Přikázání ukazují cestu svobody a důstojného života jako
odpověď člověka na Boží podporu.
A díky tomu se dostáváme ke slovu
„kultura.“ Toto slovo pochází z latiny a znamená především „uctívání“,
uctívat Boha a oslavovat ho.
Papež Benedikt to vyjádřil velice hezky: „Slovo kultura pochází ze stejného kořene jako slovo kult. Zahrnuje
v sobě jak význam péče, tak uctívání a uctivosti. Znamenát to pečovat
o věci tak, že v nich bude ctít Boží
stvoření, a tím uctívat samotného
Boha. A ve vztahu k heslu svatého
Benedikta, patrona Evropy, „ora et
labora“ (modli se a pracuj) papež
píše: Dá se vcelku říci, že z tohoto
nového étosu „bohoslužba a práce“,
ora et labora, pak vznikla opravdu
nová, evropská kultura.
Naši předkové, milé sestry a bratři,
toto věděli. Vidíme to, když s otevřenýma očima procházíme tímto
úžasným městem. Těmi nejkrásnějšími budovami jsou židovská synagoga a chrám sv. Bartoloměje, ten
je středem města. A k tomu mnohé kláštery. My jsme je také viděli
v krajině, když jsme sem prijížděli.
Naše cesta z Řezna vedla například
kolem Kladrub, což je rodné město
mé maminky, kde se nachází bývalý

benediktinský klášter s velkým klášterním kostelem. Blaze těm městům,
jejichž nejhezčími a nejcennějšími
budovami nejsou továrny, banky
ani obchodní domy, ale Boží domy!
– Jakkoliv jsou práce, obchod a světské věci také důležité. Ty jsou však
člověku k opravdovému dobru jen
tenkrát, když se nedosazují na místo Boží a neovládají naše smýšlení a
jednání.
Katedrála sv. Bartoloměje uprostřed
města se svou 103 metrů vysokou
věží je orientačním bodem města.
Po právu je na pláncích města, které jsou vydány u příležitosti sezóny
Evropského hlavního města kultury,
vyobrazena na prvním místě místě a
hned dvakrát.
To znamená hlavní město kultury.
Milý spolubratře Františku, milé sestry a bratři, plzeňská diecéze! Přejeme městu Plzni a všem jeho obyvatelům mnoho radosti s vašimi hosty
v letošním roce, mnoho úspěchu při
představování se celé Evropě. Především se ale modlíme za církev v Plzni, aby víra zůstala živá a byla stále
živější. Víra, jež je pramen a původce
vší skutečné kultury a vytvořila ta
nádherná díla architektury, literatury a hudby. Víra, která ve spojení
s morálkou a desaterem přikázání
napomáhá a podporuje přátelské a
lidské soužití národů.
Tady u vás v Plzni už popáté prožíváte Letnice jakožto Letnice umělců, je
to celý festival, který se rozhostil po
celou dobu Velikonoc. Duch svatý
je ten, kdo dává inspiraci a sílu, aby
člověk vyjádřil všechnu krásu architektury, výtvarného umění, sochařství, hudby a literatury.
Víra dává světu a životu krásu, dává

mu nový rozměr krásy. Kéž by v tomto roce Evropského hlavního města
kultury víra dávala mnoho lesku a
přinesla také mnoho radosti všem
obyvatelům.
Svatá Matko Boží, svatý apoštole
Bartoloměji, svatý Wolfgangu, svatý
Jene Nepomucký a všichni svatí našich obou národů, orodujte za nás!
Amen.
Česko - německá mše
na závěr Bavorských dní v Plzni
V neděli 26. dubna na závěr celotýdenních Bavorských dnů v Plzni přistál před katedrálou sv. Bartoloměje
drak, který zval na tradiční srpnovou
slavnost Drachenstich do Furthu
im Wald. Rozdávaly se tulipány a
čepovalo bavorské pivo. A arciděkan Mons. Emil Soukup celebroval
v katedrále česko - německou mši
svatou za účasti několika desítek
návštěvníků ze Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR z Kraslic a
ze Sudetoněmeckého Landsmannschaftu Oberfranken. S nimi přijel
i poslanec Evropského parlamentu
Bernd Posselt. Ten ve své promluvě
v katedrále připomněl, že v Plzni a
v západních Čechách žily po staletí
v pospolitosti česká a německá jazyková skupina. "Společné soužití
narušily ďábelské ideologie: mate-
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rialismus, nacionalismus a komunismus," upozornil Posselt s tím, že tak
jak společné soužití bylo založeno
na křesťanských kořenech, nemůže
křesťanství chybět ani při obnově
česko - německého společenství v
srdci Evropy. "Víra nezná hranic," doplnil Mons. Emil Soukup. Organizátorky Soňa Šimánková a Margaretha
Michel prozradily, že se jedná o třetí
společný výlet členů obou spolků a
pro velký zájem plánují další.
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Mše sv. na poděkování
za 70 mírových let proběhla v katedrále
V den výročí osvobození Plzně americkými a belgickými vojenskými
jednotkami 6. května sloužil biskup
František Radkovský česko - anglickou děkovnou mši sv. za 70 let
mírových let v naší zemi.Zdůraznil
statečnost a morální sílu osvoboditelů a připomněl doby komunistické
totality, kdy byli oficiálními osvoboditeli jen sovětští vojáci, o západních spojencích se nesmělo hovořit.
Neoficiální shromáždění u pomníků
amerických vojáků či československých letců ve Velké Británii, kteří se
nehodili prosovětské politice, byla
tehdy pro mnohé vyjádřením odporu proti komunistickému režimu,
přestože svou účastí riskovali perzekuci ze strany Státní bezpečnosti.
"Važme si toho, že dnes tu můžeme
být společně bez obav," ocenil biskup František a zdůraznil: "Jsem
rád za demokracii, která nám už
čtvrt století umožňuje, abychom si
připomínali osvobození západních
Čech složkami americké a belgické
armády a jejich spojenci. Po více než
čtyřech desítkách let, kdy se o této
skutečnosti nesmělo mluvit, je třeba

o to více děkovat. Stejně tak jsem
rád, zejména v současné situaci, kdy
relativně nedaleko od nás hřmějí výstřely válečného konfliktu Ruska a
Ukrajiny, že náš malý stát má tak silného ochránce, jako je Severoatlantická aliance a armáda USA."
Že se ještě někdy podívá do Čech
za "železnou oponu", nevěřil dlouho
ani dnes dvaadevadesátiletý nadporučík Earl Ingram, který vzpomíná:
"Když jsme v podvečer 7. května
1945 dorazili do Plzně jako součást
2. pěší divize, přivítali nás ti nejvděčnější, nejrozjásanější lidé, jaké
jsem kdy viděl. Tři věci mi obzvláště
utkvěly v paměti: koupel, postel a
čisté oblečení." Rád přijel znovu do
Plzně s manželkou v květnu 1995 a
zavítal i do rodiny, která mu na konci války poskytla přístřeší. "Shledání
s děvčaty z Jablonského ulice bylo
jedním z vrcholných okamžiků mého
života. Ony na mne nezapomněly!"
s radostí vzpomíná Earl Ingram po
dalších dvaceti letech.
Na závěr Slavností svobody 2015 se
biskup František Radkovský zúčastnil
vzpomínkového akltu u památníku
Díky Ameriko! a konceru Světlo porozumění v plzeňské Velké synagoze.

Noc literatury ve Farní knihovně Staňkov
Farní knihovna ve Staňkově se jako
jediná farní instituce v plzeňské diecézi 13. května zapojila do Noci literatury. Jednalo se o 9. ročník čtenářského happeningu, který představuje návštěvníkům současnou
evropskou literaturu v netradičním
podání na netradičních místech. Ve
Farní knihovně stejně jako v Městské
knihovně a ZUŠ ve Staňkově předčítal herec Alois Švehlík. Projektu se
zúčastnilo dalších 35 míst v České
republice, hlavními organizátory
jsou sdružení EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a
kulturní oddělení zahraničních velvyslanectví.
Památník obětem zla jako poselství Luboše Hrušky představuje výstava na plzeňské
radnici
Výstava "20 let Památníku obětem
zla" v Mázhauzu plzeňské radnice,
zahájená slavnostně 25. května, zachycuje jednak životní odkaz Luboše Hrušky, který památník vytvořil,
jednak dvě desítky let objektu v péči
plzeňského biskupství.
Luboš Hruška strávil jako politický
vězeň přes deset let v komunistických kriminálech. Zde se nechal
tajně pokřtít a zde se rozhodl, pokud věznění přežije, vybudovat na
zděděném pozemku v Plzni - Doudlevcích památník všem obětem totalitních režimů. Meditační zahradu
časem doplnily sochy křížové cesty
od sochaře Romana Podrázského a
moderní kaple sv. Maxmiliána Kolbe. To vše prodchnuto Hruškovým
životním krédem "Odpouštět a nezapomínat." Areál, kam se sjíždějí
návštěvníci z celého světa a kde se

konají bohoslužby a kulturní akce,
Luboš Hruška věnoval v roce 1995
Biskupství plzeňskému.
Výstava "20 let Památníku obětem
zla", kterou pořádá biskupství společně se Západočeskou univerzitou,
potrvá na radnici do 19. června. V
rámci výstavy proběhne 12. června
od 18.00 hodin Vzpomínkové setkání k uctění památky Luboše Hrušky
ve farním sále ve Františkánské ulici.
Pochod pro život prošel již podesáté Plzní,
tentokrát za účasti biskupa
Jubilejní desátý Pochod pro život
prošel Plzní v podvečer 19. května.
S heslem "Kdo má děti, má budoucnost" se zúčastnil biskup František
Radkovský a poprvé se podílelo na
organizaci společně s Hnutím pro život i Biskupství plzeňské.
"Aktivita otce biskupa, s níž se zapojil do propagace pochodu, se silně
projevila na účasti. Zatímco v předchozích letech se účastníci počítali
na desítky, tentokrát jich bylo kolem
tří set," konstatoval organizátor Jakub Nejdl z Hnutí pro život, student
Lékařské fakulty UK v Plzni. Biskup
František Radkovský zdůraznil: "Jde
jednak o to, aby nebyl ničen už započatý život, ale také o to, aby lidé dávali možnost životu vzniknout. Jsem
rád, že přišlo tolik mladých lidí a že je
tu i hodně dětí. Jen ať se ozývají," reagoval posléze na křik nemluvňat při
závěrečné mši sv. v katedrále a vyzval
k podpoře nastávajících matek, které
těhotenství uvrhlo do existenčních či
jiných potíží. Pochod pro život svou
účastí podpořila také docentka Jitka
Kočová, odbornice na etické problémy embryologie z Lékařské fakulty
UK V Plzni.
Alena Ouředníková
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BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ Pastorační centrum zve všechny zájemce na
pravidelné biblické hodiny s Josefem
Kaše, které se uskuteční 1. a 15. června
2015 v 19:00 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.
PRAVDA NESHOŘÍ Ekumenický dialog k
600. výročí upálení Mistra Jana Husa
2.6. PRAVDA, OMYL A LEŽ. MOC DOBRA A ZLA, LÁSKY A NENÁVISTI, PRAVDY A LŽI - Igor Bibko
10.6. JAN HUS A JEHO ODVAHA ŽÍT
V PRAVDĚ. KDYŽ AUTORITA NEMÁ
PRAVDU - Tomáš Procházka, Bonavrentura Čapek
18.6. HOŘET PRO PRAVDU, KTERÁ VÍTĚZÍ. OSOBNÍ VYZNÁNÍ - Karel Řežábek, Jiří Šrom
Začátek vždy v 18.00 hodin v Husově
parku v Plzeni-Doubravce
Hudební doprovod, závěrečná diskuse, vstup volný
Pořadatelé: z.s. VE SVĚTA VARU a PLZEŇSKÉ EKUMENICKÉ SETKÁVÁNÍ
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CHLEBOMÁSLOVÁ SLAVNOST ANEB BUTTERBROTFEST Už po řadu let slavíme
v krásné přírodě Západních Čech
znovuobnovenou tradici zvanou
Butterbrotfest čili Chlebomáslová
slavnost. Byla obnovena před několika lety, kdy se kaplička stojící nad

bývalou vesnicí Záhoří mezi Svojšínem a Černošínem, která již byla ruinou odsouzenou k zániku, příspěvky
rodáků a ochotnou pomocí místních
angažovaných lidí mohla znovu opravit. Tato pouť se koná vždy na první
sobotu v měsíci červnu, letos tedy 6.
6. v 15.00 hodin, k příležitosti svátku
Nejsvětější Trojice, které je kaplička
zasvěcena. Přijíždějí čeští Němci, kteří se v tomto kraji narodili, přicházejí
někteří nynější obyvatelé okolních
vesnic, chataři a lidé milující tuto
krajinu. Nechť přichází i více poutníků, ať se toto setkání v přírodě stane
opět opravdovou poutí! O tlumočení
a překlad během a po bohoslužbě je
postaráno. Mše sv. se slaví pod širým
nebem a je to vždy krásný zážitek –
téměř nedotčená, půvabná příroda
dříve převážně německy mluvícího
kraje, veselá, spontánní atmosféra po
mši u ochutnávky vlastních přinesených, z velké části domácích chlebů a
pomazánek, ani žíznit nikdo nemusí.
Jste všichni srdečně zváni! Kdo může
a chce, může přinést vlastní bochník.
Pokud rádi a dobře chodíte na nezpevněných stezkách, přijeďte vlakem do Ošelína (trať na Cheb), pokud
se opravdu chcete více projít, přijeďte vlakem do Svojšína (mapu nebo
navigaci s sebou!), jinak autem. Pod
těmito koordináty kapličku najdete:
49°48'8.613"N, 12°50'51.105"E. Přijďte! Jistě nebudete litovat.
Kateřina Kovačková
Evropský festival duchovní hudby Šumava - Bayerischer Wald připomíná 330.
výročí klatovského zázraku Evropský
festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald má v posledních více
než deseti letech své centrum v Kla-

tovech. Jeho letošní již devatenáctý
ročník tak nemohl nevzpomenout
330. výročí mariánského zázraku,
který koncem 17. a během celého 18.
století výrazně proměnil život tohoto
pošumavského města. Pozvání Kolegia pro duchovní hudbu, jež festival
organizuje, přijal českoskalický soubor Consortio Melcelii pod vedením
Ladislava Horkého, který se zabývá
tzv. historicky poučenou interpretací
barokní hudby. Horký přizval ke spolupráci také Michaela Pospíšila, významnou osobnost tohoto interpretačního
trendu. Soubor hrající na dobové nástroje představil klatovskému publiku
Mariánské nešpory od českého skladatele druhé poloviny 17. století Jiřího
Melcelia.
Skladby tohoto horšovskotýnského rodáka byly ve své době velmi rozšířeny
a je pravděpodobné, že zaznívaly také
v Klatovech právě v době, kdy se zde
udál mariánský zázrak (1685). Je symbolické, že Melceliovy nešpory nyní
zazněly právě před klatovským zázračným obrazem a byly provozovány na
nástroje a v obsazení, které se blížilo
dobovým poměrně skromným možnostem tehdejšího poutního kostela
a farní školy. Soubor rozezněl dnes již
ne zcela běžné nástroje jako cembalo,
malý varhanní pozitiv, barokní kytaru,
ale i různé violy da gamba, předchůdce dnešních violoncell. Nad instrumentálním doprovodem se vznášel zvuk
sólově obsazeného vokálního ansámblu. Přítomné publikum zcela nadchla
úžasná technická suverenita a interpretační zápal vystupujících.
Tento festivalový projekt však neusiluje pouze o revitalizaci barokní hudby,
ale snaží se oslovit příznivce duchovní
hudby napříč různými žánry i obsaze-

ními, a to v širokém česko-bavorském
pohraničí. V Klatovech tak letos se svými duchovními programy vystoupila
i další hudební tělesa – fenomenální
dětský sbor Jitříčko z Hradce Králové,
velmi dobrý šedesátičlenný Sbor přátel
zpěvu z Karviné, ale také Gospelchor
„All Generations“ z nedalekého bavorského Lamu.
Festival bude zakončen předpremiérou
Oratoria k Panně Marii Klatovské plzeňského skladatele Pavla Samiece, jež se
bude konat 7. června 2015 v plzeňském kostele sv. Jana Nepomuckého
od 16 hodin. Bližší informace o tomto
festivalu naleznete na webových stránkách www.fdh.sumavanet.cz

Vít Aschenbrenner
VOX IMPERFEKTA V KLATOVECH doprovodí
mši sv. v neděli 7. června v 10.00 hodin
v jezuitském kostele.
POSLEDNÍ KONCERT PLZEŇSKÉHO VARHANNÍHO FESTIVALU Letošní Plzeňský varhanní festival uzavře 8. června v 19
hodin mladý interpret Aleš Nosek a
posluchači se mohou těšit na skladby Johanna Sebastiana Bacha, Josefa
Gabriela Rheinbergera, Sigfrida KargElerta, Maxe Regera.
Aleš Nosek (*1982), rakovnický rodák,
varhaník a pedagog, vystudoval obor
varhanní hry na konzervatoři v Českých Budějovicích u prof. Miroslavy
Svobodové. V současné době studuje tentýž obor na Hudební Akademii
Múzických Umění v Praze u prof. Pavla
Černého. Doplňuje si odborné vzdělání účastí na četných zahraničních
kurzech. Kromě ČR koncertuje též v
Německu, Itálii a dalších zemích. Spolupracuje s Českým rozhlasem. Působí
jako titulární varhaník chrámu sv. Bar-
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toloměje v Rakovníku a kláštera benediktinek na Bílé Hoře v Praze a vyučuje
na ZUŠ Rakovník. Spolupracuje s pražským loretánským souborem Collegium Quod Libitum.
Osmý ročník Plzeňského varhanního
festivalu pořádá obecně prospěšná
společnost Ars Christiana za podpory
Magistrátu města Plzně.
KONCERT K 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ M. JANA
HUSA se koná v úterý 9. června v 19.00
hodin v katedrále sv. Bartoloměje,
účinkuje Musica Bohemica, um. vedoucí Jaroslav Krček, program: J. Krček
- Miluj pravdu, středověké duchovní
písně s výroky Jana Husa.
ORATORIUM K PANNĚ MARII KLATOVSKÉ
autora Pavla Samiece na text Štěpána Špáda zazní ve světové premiéře v sobotu 13. 6. od 19.00 hodin
v arciděkanském kostele v Klatovech. Skladba vznikla z popudu Kolegia pro duchovní hudbu a P. Antonína Bachana. Je věnována Kolegiu pro
duchovní hudbu a městu Klatovy.
Poutní maraton 2015 „Ať už ležím nebo
běžím - doma je doma“ Předposlední
červnovou sobotu 20. června pořádá
Farní charita Cheb, Běžecká škola Miloše Škorpila a Římskokatolická farnost Cheb benefiční Poutní maraton.



12

Celá trasa vede poutními místy Chebska a Waldsassenska, z velké části v
přírodě a zdolat ji je možné pěšky, na
kole nebo během. Je vhodná jak pro
děti nebo seniory, tak i pro sportovce,
kteří si chtějí zaběhnout klasický maraton 42, 2 km.
Zahájení bude 20. 6. 2015 v 9:00 hodin u kostela sv. Mikuláše v Chebu,
pak trasa pokračuje se na Loretu, do
Waldsassenu a zpátky do Čech se vrací kolem Bismarckovy rozhledny zpět
do Chebu.
Startovné 50 Kč bude použito na částečné pokrytí organizačních nákladů.
Všechny další dobrovolné příspěvky účastníků, příznivců, sponzorů,
z aukce maratonského obrazu a ze
související sbírky budou prostřednictvím Farní charity Cheb věnovány
na  podporu služby mobilního Hospice Sv. Jiří v Chebu, který Farní charita
Cheb spoluzaložila.
„ Poutní ultramaraton“, který je již počtvrté součástí této benefiční akce,
bude dlouhý 240 km, odstartuje o
čtyři dny dříve a povede z Komáří hůrky ve východní části Krušných hor do
Chebu.
HUDEBNÍ LÉTO BORSKA V rámci festivalu
Hudební léto Borska vystoupí společně žáci, absolventi a pedagogové ZUŠ
Bor a Musikschule Peystein 25. června
v Boru u Tachova a 26. června v Pleysteinu, začátek koncertů vždy v 18.00
hodin.
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 předá-

vat 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
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
PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA - MEDITAČNÍ ZAHRADA V PLZNI - DOUDLEVCÍCH
Mše svaté v 16.00 hodin 11. a 25.
června
26. května – 19. června - výstava 20let
Památníku obětem zla – Mázhauz plzeňské radnice – věnováno životu,
dílu a odkazu plk. Luboše Hrušky
12. 6. Vzpomínkové setkání k uctění
památky Luboše Hrušky a jeho díla v

18.00 hodin Františkánská 11, Plzeň
v 1. patře farního sálu, společné setkání s promítáním
13. a 14. 6. Víkend otevřených zahrad, 10.00 – 17.00 hodin otevřeno,
vstupné 20/50 Kč
Výstava soch Miroslava Spousty a
aranžérie květin studia ELISSA
Program:
13. 6. - 15.00 koncert hud. skupiny
Epigon band
14. 6. - 15.00 R+J - divadelní představení na motivy Romea a Julie, uvede
divadelní spolek Osada Horní Bříza
24. – 25.6. Odpuštění v kameni Vzpomínkové dny plk. Luboše Hrušky
Program: 9.00 až 12.00 hodin - besedy pro žáky škol s pamětníky, malování, poezie,
četba z dopisů z vězení Milady Horákové, Růženy Vackové a dalších
Kontakt
603 809 798, zahrada@bip.cz
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Z charitního života
Obraz sv. Alžběty
V Domově pokojného stáří sv. Alžběty v Hlavanově ulici v Plzni proběhla malá slavnost. Ve společenské
místnosti se senioři zúčastnili odhalení obrazu své patronky. „Na obraze
pracovalo několik obyvatel domova,“
uvedla sociální terapeutka DPS Eva
Vyškovská. „Podobné činnosti pomáhají seniory aktivizovat a motivovat,
což je důležité pro jejich psychickou
pohodu.“ Přítomný ředitel DCHP Jiří
Lodr seznámil seniory s historií Domova pokojného stáří sv. Alžběty,
který na podzim minulého roku oslavil 15 let své existence.  
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Nová služba
Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň rozšířila své služby a začala nabízet cizincům žijícím

v Plzni asistenční služby. „Jedná se o
pilotní ročník projektu, který vznikl
na základě společné dohody Poradny pro cizince a uprchlíky Diecézní
charity Plzeň a Odboru azylové a migrační politiky MV ČR v Plzni“, řekla
vedoucí projektu Klára Zachová. „Naším cílem je poskytovat cizincům ze
třetích zemí poradenství v otázkách
pobytu na území, pomoc s vyplňováním formulářů, tlumočení a asistence
při jednání s příslušnými úředníky“.
Nová služba DCHP je poskytována na
Oddělení pobytu cizinců ve Slovanské aleji. Projekt podporuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního
programu "Integrace cizinců 2015".
Počet cizinců, který by měl službu
využívat, se pohybuje podle odhadů
kolem jednoho tisíce.

Benefiční koncert v Klatovech
Oblastní charita v Klatovech pořádá
ve spolupráci s českým folkovým písničkářem a básníkem Jiřím Smržem
a zpěvačkou, kytaristkou a skladatelkou Evou Henychovou benefiční
koncert. Koncert se uskuteční dne 6.
června 2015 od 18.00 hodin v arciděkanském kostele Narození Panny
Marie v Klatovech. Výtěžek z koncertu bude použit na rekonstrukci v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi
v tísni v Klatovech.
Domov sv. Zdislavy je jednou ze sociálních služeb Oblastní charity Klatovy. Od roku 2001 poskytuje pomoc
ženám s dětmi a těhotným ženám,
které se ocitly v nepříznivé životní
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Díky tomuto zařízení se předchází
umisťování dětí do ústavní výchovy.
Uživatelkám a jejich dětem je zde k
dispozici empatický tým sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních
službách.
O ubytování v zařízení je velký zájem,
což je patrné i z počtu odmítnutých
žádostí. V letech 2012 – 2014 bylo
odmítnuto z kapacitních důvodů celkem 61 žadatelek. V Domově je nutné provést rekonstrukci podkrovních
prostor, kde se nacházejí dva pokoje
pro matky s dětmi, kuchyně, sociální
zařízení, chodba a půdní prostor.
Humanitární pomoc chudým dětem
v Jižní Americe
Ve čtvrtek 11. června se uskuteční v
kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni
- Lobzích dobročinný koncert.
Jeho organizátorem je Gymnázium
Luďka Pika, které tak pomůže roz-

vojovým projektům DCHP v Jižní
Americe. „Výtěžek z koncertu bude
věnován na stavbu školy Las Mercedes v hlavním městě Asuncion“,
řekl vedoucí Střediska rozvojové
spolupráce Pablo Chacon Gil. „Doufáme, že budeme stejně úspěšní jako
v loňském roce, kdy se díky studentům gymnázia, jejich učitelům a příznivcům Charity podařilo vybrat přes
8 000 korun“. Dobročinný koncert začíná v 18.00 hodin a vystoupí na něm
pěvecké sbory a sólisté. 

Miroslav Anton
Domov sv. Aloise oslaví svátek
svého patrona a zve na "Čaj o páté"
Domov sv. Aloise v Hradišťské ulici oslaví již po páté svého patrona
v pondělí dne 22. června 2015 ve
14.45 hodin slavnou mši svatou, po
níž bude následovat program pro
klienty i rodinné příslušníky, dobrovolníky a návštěvníky s hudbou a
pohoštěním v nově revitalizované
zahradě tohoto zařízení.
Domov pracuje rovněž jako pobočka
České alzheimerovské společnosti a
od roku 2011 je držitelem certifikátu kvality „VÁŽKA“, který v roce 2014
obhájil. Řadí se tak mezi nejlepší domovy se zvláštním režimem v celé
republice.
Mimo jiné akce jsou zde pravidelně
pořádány „Čaje o páté“ jak zdroj informací a podpory pro ty, kteří pečují
o seniory s demencí. V červnu se toto
setkání uskuteční dne 29. 6. 2015
v 16.00 hodin v prostorách domova.
Zájemci o účast ať se přihlásí na telefonu 731 619 754 nejpozději do 25. 6.

Anna Srbová
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Odpovídá
 sestra Pavlína Anderlová

členka Koinonie Jan Křtitel

V rámci letošního Roku zasvěceného života odpovídají na otázky osobnosti z naší
diecéze, které zasvěceným životem žijí. Tentokrát je to Pavlína Anderlová z Koinonie
Jan Křtitel v Plzni - Liticích. Pavlína pracuje už několik let jako sekretářka biskupa
Františka Radkovského.
Co pro mě znamená žít zasvěceným životem?
Na lásku se odpovídá láskou. Žít v zasvěceném životě pro mě znamená odpovídat láskou na lásku Ježíše, který si
mě zamiloval jako první a povolal mě,
abych ho následovala v panenství pro
nebeské království. Své ano jsem mu
dala před lety, ale obnovuji ho každý
den, protože i on každodenně věrně
potvrzuje svoji smlouvu se mnou, a tak
mé přilnutí k němu stále více roste...
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Jak jsem se na tuto cestu dostala?
V naší rodině se k osobám zasvěceného
života vždy vzhlíželo jako k vysokému
ideálu. Když jsme pak poznali Koinonii
Jan Křtitel, získal tento ideál konkrétní

tvář díky přátelství bratří a sester. Stejně mě ale nenapadlo, že by to mohla
být cesta i pro mě. S kamarádkami
jsme nad tím sice začaly přemýšlet, ale
já jsem došla jasně k názoru, že toužím
mít svého manžela a rodinu.
Po nějaké době mi Pán „řekl“, že má pro
mě toho nejlepšího muže. A krátce na
to se dotkl mého srdce a dal mi poznat,
že je to On sám! :-) Nejdřív jsem z toho
byla hodně překvapená, ale pak mě
naplnila obrovská radost a zamilovala
jsem se do Ježíše.
Řekla jsem mu, že věřím, že jeho plán s
mým životem je ten nejlepší, a že jeho
nabídku přijímám. Rok a půl poté (i
když tehdy mi to připadalo jako neko-

nečně dlouhá doba) jsem pak vstoupila do komunity. Jsem velice šťastná a
za těch 15 let bych nikdy neměnila!
Jak žije a uskutečňuje naše komunita své specifické charisma?
Koinonia Jan Křtitel vznikla jako nová
komunita v církvi v duchu 2. vatikánského koncilu. Máme privilegium, že našeho zakladatele P. Ricarda
Argañaraze osobně známe. Jsme
smíšená komunita bratří a sester a v
našem životě se snoubí cenobitský aspekt s apoštolátem. Vše konáme společně, a tím hlásáme evangelium. Jsme
prostě komunita přátel, kteří v moci
Ducha svatého společně ohlašují dobrou zprávu. Podle výzvy Jana Pavla II. k
nové evangelizaci se snažíme nacházet stále nové způsoby a prostředky,

aby evangelium mohlo oslovit člověka
v dnešním světě.
V základu našeho působení je modlitba s Božím slovem, osobní, společná,
přímluvná a za uzdravení... Za tímto
účelem se konají pravidelná setkání a
navíc pořádáme formační evangelizační kursy. Naše evangelizace vychází ze
vzájemných lidských vztahů a uskutečňuje se především v domácím prostředí díky tzv. Domům modlitby, kam jsou
zváni lidé, s nimiž se běžně potkáváme
a kterým chceme předložit Boží dílo
spásy.
Do Koinonie tedy současně patří i
celé rodiny či jednotlivci a máme také
zasvěcené osoby, které žijí ve světě:
všichni společně tvoříme jeden lid, který šíří radostnou zvěst.

Alena Ouředníková
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Méně

svaté

známé

Vyobrazení zleva:
bl. Pierina Morosini,
bl. Marie Klementine

Blahoslavená Pierina Morosini panna a mučednice
Patronka obětí znásilnění a mučednic čistoty
Pocházela z Itálie a narodila se 7. 1. 1931 ve Fiobbio di Albino Bergramo v Lombardii jako nejstarší z devíti dětí. Její otec Rocco pracoval
jako noční strážce v továrně a maminka Sara pečovala o rodinu. Rodiče byli hluboce věřící a ve víře vychovávali i své děti. Pierina následovala své rodiče ve zbožnosti. Byla velice inteligentní a pracovitá a jako
nejstarší pomáhala mamince již od svých deseti let, a tak ji sourozenci
označovali za svoji „druhou mámu“. Ve škole vynikala jako nejlepší žačka, ale jelikož rodina byla velice chudá, nemohla jí tím pádem umožnit
studia, vyučila se švadlenkou a pracovala v textilce v Albinu a ve volném čase působila jako katechetka v Katolické akci. Také vstoupila do
třetího řádu svatého Františka. Našla si čas na cestu do Vatikánu, kde
se zúčastnila blahořečení Marie Goretti, již velice obdivovala a ctila.
Její přání být řeholnicí a jít na misie se ale nesplnilo.
Pierina vyrůstala v těžké době, v době, kdy zuřila druhá světová válka.
Až do 4. dubna 1957 žila životem naplněným prací a návštěvou kostela. V tento den se ale vše změnilo a následovala svoji obdivovanou
Marii Goretti. V tento den jako v každý jiný se vracela z práce. Jenže
cestou domů potkala mladého muže, který si k ní začal dovolovat.
Nejdříve jenom oplzlými řečmi a pak se ji pokusil zmocnit. Pierina se
bránila a na obranu ze země vzala velký kámen. Násilník se rozzuřil,
vzal z ní kámen a uhodil ubohou dívku do hlavy. Poranění bylo vážné.
S rozbitou hlavou ležící na cestě ji našel její bratr Santo, kterého velice
znepokojilo, že se sestra nevrátila domů včas, a tak se vydal jí naproti.

Když ji našel, byla ještě při vědomí, ale
mluvit nemohla. Svému zranění podlehla 6. dubna 1957 a o tři dny později
byla pohřbena. A již tehdy byla považována za světici a účastnící pohřbu
pro štěstí sahali na její rakev. Její hrob
se stal poutním místem. 4. října 1987
byla spolu s Antonii Mesina, která měla
podobný osud, prohlášena papežem
Janem Pavlem II. za blahoslavenou.
Blahoslavená Marie Klementine Anwarite
Nengepeta
Je křesťanskou osobností africké Zaire,
které církev přiznala titul blahoslavená
15. 8. 1985 při návštěvě papeže Jana
Pavla II. v Zaiře. U této příležitosti vyzdvihl papež věrnost africké řeholnice
svému zasvěcení a zvláště ideálu panenství.
První zairská blahoslavená se narodila 28. 12. 1941 ve vesnici Matali blízko
města Wambe jako Anwarite Nengepeta v pohanské rodině. Otec Amisi
Butshuru pracoval jako řidič náklaďáku
a během druhé světové války bojoval
s Angličany v Etiopii a v Egyptě. Maminka Isude byla tichá a pracovitá. Díky
svým přítelkyním se Isude dostala mezi
misionáře ve Wamba, kde se čtyři roky
připravovala na svátost křtu, který přijala v roce 1943. Dostala jméno Juliana
a spolu s ní bylo pokřtěno i všech jejích
šest dcer - Bernadeta, Leontína, Zuzana, Tereza, Paulína a Anwairite, která
dostala jméno Alfonzina. Po válce se
otec vrátil a začal pracovat u belgické
společnosti Forminiére a s rodinou se
přestěhoval do Irumu. Poté se rozvedl
s manželkou a vzal si protestantku. Pro
děti to bylo velice bolestné. „Nadále
zůstává naším otcem,“ říkala Alfonzina,
kterou otec nepřestal milovat. V roce

1976 se stal katolíkem a vrátil se k právoplatné manželce.
Alfonzina Anwarite navštěvovala školu Sester Malého Ježíše. Pilně se učila a
kromě domorodé kiswahili se naučila i
francouzsky, úřední řeči v Zaire, které
se nazývalo v té době belgické Kongo.
Vždycky toužila po zasvěceném životě, a tak se ve čtrnácti letech rozhodla
vstoupit do kongregace Sester Svaté
rodiny, kterou Sestry od Malého Ježíše založili pro domorodé dívky. 5. 8.
1959 se zasvětila Bohu a dostala řeholní jméno Marie Klementina Anwarite.
O rok později získala diplom učitelky
a ještě téhož roku začala učit na misii
Bafuabaka. Jejím heslem bylo: „Milovat
všechny a sloužit jim.“
Osudným se ji stal rok 1964, kdy byly
v Horní Zaire a Kiwu činné povstalecké
skupiny Patricia Lumumbu. Revolucionáři zabili řadu kněží a řeholníků. Vše
se ještě zhoršilo Lumumbovou smrtí.
Bojovali proti sobě vojáci generála Mobutu a povstalci lidového osvobození
z Mulele, kterým se říkalo „simbové“,
což znamená „lvi“. Bylo 15. srpna 1964
a tehdy do Wamby, asi 70 km od Bafuabeke, přišli obávaní simbové. Takzvaní osvoboditelé je odvlekli do auta
a během cesty je častovali urážkami.
Když se sestry modlily růženec, řekl jim
jeden z velitelů Yuma Deo: „Zahoďte ty
věci. Váš Bůh je bílý, bohem černochů
je Patricio Lumumba. My vás nejdeme
zabít, protože jste z naší rasy, ale zato
si musíte svléci ty vaše šaty a musíte se
obléci jako naše ženy.“ Pak padla sestra
Marie Anwarita do oka kapitánu Ngalo.
„Pojď se mnou a ještě této noci se staneš mou ženou.“ Hodinu po půlnoci 1.
12. 1964 zemřela, když bránila své panenství.
Veronika Pechová
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Kostely a kaple sv. Anny

ve vikariátu Klatovy
V Klatovském vikariátu je osm kostelů
a kaplí, zasvěcených sv. Anně, ale jedná
se spíš o menší stavby. Ta největší,
v Klatovech, už neslouží kultu světice
od dob Josefa II., který kostel zahrnul
mezi ty zbytečné a zrušil ho. Stojí zde,
na vrchu Hůrka západně od Klatov,
od roku 1712 v místech staré strážní
věže a na základech malého kostela,
zprvu Proměnění Páně zasvěcenému.
V rozích polygonálního presbytáře jsou
u země vidět kameny ze zbořených
gotických opěrných pilířů. Kaple byla
stavěna neobvykle jako desetiboká
centrála, která se ještě v barokní době
dočkala změny projektu a byla k ní
přistavěna kostelní loď. Dodnes se
zachovalo zdivo bez kleneb, presbytář
byl upraven ve 20. letech minulého
století na vyhlídku, později posloužil
jako televizní retranslační věž. Dnes je
v kostelní lodi letní restaurace.
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Klatovy

Nedaleko se nachází Bezděkov
s hřbitovním kostelem sv. Anny, který
je postaven na chlumku nad obcí.
Stavebníkem byl hrabě František
Morzin v roce 1693. Poměrně prostá
barokní jednolodní stavba, se stala
v roce 1859 farním kostelem, ale už
zakrátko nestačila a proto byl přímo
na návsi v roce 1900 postaven nový
farní kostel sv. Václava. Od té doby plní
opět funkci hřbitovního kostela a také
krajinné dominanty. V 90. letech byl
kostel terčem útoku zlodějů a proto
je dnes jeho vybavení poškozeno.
Chudenice se na místním hřbitově
mohou pochlubit kaplí sv. Anny.
Jedná se o malebnou stavbu z roku
1766, postavenou na eliptickém
půdorysu, z něhož vystupuje vstupní
předsíň a sakristie. Na vrcholku
střechy je pěkná cibulová zvonička.
Kaple je v dobrém stavu.

Bezděkov

Chudenice

Roupov

Dešenice

Vrhaveč

Mimo obec Roupov stojí v malebném
místě kaple sv. Anny, vystavěná
v roce 1699 hrabětem Františkem
Hartmannem z Klenové. Opět se
jedná o prostou jednolodní stavbu
s nižšími mělkými kaplemi po bocích.
Pěkné barokní vybavení kostela
také pocítilo nenechavou ruku
zlodějů, z rozvilinového oltáře byly
ukradeny některé sochy, ale dvě se
nalezly, z nich socha sv. Petra ocitla
v bezpečí Diecézního muzea v Plzni.
Kostel patří soukromým osobám.
Náš výčet doplňuji další čtyři malé

kaple, ve Svrčovci se nachází
pozdněbarokní
čtyřboká
kaple
z roku 1875 a při silnici z Klatov
do Železné Rudy můžeme vidět
novogotickou kapli ve Vrhavči z roku
1938. V samém podhůří Šumavy se
nacházejí Dešenice se svou kaplí sv.
Anny na hřbitově z roku 1906, která
byla opravena rodáky v 90. letech 20.
století. Zajímavá barokní kaple také
stojí v areálu tvrze Opálka, pocházející
z 18. století. Všechny tyto stavby byly
v posledních letech opraveny a jsou
v cekem dobrém stavu.  Jan Soukup

21

Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
13. Celostátní misijní pouť a 10. Misijní den
dětí 13. 6. 2015 ve Vranově nad Dyjí
Papežská misijní díla a Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí z brněnské
diecéze zvou na jih Moravy k účasti na
Misijní pouti a Misijním dni dětí s mottem: „Pojďte ke mně všichni!“ (Mt 11,
28). Pestrý program je připraven pro
děti i dospělé, rodiny, ministranty, členy
i nečleny PMD a Misijní klubka. Součástí programu bude slavnostní mše svatá
s otcem biskupem, zábavné putování
po kontinentech pro děti, přednášky,
možnost adorace, dramatické překvapení, misijní růženec a Klubkování. Po
celý den: misijní výstava, nejnovější misijní materiály a Misijní jarmark®. Oběd
z vlastních i místních zdrojů. Těšíme se
na Vás!
Na PMD věnovali dárci v ČR
rekordních téměř 33 miliónů Kč
Papežská misijní díla (PMD) v České
republice vydala Výroční zprávu za rok
2014. Rok 2014 potvrdil štědrost českých dárců, kteří přispěli dary v celkové
výši 32 895 tis. Kč, což je přibližně o 3,6
milionu Kč více než za rok 2013. PMD
pomáhají v misiích při šíření víry, podporou kněžského a řeholního dorostu,
chudým a trpícím dětem prostřednictvím následujících děl:
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Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV)
V roce 2014 věřící darovali na ŠV při
sbírce na Misijní neděli 17 349 tis. Kč,
a tím naše republika podpořila 49 pro-

jektů v 8 různých diecézích v Ugandě,
Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.
Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA)
Během roku 2014 věnovali dárci v České republice na pomoc SPA 6 000 tis.
Kč, což je o 1 664 tis. Kč více než v předchozím roce. Podpořili jsme celkem
459 studentů - seminaristů ve 3 diecézích v Zambii, Ugandě a Keni.
Papežské misijní dílo dětí (PMDD)
V ČR pocházejí dary na PMDD od jednotlivých dárců z tradičních dobročinných aktivit jako jsou Jeden dárek
navíc®, Misijní jarmark®, Misijní koláč®,
Misijní štrúdlování® a Pohled pro misie®. V roce 2014 dosáhly přijaté dary
9 546 tis. Kč a pomoc jsme poskytli 80
projektům PMDD ve 23 diecézích v 9
zemích (Papua-Nová Guinea, Uganda,
Zambie, Keňa, Guyana, Jamajka, Bangladéš, Srí Lanka a Filipíny) - pomoc
zahrnovala 63 604 dětí.
Od znovuobnovení činnosti Papežských misijních děl v roce 1994 do
konce roku 2014 dárci přispěli na pomoc misiím již více než 413 miliony Kč.
Úžasné!
Miriam Svobodová, zástupce PMD
m.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc červen: Za mladé lidi,
aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo
v mnoha z nich touhu nabídnout mu
svůj život v kněžství nebo v zasvěceném životě.

Centrum pro rodinu
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).
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 svěřeny skupině, která jim připravuje pro-

gram 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.

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. 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…
Tentokrát se bude splouvat řeka Łupawa a Bukowina a opět skončíme
u moře! 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.
Předpokládaná cena 2000,- Kč. Jsou
poslední volná místa.
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
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
Prázdninová diecézní pouť mládeže
do Taizé (22. – 30. 8.)
Není důvod to tajit – aby "Taizé" ne-

M

"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 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
– přípravné setkání se uskuteční 9.
června 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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Diecézní pouť do Teplé (4. - 5. 9.)
Již tradičně zveme všechny mladé,
aby na diecézní pouť přijeli už v pátek večer. Začneme v 19.00 společnou večeří, zavzpomínáme na
prázdninové akce a nebude chybět
duchovní slovo, společná adorace
a modlitba v kapli. Po noci strávené
v klášteře (vezměte s sebou spacák a
karimatku) bude v sobotu program
samozřejmě pokračovat:-). Prosíme
všechny, kdo mají o nocleh zájem,
aby se nám pro ulehčení organizace
nahlásili předem.

přehled dalších termínů
SKAM 2015 (setkání křesťanské aktivní mládeže) v Praze-Dolních Počernicích (19. – 20. 6.) – www.iskam.cz
RunwayCAMP v Králíkách (15 až 19 let;
26. 7. – 2. 8.) – www.runwaycamp.cz
Festival UNITED ve Vsetíně (20. - 22.
8.) – www.festivalunited.cz
Valná hromada Občanského sdružení
BRÁNA (20. 10. v 19.00 na DCM)
„Let´s dance!“ – diecézní ples křesťanské mládeže v Plzni (21. 11.)
X. volejbalový BiskupCUP (5. 12.)
Pouť důvěry na zemi – Valencie (Španělsko) – Silvestr s komunitou z Taizé
(28. 12. 2015 - 1. 1. 2016)
Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr
ohlédnutí
Na návštěvě na Setkání s biskupem
UNIT. Vždy to pro mě byla jedna z významných křesťanských akcí v Plzni,

nervy. Tak jsem Mu to pořád a pořád
dávala do rukou, až jsem těsně před
tím pocítila klid a radost.
A jaký byl tedy ten vlastní víkend? To
myslím, že by měl posoudit někdo
z účastníků. Ale pro mě byli nejsilnější okamžiky tyto: Když se vzhledem
k předchozím problémům s nedostatkem lidí v modlitebním týmu,
postavil před podium mnohonásobně větší počet oddaných modlitebníků. V průběhu soboty nám zavolal
sponzor a řekl, že vše, co nám bude
chybět, doplatí. Byli přítomni dva
kněží. Jeden nadšený mladý chlapec
vyskakoval do vzduchu, protože dostal dar jazyků. A v sobotu večer jsme
se v hlavním sále, v kolečku, držíce se
za ruce, společně modlili Otče náš. I
přes různost sborů, církví a prostředí
odkud jsme přijeli, jsme se dokázali
sjednotit. A to byl, myslím, jeden z
hlavních cílů. 
Magda

M

které jsem se sice účastnila jen jednou, ale tak nějak periferně jsem vnímala, že se tady koná a že je to něco
dobrého. A najednou ke mně přijde
nejmenovaná Kristý R. a během jedné školní přestávky mi vyklopí, že
by potřebovali nějakého katolíka do
týmu a jestli to nechci být já. Po chvilce rozmýšlení řeknu: proč ne. Ale už
záhy mi dojde, co to vlastně znamená. Ať už je to strach, že dělám něco
proti bývalým organizátorům nebo
pocit, že tohle prostě nemůže vyjít
nebo obavy z finanční situace. Jen
pro přiblížení – ještě cca týden před
vlastním UNITem se za modlitební
tým scházeli jako duchovní podpora
dva lidé a kněz nebyl úplně jistý žádný. Nicméně už v průběhu příprav
jsem si neustále uvědomovala, že je
to Boží akce a že my to děláme pro
Něho. A jestli mu to hlavní řízení přenechám, dost mi to usnadní práci a

C

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).

Pouť mládeže s biskupem do Niederalteichu
a Regensburgu (23. - 25. 10.)
Čtvrtý říjnový víkend se již tradičně chystáme do Německa na pouť
s naším biskupem. Letos navštívíme
benediktinský klášter v bavorském
Niederalteichu (jeho zvláštností je,
že tam pěstují i východní liturgii),
nebude chybět zastávka v bazénu a
na spoustě dalších zajímavých míst
a „tradiční“ návštěva Řezna – tentokrát se zúčastníme mše svaté, o jejíž
hudební doprovod se postará světoznámý sbor Regesburger Domspatzen (který v minulosti vedl Georg
Ratzinger, bratr papeže Benedikta). A
překvapení? Určitě také nějaké bude
a přihlásit se je možné už dnes:-)

D
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bylo málo, na konci prázdnin se tam
chystá velká diecézní výprava, ke
které všechny zveme :-) Společně s
komunitou bratří se budeme scházet
třikrát denně ke společným modlitbám v Chrámu smíření, během dne
nás čekají biblické hodiny, diskuse ve
skupinách (i mezinárodních), pracovní skupiny, zpěv, možnost být v tichu,
semináře…
Při tom všem můžeme poznávat lidi z
celého světa.
Přihlašovat se můžete nejpozději
do 31. 7. 2015, (!!!Pozor, kapacita je
omezena!!!). Cena max. 2200,- Kč za
dopravu + poplatek v Taizé: 50 euro
(pro účastníky do 29ti let včetně).
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PLZENSKÉ
PANENKY
Včera jsem sekala naši malou zahrádku. Nedělám to příliš často a tak jsem
si pomalou chůzi za sekačkou docela užívala. Rozhlížela jsem se kolem
sebe a těšila se z toho, co všechno
se rozhodlo zapustit kořeny právě na
našem trávníku. Bylo toho hodně, co
tu rostlo, rašilo a kvetlo – různé druhy
travin, jetel, sedmikrásky bílé i ty tmavé, tu a tam pampeliška, ba dokonce
i mech. A mě při tom sekání napadlo,
že s programy našeho rodinného centra je to obdobné – jsou také pestré,
šťavnaté a svěží jako rostliny jarně se
deroucí z hlíny naší zahrádky. Věřím
tedy, že si z naší červnové nabídky
určitě vyberete, a přeju vám, i nám

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
Panenkám, abyste po účasti na vámi
zvolené akci Panenek byli spokojení
podobně jako já na konci sekání. Těšíme se na viděnou.  Martina Podlipná
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.

MC

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V PROGRAMECH
PONDĚLKY:
1. 6. 		 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.
ÚTERKY:
23. 6.
10:00 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.



STŘEDY:
3. 6.
9:00 Tanec BOLLYWOOD – Indický filmový tanec a orientální tanec pro
začátečnice. Profesionální lektorka velmi krásně vede a učí ladným pohybům
v tanci dospělé i děti.
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ČTVRTKY:
4. 6. 		 9:00 NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE
11. 6. 		 9:00 CO VÁS ZAJÍMÁ O RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
18. 6. 		 9:00 Cyklus: PŘÍPRAVA NA ŠKOLKU Školní zralost dítěte
25. 6. 		 9:00 Cyklus O BIBLI - Janovo evangelium a vše zajímavé ze světa víry a
Bible s J. Kaše
PÁTKY:
5. 6. 		 9:00 Cyklus: VÍRA JAKO ŽIVOTNÍ STYL: katecheze pro dospělé
		
10:00 MŠE SV. PRO RODIČE S DĚTMI
12. 6. 10:00 EMOČNÍ VZTAH MATKY A DÍTĚTE zážikový seminář s dětskou fyzioterapeutkou Janou Knězovou.
19. 6. 		 9:00 OPOČINKOVÉ HODINKY – automasáže, reflexní terapie, relaxace
26. 6. 		 9:00 Cyklus: RADOST BÝT ŽENOU – Jak proměnit plodnost v moudrost
ATRAKTIVNÍ POZVÁNÍ PRO KLUKY I PRO HOLKY, PRO RODINY
V neděli 14. 6. od 15:00 připravujeme zážitkový program pro rodiny s různě starými dětmi. Jedná se o nabídku horolezení na stěně nebo obdobnou atraktivní
akci. Program a místo se bude odvíjet od počasí a dalších náležitostí. Každopádně
koncem května budou informace na letáčcích a na stránkách www.plzenskepanenky.cz, v případě zájmu sledujte
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA PLACHETNICÍCH aneb Slavíme začátek prázdnin.
V pátek 26. 6. 2015 v 15:00 zveme na oblíbenou akci, které se koná v prostorách
Jachetního oddílu TJ Lokomotiva, U Velkého rybníka E980, Plzeň, zastávka autobusu č. 30. (Bolevecký rybník Z). Na co se můžete těšit? Zejména na dobrodružnou
jízdu na plachetnici – bude-li dost silný vítr, sportovní stanoviště jako překvapení,
tiskání na trika a tašky, laminování, sportovní soutěže a kvízy pro děti i dospělé.
Vstupné na akci je zdarma, výše příspěvku na tvoření podle výrobků. Těšíme se na
Vás za každého počasí.
PRÁZDNINOVÉ POZVÁNÍ – výběr z programů pro rodiče s dětmi
V Plzeňských panenkách běží program celý červenec, od 1. 7. do 31. 7. vždy od
9:00 do 12:00. Z atraktivní nabídky jsme vybrali následující tipy
20.7. Pirátský den pro rodiče s dětmi – příběh, soutěže, vyrábění na téma pirátů,
malování na obličej
21.7. Farmářský zvířátkový den pro rodiče s dětmi – pohádka, tvoření, výroba masek zvířátek a další překvapení
22.7. Kuchařský den pro rodiče s dětmi – zábavné tousty, příprava stolu na hostinu, kuchyňský kvíz
23.7. Houbařský den pro rodiče s dětmi – vše o houbách, kvíz, lamino z obrázků
hub, pexeso o houbách, smažené žampióny, šité houbičky
24.7. Indiánský den pro rodiče s dětmi – malování na obličej, výroba totemu, indiánské soutěže

MC

MC
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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

Ranní chvály: pondělí, úterý, středa od
7:20 v klubu ve Františkánské ul.
HORÁcké středy od 20:15 hodin ve farním
sále Františkánská 11
3. června: Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu – uvedení do úcty k tomuto svátku
(P. Vojtěch Soudský OP) + modlitba
10. června: Evangelizace v postmoderní společnosti – na téma promluví P. Aleš Opatrný
17. června: ORDO VIRGINUM – Mgr. Martina Vintrová OV o zvláštním vyjádření
zasvěceného života (beseda v rámci
Roku zasvěceného života, vyhlášeného papežem Františkem)
24. června: Opékání u dominikánů – rozloučení na závěr akademického roku
v klášterní zahradě
PRÁZDNINOVÉ AKCE 2015
(přihlášky: marieklimecka@seznam.cz)
30.6. – 3.7. VODA:sjíždíme Vltavu v úseku
Vyšší Brod až Boršov, přihlášky nutné
do začátku června.
18. – 21.8. PUTOVÁNÍ z Plzně na Domažlicko, vše své si nosíme s sebou, každý den cca 20 km, nocleh na farách.

PRONÁJMY NAVRÁCENÝCH NEBO KOUPENÝCH
BUDOV A POZEMKŮ
Z hlediska ekonomického i právního
je to jeden z nejsnazších a nejstabilnějších zdrojů.
Je-li například farnost vlastníkem
pole, může ho pronajmout zemědělskému družstvu nebo soukromníkovi za domluvený pronájem a peníze
přicházejí pravidelně na účet farnosti.
Z vlastní zkušenosti nájemníka v
bytě vlastněném církví ale také vím,
jak kritický je pohled na majitele nemovitosti, zvláště pokud by neplnil
řádně svoje povinnosti a šlo mu jen
o zisk nebo o nepřiměřený zisk.
Velmi kontraproduktivní, nejen ve
vytváření pohledu veřejnosti či „nepřátel“ církve, ale i z hlediska získávání peněz v budoucnosti, by bylo
někomu pod vidinou zisku peněz
nějakým způsobem či necitlivým přístupem ublížit nebo nezaregistrovat
jeho vstřícnost.
Dalším nebezpečím je nechat se
ošidit (naletět) z důvodu, že nejsme
dostatečně znalí ve věcech právních
nebo ekonomických.

PŘÍKLAD ŠPATNÉ PRAXE
k zasmání i k zamyšlení
K panu faráři přišel smutný starší
pán. Na dotaz, co si přeje, odpověděl: „Chtěl bych pane faráři, kdyby
jste udělal v kostele pohřeb naší Júlince. Byla už stará, nemocná a včera
zemřela.“ „Proč ne, od toho tu jsem a
navíc babička měla tak hezké jméno
– Julie.“ „To ale pane faráři nebyla babička, to byla naše fenka, jezevčice“.
„Člověče, co si myslíte, copak mohu
dělat pohřeb psovi? To mohu udělal
jen pro vašeho rodinného příslušníka! Pohřeb zvířeti Kanonické právo
katolické církve nedovoluje!“
Pán s pláčem namítá: “Ale ona byla
jako člen naší rodiny a měli jsme ji
rádi“. „Víte co?“ reaguje farář. “Když
o to tak stojíte, za rohem se usadila
nějaká nová církevní sekta, zkuste to
tam“.
"A myslíte, že bude stačit, když jim za
ten pohřeb dám deset tisíc korun?"
ptá se smutný pán faráře.
Ten vyskočil ze židle a s otevřenou
náručí povídá: „Ale to jste člověče
nemohl říci hned, že Julinka byla katolička“?
Karel Ženíšek
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Májová pouť do Neukirchen beim Heiligen Blut
Pouť k Panně Marii Loučimské do bavorského poutního místa Neukirchen beim Heiligen Blut se stala po znovuobnovení po pádu Železné
opony významnou a hojně navštěvovanou. Nejinak tomu bylo i letos
1.května. Z Domažlicka a Klatovska se sešlo asi dvě stě poutníků, aby se
pomodlili a zúčastnili slavnostní bohoslužby.
Za zpěvu písně "Tisíckráte pozdravujeme Tebe" bohoslužba začala.
Hlavním celebrantem byl kdyňský vikář Mons. Miroslav Kratochvíl, koncelebrovali kněží z domažlického vikariátu (z Mrákova P. Przemyslaw
Ciupak, z Milaveč P. František Kaplánek) a z klatovského vikariátu vikář P. Jaroslav Hůlle, kaplan P. Ivan Pavlíček a Mons. Vladislav Sysel, který byl hlavním iniciátorem obnovení této pouti.Přítomni byli i dřívější
starosta z Nových Kostelů pan Egid Hoffmann a současný starosta pan
Markus Müller s manželkami.

V úvodu bohoslužby vikář Kratochvíl
pozdravil všechny přítomné a obzvláště uvítal již zmíněného Mons. Vladislava Sysla, který o den dříve, tedy 30.dubna, oslavil 93.narozeniny. V přímluvách
vzpomínal také na kněze a poutníky,
kteří toto poutní místo rádi navštěvovali, ale už nás předešli na věčnost.
Ti praví poutníci, kterých bylo asi třicet,
se sešli ráno v obci Fleky a putovali do
Neukirchenu pěšky, ostatní přijeli autem. Na konci bohoslužby všichni zazpívali při májové pobožnosti Loretánské litanie a pan vikář pozval na další
pouť, která se zde uskuteční opět za
rok, v sobotu 7. května. Pak se všichni
odebrali ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která stojí nedaleko kostela, a tam
se ještě krátce pomodlili.
Počasí tento den bylo deštivé a chladné, ale nikdo nelitoval a všichni zde
spolu strávili pěkné a požehnané sváteční dopoledne.
Matějkovi, Loučim
Pouť na mosteckou výšinu ke kapličce Panny Marie prostřednice všech milostí ve farnosti Toužim
Letos 8. května jsme slavili 10. výročí
vysvěcení kapličky a obrazu Panny
Marie, umístěného v kapličce při silnici z obce Štědrá do Mostce. Tato
kaplička byla v minulosti zpustlá
a podařilo se ji díky úsilí a nadšení
skupiny odhodlaných lidí opravit.
Vroce 2005 zed byla první pouť a
biskup František Radovský kapičku

vysvětil.
Na historii oprav kapličky vzpomínají manželé Stanislav a Petra Širokých:
Jednoho letního dne roku 1997se
nás maminka zeptala: „Co máte důležitého na práci? Že nic? Tak si sbalte
nářadí, jdeme opravit střechu kapličky!“ A šlo se. Toho roku jsme opravili
střechu. Měli jsme dobrý pocit, že do
kapličky nezatéká. Kromě pochvaly
jsme si zasloužili i kritiku. Bylo nám
vyčítáno, že kanadský šindel použitý při opravě je na historický objekt
naprosto nevhodný a musí pryč a že
se následných oprav ujmou naši kritici sami. A několik let se nedělo nic.
Pro příště jsme si vzali ponaučení a
další opravy konzultovali s odborníky. Velmi ochotně nám pomáhal
Mgr. Luboš Zeman z Památkového
ústavu. Rok 2004 začínáme s odhodláním opravu dokončit.
Díky získané fotografii kapličky z 1.
pol. 20. století a na základě vzpomínek pamětníků upravujeme plány
na opravu štítu do podoby co nejbližší té původní. Obraz Panny Marie
nám svým osobitým stylem namalovala spolužačka z lékařské fakulty
MUDr. Martina Králová. Zkušenosti z
předcházejících zim, kdy po jarním
tání stála kaplička několik týdnů v
louži vody, nás donutily udělat zásadní opatření proti vodě a vlhkosti.
Byl položen systém rour zajišťující
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odvod vody a provětrávání základů.
Teprve poté byly dokončeny římsy
a povrchová úprava. Za ni patří poděkování mamince Věře Široké, Petře Šulcové a Rafi Hamoudové. Na
terénních úpravách se podílel bratr
Pavel Široký.
Rád bych poděkoval všem, kteří
svým úsilím přispěli k tomu, že se
tato kaplička stala místem již tradičních poutí k Panně Marii Prostřednici všech milostí.
Hlavním celebrantem byl letos P.Kryštof Labedz CMF z Prahy a koncelebranty P.Mieczyslav Józwiak CMF
také z Prahy a P. Jozef Szczepaniak
CMF z Bochova. V homilii vysvětlil
P.Kryštof vznik památky Panny Marie
prostřednice všech milostí a navázal
v dalším obsahu na text evangelia o
proměnění vody ve víno v Káně Galilejské při svatbě na která byl Ježíš,
učedníci i jeho matka Maria. „Udělejte všechno co vám řekne“	
Jáhen
Vilém Günzel

Vaše dotazy: V únorové Zpravodaji jsem
se dočetla o sběrných kontejnerech na
použité šatstvo, které je určeno pro potřeby diecézní charity. Můžete upřesnit,
kde všude v Plzni jsou tyto kontejnery k
nalezení? Děkuji.
@jana
Na území města Plzně jsou zmíněné
kontejnery rozmístěny následovně:
MO Plzeň 1 : Západní ul. (ve slepé ulici), Žlutická (za prodejnou), Rabštejnská (za kruhovým objezdem), Kotíkovská (mezi paneláky), Strážnická (Na
Vinicích)
MO Plzeň 4: Rolnické náměstí, Nad
Dalmatinkou, Pod Švabinami, Rokycanská (mezi paneláky), Ke Kukačce,
Smrková, Lesní (za úřadem), Na Kovárně, Levandulová, Křiva (Červený Hrádek), V Mokřinách (Červený Hrádek),
V brance (Bukovec), Hlavní (Bukovec),
Mezi úpodjezdy (Bukovec), Sousedská (u bývalé Billy). Přesné rozmístění
lez najít také na webové mapě: http://
www.mapy.cz/s/fVqD
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Z diáře biskupa Františka 15
4.6. 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, slavnost Těla a Krve Páně

Pondělí
Červen

2015

5.6. 18:00 Tábor, Stará radnice, zahájení výstavy o Mistru Janu Husovi
6.6. 18:00 Chlum sv. Maří, mše sv. za křesťanskou Evropu v rámci kongresu Panevropské unie
7.6. 8:30 Spálené Poříčí, slavnost Božího Těla
9.6. 19:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, koncert k 600. výročí upálení M. Jana Husa
12.6. 18:00 Plzeň, farní sál Františkánská 11, Vzpomínkové setkání na počest Luboše Hrušky
20:00 Plzeň, kostele Nanebevzetí Panny Marie, Nightfever
13.6. 8:30 České Budějovice, biskupská konsekrace Mons. Vlastimila Kročila
14.6. 8:30 Přeštice, 10:00 Horšice, 11:15 Kbel – mše sv. v rámci kanonické vizitace
16.-18.6.

Praha, Tábor, Husitologické sympózium

19.6. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, setkání s mezinár. společenstvím rotariánů
20.6. 8:00 Luby u Chebu, celostátní setkání Čechů z Banátských Karpat
26.6. 10:30 klášter Teplá, mše sv., otevření opravené části kláštera
20:00 Plzeň, amfieteátr, zahájení Všesokolského sletu
27.6. 8:00 Domažlice, diecézní setkání ministrantů
14:00 Město Touškov, mše sv. k 900. výročí založení města
17:00 Plzeň – Litice, odhalení pomníku Mistra Jana Husa
28.6. 9:00 Blovice, kanonická vizitace

Biskupství plzeňské

6/2015 

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
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