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Žehnání kaple ve Šlovicích

Letní
setkání
s Pánem
Milí čtenáři,
v červenci a v srpnu proběhla už po několikáté v naší diecéze Diecézní evangelizační škola, a sice formou tří kurzů
Pavel, Izajáš a Dům modlitby. Do příjemného prostředí oázy v Koinonii Jan
Křtitel v Plzni - Liticích se sjely desítky
účastníků. Začínali s nejrůznějšími pocity, od obav, trémy až po zvědavé očekávání. Končili vesměs nadšení, posilnění
a naplnění evangelizačním elánem. Vybrali jsme pro vás svědectví některých z
nich. Jsou pro mnohé z nás inspirativní
a dokládají, že účast v evangelizační
škole je skvělý nápad. Vždyť učit se potřeba stále. A evangelizace? Té opravdu
není nikdy dost.
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Kurz Pavel 20. – 26. července
Chtěla bych kurz doporučit všem,
komu záleží na evangelizaci naší země
a možná váhají udělat první krok. Mě
přesvědčil, že je u nás možné nebo spíš
nutné hovořit o Ježíši kdekoliv, zvláště
s těmi z nás, kteří ho ještě nepoznali,
nebo jeho lásku nezakusili. Jde jen o
to překonat své předsudky, ostych a
lenost... Mohla jsem zažít s evangelizovanými úžasnou radost a proměnu,
pokud dokázali do svého života přijmout Krista. I když vás mnozí odmítnou a nepůjde vám vše na sto procent,
tu radost vám nic nevezme.
Brigita

Pán si nás vedl a v průběhu celého
týdne k nám promlouval. A i když si
na začátku mnozí z nás mysleli, že
cílem je evangelizace ostatních, byli
jsme to právě my sami, koho Pán
změnil a naplnil nás radostí ze své
bezpodmínečné lásky a spásy tak, že
si to nesmíme nechat pro sebe a musíme ji hlásat dál.
Jakub
Při předešlých nabídkách tohoto kurzu jsem si vždy říkala, že to není nic
pro mě. Letos jsem poprosila Pána o
odvahu, zavřela oči a odklikla přihlášku. Udělala jsem dobře. Nejvíc mě při
samotné evangelizaci překvapilo, že
lidé jsou ochotni naslouchat. I když
nevyznají Ježíše, chtějí slyšet o Boží
lásce. Všem, kdo váhají, zda se mají zúčastnit, bych chtěla vzkázat: „Nebojte
se, protože náš Pán nejvíc podpírá ty
nejslabší.“
Růžena A.
Kurzu Pavel jsem se dlouho chtěla zúčastnit, ale někteří říkali, že je těžký, náročný, drahý. Pán mě provedl až do cíle.
Když jsme vyšli lidem hlásat evangelium,
všechny pochybnosti byly pryč s prvním
oslovením. Cítila jsem, že nejsem sama,
že je s námi Ježíš. Jak moc Bohu na
všech záleží. Naplnil mě radostí, že jsem
říkala lidem o Božím Království a Boží

Lásce. I když někteří nechtěli slyšet hlásání kérygmatu, ale zasévala jsem. Šárka
Nějakou dobu před kurzem jsem se
také pral s modlitbou, s vyprahlostí a
nakonec vůbec s chutí jet. Silným okamžikem pro mě bylo, když jsme dostali
od Alvara hořčičná semínka a měli jsme
je zasít do země – každý kde chce, jak to
cítí v srdci. Zasel jsem do země vyprahlé
od sluníčka – jak jsem tuto vyprahlost
cítil v srdci, a prosil jsem, aby Duch svatý přišel se svou živou vodou a přinesl
život do této vyprahlosti. 
Pavel
Naše největší obava byla evangelizace
v Plzni na náměstí. Myslela jsem si, že
většina lidí nás nenechá dokončit ani
první větu, ale nebyla to pravda. Lidé
chtěli a potřebovali vědět, že je někdo
miluje takové, jací jsou. Bylo krásné sledovat, jak některým může jedna modlitba, natož pak přijetí Ježíše do svého
života, změnit den. 
Janča
Kurs Izajáš 29.7. – 1.8.
Už úvodní věta „Kdo je to Bible“ (ne, co
je to Bible), mě zarazila. P. Alvaro řekl,
že k Bibli máme přistupovat jako k živé
osobě! Během kurzu se Boží slovo postupně odhalovalo, rozebíralo zevnitř
i zvnějšku. I pro mě zazněla pravdivá
věta: „Kdo nezná Písmo, nezná Krista“.
Přijela jsem domů radostná a nadšená.
Teď konečně vím, jak číst Boží slovo
(denně a systematicky), jak ho uchopit
a jakou má sílu a moc!
Jarka K.
Jelikož jsem si v průběhu několika
uplynulých měsíců uvědomoval, že je
třeba udělat něco pro zlepšení mého
vztahu k Písmu, rozhodl jsem se tohoto kurzu zúčastnit. V průběhu jsme se
dozvěděli nejen spoustu zajímavostí

o Bibli, ale také celou řadu rad a doporučení, jak s Biblí pracovat, aby sloužila k našemu duchovnímu růstu. Teď už
jen zbývá prosit Pána Ježíše, abychom
nabyté informace přenesli do každodenního života. 
Dalibor Burk, Zlín
Kurz Izajáš jsem prožil jedinečně, neměl
jsem vůbec ponětí, co se všechno dozvím. Určitě mě to posunulo dál! Bohu
díky za něj a za Koinonii.
Libor
Kurs Izajáš jsem objevil na pracovním
stole již po uzávěrce, leták jsem dostal z prodejny karmelitánského knihkupectví. Celý kurs Izajáš byl pro mě
doslova velmi přínosným. Bohu díky,
že jsem se mohl se všemi takto sejít a
slyšet P. Alvara.
Dalibor, Plzeň
Cesta do Plzně je z Moravskoslezského
kraje dlouhá, Regiojet přijel do Prahy se
zpožděním, takže mi právě ujel rychlík
na Plzeň. V kupé jsem se ocitla s paní
Katkou, nadšenou příznivkyní léčitelství. Možná v pozadí i trošku východní
filozofie. A že se občas v léčitelství najdou i podvodníci a já jakožto lékařka
tohle těžko snáším, rozvinula se debata
o kladech i nebezpečích léčitelského
„koníčku“. A nakonec došlo jaksi přirozeně i k tomu, že jsem jí povídala o svém
„koníčku“, ale zároveň smyslu mého života, o Pánu, o zázracích, které v mém
životě udělal a dělá. Pověděla jsem jí o
kurzu Izajáš v oáze Jan Křtitel a navrhla,
že se na kurz může přijít podívat. A paní
Katka opravdu přišla! Byla oslovená
přednáškami i Božím duchem. Závěrečný den v našem divadélku shrnujícím
vyučování jí byla přisouzena herecká
role samotného Ježíše, což bylo jen potvrzením, že to vše je Pánova ruka!

Anička z Těrlicka u Havířova
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Co se stalo,

co se chystá
Kurz Dům modlitby 3.-6.8.
Dozvěděla jsem se mnoho zajímavého. Tak třeba k čemu dům modlitby
slouží? Kdo odpoví, že je určen vzdáleným, kteří hledají ve svém životě
Krista – pevný bod a rádi by se s ním
setkali, ten si může napsat jedničku.
Kurz Dům modlitby byl pro mě velkým povzbuzením a inspirací.
Děkuji všem, kteří ho s láskou připravovali a vedli.
Zdenka
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Upřímně se přiznám, že na Dům modlitby nemáme s manželem sílu ani jeden, ale mše s P. Alvarem a přednášky
nás oba oslovily. A tak jsme dnes cestou domů koupili buřty a pivo a pozvali sousedy. A taky obláty z Plas. A
mně to najednou secvaklo. Pochopila
jsem, co mám dělat. Stavět mosty. Na
Dům modlitby je ještě brzo… Co takhle Dům setkávání? Dům, ve kterém

by lidé mohli zakusit, že věřit v Pána je
naprosto přirozené a normální. Lucka
Kurz nám připomenul, že Bůh je součástí naší rodiny a našeho domova, zodpověděl nám všechny naše dotazy. Utvrdili
jsme se v tom, že svědčit o Bohu našim
přátelům a lidem, které potkáváme každý den, nemáme až někdy v budoucnu,
ale právě DNES!!! 
Káťa a Martin
Přednášející byli dobře seznámeni
s různými úskalími Domu modlitby
a reagovali na naše otázky s velkou
moudrostí. Nevím, kolik z nás se do
projektu Domu modlitby pustí, ale
odcházeli jsme s velmi velkou podporou, že se do toho nejen máme pustit,
ale že to i zvládnem.
Linda



Připravily Pavlína Anderlová
a Alena Ouředníková

Tepelský klášter prošel výraznou rekonstrukcí
"Dotknout se života našich předků, poznat ho a dokázat jeho poznání využít
pro náš současný život, to je smysl obnovy památek naší historie," zdůraznil
arcibiskup Dominik Duka 26. června při
otevření rekonstruované části areálu
premonstrátského kláštera v Teplé, kde
byl slavnostně ukončen šestiletý Projekt vzorové obnovy kláštera.
Zásadní rekonstrukcí prošlo původně
barokní jádro kláštera, z Integrovaného
operačního programu evropských fondů a státního příspěvku zde bylo investováno zhruba 500 miliónů korun.
"Důležité nyní je, aby objekt začal sloužit k větší vzdělanosti a duševnímu i
duchovnímu povznesení celého kraje,
jak to ostatně bývalo v minulosti u klášterů běžné," přeje si tepelský opat P. Filip Zdeněk Lobkowicz. Od 1. července

v klášteře začala působit Hroznatova
akademie jako středisko nekomerčních kulturně vzdělávacích aktivit.
Nově jsou v areálu kláštera přístupné
naučná stezka, expozice archeologického průzkumu a podzemí konventu,
připravují se okruhy zachycující středověký život v klášteře, tvořivé dílny
a workshopy, výukové programy pro
školy a veřejnost a další. Klášter nabízí
prostory pro vzdělávací akce, semináře
a kongresy a zázemí pro duchovní, kulturní a společenské ativity.
Pohádkové náměstí zahájilo v Plzni prázdniny
Letní prázdniny v Plzni zahájilo 30. června Pohádkové náměstí. Evropské hlavní město kultury se díky křesťanskému
festivalu PilsAlive zaplnilo pohádkovými bytostmi. Děti za svou celoroční píli
dostaly sodměnu ve formě zábavného
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lech. Nechyběl rock, pop či rap. „Jsem
rád, že název koncertu PilsAlive – Živé
náměstí se podařilo naplnit. I lidé se přidávali ke zpěvu, ale hlavně k tanci. Patřili mezi ně i náhodně příchozí,“ uvedl
organizátor festivalu Ján Grajcár.
Festival PilsAlive organizuje každoročně Biskupství plzeňské ve spolupráci se
spolkem Přátelé Koinonie.
prostoru. Obdržely mapku Pohádkového náměstí a kartičku s hádankou na
doplnění. Tu mohly postupně vyplňovat po splnění úkolů u pohádkových
stanovišť. Tam je čekali Kohoutek a slepička, Maruška s Macechou z pohádky
o dvanácti měsíčkách, Hloupý Honza,
Budulínek, Pejsek a kočička, Popelka a
Princ Bajaja, kteří dětem zadávali různé
zajímavé úkoly. Za správnou odpověď
získaly pak u andílka Plzeňáčka odměnu. Všechny děti na závěr společně
shlédly divadelní představení o Dobrém pastýři. Pomohly mu najít zatoulanou ovečku Lilku.
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Festival PilsAlive oživil náměstí Republiky v
Plzni
V rámci projektu Plzeň 2015 Evropské
hlavní město kultury nabídl 28. června
na náměstí Republiky v Plzni křesťanský festival PilsAlive návštěvníkům nejen pasivní poslech, a sice díky taneční
skupině Let’s Dance for Jesus, která od
začátku programu rozhýbala přihlížející
posluchače.
Publikum pochválila i worshipová
zpěvačka Máire Close (USA). Ve svém
vystoupení nešetřila přítomné a svou
tvůrčí kreativitou dokázala všechny roztančit v rytmech worshipu či latinskoamerických skladeb. V tomtéž pak pokračovali hudebníci a zpěváci z plzeňské
skupiny Koinonia. Zazněly skladby současné křesťanské tvorby v různých sty-

Kaplička sv. Cyrila a Metoděje září u silnice ve
Šlovicích
Rekonstruovaná kaplička svatých Cyrila
a Metoděje na okraji obce Šlovice byla
5. července požehnána generálním vikářem Mons. Josefem Žákem. (Viz foto
na titulní straně.)
"Kaplička je dědictví po otci a dědovi,
cítil jsem jako svou morální povinnost
nenechat ji chátrat," vysvětlil Miroslav
Kotal, na jehož pozemku stojí a který
ji na vlastní náklady rekonstruoval.
Ústřední obraz slovanských věrozvěstů věnovala malířka Marie Zajíčková.
Kaplička bude sloužit jak příležitostným bohoslužbám farnosti, tak k povzbuzení srdcí těch, kdo půjdou či
pojedou kolem.
"Hus by dnes nebyl v konfliktu s církví," řekl biskup Radkovský v Kostnici
Biskup František Radkovský se zúčastnil jako zástupce římskokatolické
církve v ČR mezinárodní ekumenické
bohoslužby v Kostnici, která završila
6. července hlavní část vzpomínkových akcí k 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa.
V zaplněné bazilice Panny Marie,
kde před šesti sty lety proběhlo Husovo odsouzení k smrti na hranici,
se shromáždili představitelé dalších
křesťanských církví a stovky návštěvníků. Za českou stranu kromě

seniorky Českobratrské církve evangelické Martiny Šerákové a biskupa
Církve československé husitské Filipa
Štojdla promluvil i biskup František
Radkovský: "Od doby umučení Jana
Husa se hodně změnilo. Mnohé z
toho, co Hus hlásal, se stalo realitou.
Papežové byli tenkrát problémem,
dnes jsou požehnáním pro církev i
pro svět, jako třeba Jan Pavel II. nebo
František. Druhý vatikánský koncil
přinesl mnohé pozitivní změny. Jistě,
nelze přehlížet ani dnes problémy v
církvi. Myslím, že v současnosti by
byl Jan Hus horlivým kazatelem, misionářem, náročným k sobě jako k
ostatním, ale rozhodně ne v konfliktu
s církví." Po bohoslužbě byl v Kostnici
odhalen pomník Jana Husa a Husův
osud bude v tomto jihoněmeckém
městě připomínán i po zbytek roku.

vyvrcholily 11. července oslavy 330.
výročí klatovského mariánského zázraku.
Zatímco dopolední mariánská pobožnost a Loretánské litanie se nesly
spíše v rozjímavém duchu, odpolední pontifikální mše svatá a především
následný průvod s uctívaným obrazem centrem města byly vřelým a
otevřeným projevem mariánské úcty
a díků. Na počest Panny Marie Klatovské, k níž se obracejí zejména ženy s
problémy v těhotenství a mateřství
a nemocní, letos také zaznělo ve
světové premiéře Oratorium z pera
mladého komponisty Pavla Samiece
s textem Štěpána Špáda.
Jáhenské svěcení
Na svátek sv. Jakuba apoštola 25. čer-

Pouť k 330. výročí klatovského mariánského
zázraku
Slavnou poutí k Panně Marii Klatovské za účasti biskupa Františka Radkovského, generálního vikáře diecéze Josefa Žáka a stovek poutníků
vence při mši svaté přijali z rukou plzeňského biskupa Františka Radkovského
jáhenské svěcení bohoslovci Pavel Fořt
z Drmoulu a Milan Geiger z Nýřan.
Biskup požehnal sanitky
„Bože, prosíme tě za ty, pro něž je záchrana životů jejich povoláním. Provázej je svým požehnáním, když budou
užívat tohoto sanitního vozu, aby včas a
bezpečně dorazili k cíli své cesty.” Těmito slovy požehnal před katedrálou sv.
Bartoloměje 4. srpna biskup František
Radkovský tři nové sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby Plzeňského
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kraje. Požehnání platilo symbolicky i
všem záchranářům.
Poutníci tří národů mezi Plzní a Řeznem
Česko - španělsko - německá skupina
poutníků se vydala v sobotu 1. srpna
z katedrály sv. Bartoloměje po části
Svatojakubské cesty mezi partnerskými městy Plzeň a Regensburg. Putování zakončili bohoslužbou v 6. srpna
v řezenském kostele sv. Jakuba.
"Vybrali jsme si tuto část Svatojakubské cesty proto, abychom vložili další kamínek do mozaiky intenzivních
kontaktů mezi oběma metropolemi,
západočeskou a východobavorskou, i
partnerskými diecézemi. A také mezi
Západočeskou univerzitou a Univerzitou Regensburg," uvedl Pedro Álvarez
Olaneta, Španěl žijící v Německu a vedoucí katedry romanistiky řezenské
univerzity. "Velmi emotivní bylo zastavení na hraničním přechodu Všeruby,
kde je památník lidem, kteří přišli o život při pokusu o přechod hranic v době
komunistické nesvobody," popisuje
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další z organizátorů Pablo Chacón Gil,
plzeňský vysokoškolský učitel, lektor
Centra španělské kultury a vzdělávání
a pracovník Diecézní charity Plzeň v
jedné osobě. "Mluvili jsme s místním
starostou a dalšími pamětníky totalitní
doby. Všeruby a Eschlkam byly tehdy z
obou stran vnímány jako nepřekonatelný kraj světa. A teď naše mezinárodní
skupinka překročila hranici, ani jsme
nevěděli jak."
Poutníky doprovázeli také zástupci občanského sdruženi Ultreia, které pečuje
o úsek Svatojakubské cesty v České rebublice a poskytuje praktické informace zájemcům o putování.
Devadesátiletý Mons. Josef Mixa obdržel svatovojtěšskou medaili
Devadesátiletý Mons. Josef Mixa, farář
ve Stanovicích poblíž Karlových Varů, je
zřejmě nejtarším římskokatolickým knězem v České republice, vykonávajícím
aktivní duchovní službu. U příležitosti
90. narozenin, které oslavil 7. srpna, mu
kardinál Dominik Duka udělil stříbrnou
svatovojtěšskou medaili. Ve Stanovicích
působí Mons. Mixa přes čtyřicet let, než
sem byl odložen komunistickým režimem, byl pět let sekretářem kardinála
Františka Tomáška. Nikdy se nevzdal a
nezatrpkl, shromáždil kolem sebe skupinu aktivních křesťanů a toto společenství přetrvalo zásahy totalitní moci
i materialismus společnosti po listopa-

dovém převratu. K okruhu přátel Mons.
Mixy patří po léta i hudebník a herec
Marek Eben, který o něm říká: "Mít ve
farnosti takového kněze, jakým je pater
Mixa, to je dar z nebe. Řekl bych, že jsem
nikdy nezažil radostnější bohoslužby a
taky jsem se nikdy v kostele tolik nenasmál. Jeho bezprostřednost, humor
a zároveň nezlomná víra a nadšení pro
Boží věc, to se jen tak nevidí. Myslím,
že kdybychom na Bílou sobotu neměli
paškál, mohli bychom si zapalovat svíčky rovnou od něho."
Svatovavřinecká pouť u nového oltáře
Při tradiční svatovavřinecké pouti na Veselé hoře u Domažlic se letos kostelík sv.
Vavřince pochlubil novým skleněným
oltářem a ambonem. V sobotu 15. srpna zde celebroval za hojné účasti poutníků mši sv. biskup František Radkovský,
o den později P. Pavel Petrašovský. Skleněný oltář a ambon z dílny výtvarnice
Vladimíry Tesařové, která vytvořila např.
basreliéf pro domažlický arciděkanský
kostel či oltářní retabulum pro kostel

sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic,
byl vysvěcen při mši sv. o týden dříve
8. srpna generálním vikářem Mons. Josefem Žákem.
Čeští i němečtí poutníci se sešli v Kladrubech
U příležitosti 900. výročí založení kladrubského kláštera se zaplnil v neděli
16. srpna klášterní chrám Nanebevzetí
Panny Marie stovkami českých i německých poutníků při slavnostní mši
sv., celebrované plzeňským biskupem
Františkem Radkovským a řezenským
biskupem Rudolfem Voderholzerem.
Řezenský biskup zdůraznil v souvislosti se současnou problematikou přílivu
uprchlíků do Evropy zásadu benediktinské řehole, která káže přijímat každého
příchozího, jako by to byl Kristus sám.
Vyjádřil vděčnost, že on i plzeňský biskup jakožto následovníci sv. Wolfganga, jenž vznik benediktinského kláštera
v Kladrubech předznamenal, mohou
spolu stát na tomto historickém místě,
které bylo po několik staletí centrem
víry, kultury, vědy a osvěty pro široké
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okolí. Oznámil také, že 29. prosince proběhne v kladrubském klášteře setkání
tříkrálových koledníků plzeňské a řezenské diecéze a požehnání každoroční
Tříkrákové sbírky. "Tím se také otevře
10. století historie kláštera," dodal biskup Voderholzer.
Mezi návštěvníky nechyběla ani jeho
maminka, která přijela navštívit místo,
kde trávila své mládí až do poválečného odsunu.

Alena Ouředníková

ve spolupráci s Jánem Grajcárem

VÝTVARNÍCI V KATEDRÁLE
Výstava členů Sdružení výtvarníků ČR v
rámci 7. Salonu konaného pod záštitou
ministra kultury ČR a primátora města
Plzně je instalována v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni od 1. září do 28. září.
Slavnostní zahájení proběhlo1. září v
17.00 hodin, včetně prezentace nové
básnické sbírky Romany Schuldové
„Abys nezesmutněl“ s ilustracemi plzeňské výtvarnice Evy Hubatové.



10

25. LORETÁNSKÉ SLAVNOSTI V BORU
11. září v 17.00 hodin v chrámu sv.
Mikuláše koncelebrovaná mše sv., novokněžské požehnání bude udělovat P.
Richard Polák.
12. září v 10.00 hodin v chrámu sv. Mikuláše poutní koncelebrovaná mše sv.,
hl. celebrant P. Filip Zdeněk Lobkowicz
OPraem, opat tepelské kanonie, v
19.00 hodin tamtéž večerní mše sv., ve
20.00 hodin světelný průvod od Lorety,
ve 20.30 hodin mariánská pobožnost v
Loretě
13. září v 10.00 hodin v chrámu sv. Mikuláše slavná sborová mše sv. v podání
sboru a orchestru kláštera Emauzy v
Praze - W. A. Mozart Korunovační mše

OSLAVA 25 LET PŮSOBENÍ
SALESIÁNŮ V PLZNI
Srdečně vás zveme na setkání salesiánů, pracovníků střediska, civiláků,
dobrovolníků, dárců, návštěvníků
a příznivců salesiánského střediska
a farnosti v uplynulých 25 letech i
dnes.
Sobota 12. září 2015 v prostorách
střediska:
14.00 – Zahájení
14.15 - Film pro pamětníky
14.30 - Panelová diskuse (mapujicí
celých 25 let přítomnosti salesiánů
v Plzni)
15.30 - Vzájemné sdílení ve skupinkách
16.45 - Scénka (úvod pro nového moderátora farnosti)
17.15 - Občerstvení u grilu
Neděle 13. září 2015 v kostele sv. Martin a Prokopa
10.00 – mše svatá na poděkování za
uplynulých 25 let. Celebruje biskup
František Radkovský
Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 5.
září 2015 na:
Mobil 60329410 nebo email:
25let@sdbplzen.cz

vat službu v Centru pomoci dětem,
mládeži a rodině Střecha a v duchovní správě

vstupenek předem na www.plzenskavstupenka.cz a na místě před koncertem.

Obrazy z dějin plzeňského zvonařství
Výstava v Muzeu církevního umění
plzeňské diecéze, Františkánská 11,
od 21. srpna do 1. listopadu představuje dějiny zvonařství v Plzni od středověku až po nedávnou současnost.
Návštěvník se seznámí s významnými
plzeňskými zvonaři a osudy známých
plzeňských zvonů. Na výstavě je k vidění i část unikátního souboru odlitků
a fotografií zvonů zrekvírovaných za
1. světové války a další zajímavé předměty týkající se zvonařství ze sbírek
Západočeského muzea v Plzni.
V rámci výstavy je také prezentován
film „Ze srdce zvon“. Otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00
hodin.
Doprovodný program k výstavě: 1.
října v 17.00 hodin Rekvizice zvonů
za 1. světové války v Plzni - přednáška Mgr. Luďka Krčmáře představí ojedinělou fotodokumentaci z rekvizic
zvonů na plzeňském nádraží v letech
1916 – 1917.

Setkávání nad biblickými texty a v modlitbě v Klatovech
Každý 3. čtvrtek v měsíci od 8.30 hodin na faře v Klatovech. Začínáme 17.
září. Josef Kaše

Změny v plzeňské komunitě salesiánů
v novém školním roce
P. Mgr. Vojtěch Sivek přechází na Salesiánskou provincii Praha, kde bude
vykonávat službu delegáta pro pastoraci
P. Mgr. Jiří Baláš byl jmenován ředitelem největšího střediska v provincii
v Brně -Žabovřeskách.
P. Evžen Rakovský bude v Plzni vykonávat službu moderátora společné
duchovní správy a ekonoma komunity salesiánů
Martin Poláček bude v Plzni vykoná-

Varhanám v kostele sv. Jana Nepomuckého je 100 let
Při koncertě v kostele sv. Jana Nepomuckého v úterý 15. září od 19.30
hodin přední český varhaník Vladimír Roubal předvede posluchačům
zvukové možnosti varhan na dílech
klasiků i vlastních improvizacích. V několika skladbách pro trubku a varhany
pak doprovodí Jana Vernera, koncertního mistra Hudby hradní stráže.
Před koncertem bude posluchačům
zprostředkováno desetiminutové netradiční představení nástroje. Prodej

Slavnost milostného obrazu Panny Marie Bolestné ve Stříbře
19. září se ve Stříbře koná Slavnost
milostného obrazu Panny Marie Bolestné. V 9.30 hodin vyjde průvod s
milostným obrazem od mariánského sloupu do kostela, v 10.00 hodin
začne mše sv., hlavním celebrantem
bude litoměřický biskup Jan Baxant,
účinkuje sbor a orchestr F.X. Thuriho
z Prahy.
Enseble Gombert v katedrále sv. Bartoloměje
Soubor Ensemble Gombert z Melbourne zavítá do Plzně během svého
evropského turné. Představí se při
koncertu v katedrále sv. Bartoloměje
ve středu 30. září od 19.00 hodin. Soubor se věnuje hlavně období vrcholné
renesance, ve svém repertoáru má
však i soudobou hudbu. Prodej vstupenek předem na www.plzenskavstupenka.cz a na místě před koncertem.
Během koncertu bude možné na místě zakoupit CD.
Jak číst Bibli s porozuměním?
Upřímně zveme i úplné začátečníky
k setkávání nad Biblí vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 18.00 hodin na faře
v Chotíkově. První setkání 1. října v
18.00 hodin. Nebojte se přijít, těšíme
se na vás! Kašovi
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MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
Plzeň - Doudlevce, otevřeno od středy
do neděle 10.00 - 17.00 hodin
- mše svaté 10. a 24. září v 16.00 hodin
- 4. září pouť do Meditační zahrady
pro rodiče s dětmi.

- 1. října Světový den seniorů 9.00 –
16.00 hodin
DVD „Plody zla a odpuštění“ - svědectví
plk.L.Hrušky i cizojazyčně
Kontakt tel. 603 809 798, zahrada@bip.cz

Pastorační centrum
NEPŘEHLÉDNĚTE – UVOLNILA SE DVĚ MÍSTA
DO LURD
DIECÉZNÍ POUŤ DO LURD 25. 9. – 3. 10. 2015
Biskupství plzeňské pořádá Diecézní pouť do Lurd s názvem CESTA KE
KRÁSE A ZTIŠENÍ. Pouť se koná od
25. 9. do 3. 10. 2015. Cesta povede
přes nádherná místa - Nevers – Le
Puy en Velay – Carcassonne – La Salette – Annecy. V ceně 9.900,- Kč je
zahrnuta doprava luxusním autobusem, 5x ubytování včetně polopenze,1x ubytování se snídaní. Duchovní
a organizační doprovod zajišťují P.
Krzysztof Dedek a Majka Lachmanová. Přihlášky: Pastorační centrum
biskupství,
lachmanova@bip.cz,
728 930 030.
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REKOLEKCE PRO ŽENY se budou konat v
Perninku ve dnech 20. – 22. 11. 2015.
Rekolekci povedou P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné
ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil
fyzických a duševních. V programu
nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce
budou promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné

modlitby apod. V případě Vašeho zájmu napište na adresu lachmanova@
bip.cz. 728 930 030. Obdržíte mail s
podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. Za organizační tým
Majka, Martina a Vlaďka.
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ
Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny
s Josefem Kaše, které se uskuteční 21.
září 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.
Do prosince bychom se na pondělních biblických vždy věnovali čtení a
výkladu liturgických textům následující neděle. Na setkání v září to budou
texty z 26. neděle v mezidobí (1. ČTENÍ Nm 11, 25-29, 2. ČTENÍ Jak 5, 1-6,
EVANGELIUM Mk 9, 38-43. 45. 47-48).
Probírané a rozjímané texty mohou
být i inspirací k společné modlitbě.
Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová.
Info na 728 930 030.

pout’
Diecézní
v Teplé
5. 9. 2015

Program pro mládež 4. září:
18.00

společná večeře, promítání, objevování klášterního pokladu,
duchovní slovo, adorace, modlitba

Program 5. září:
9.30
9.45

zahájení u kříže
katecheze „Stávat se chlebem života“

P. Martin Sedloň OMI
dětský program – připravují sestry salesiánky
program pro mládež – přednáška o eucharistii
P. Bonaventura OFM
10.45
slavení eucharistie
Mons. František Radkovský a Mons. Reinhard Pappenberger
12.15
občerstvení
13.00-14.00 prohlídky nově opravených prostor kláštera
13.30
pokračování dětského programu (do 15.15)
14.00
dělený program:
pro manžele „A naplnili džbány až po okraj…“ (srv. J 2,7)
P. Vlastimil Kadlec OMI
adorace
křížová cesta
přednáška „Čemu jsem se naučil“

(postřehy z devíti let života v islámském světě)
15.30

eucharistické požehnání

P. Günther Herbert Ecklbauer OMI

Biskupství plzeňské

www.bip.cz

Vystoupení kapel
v rámci Pils Alive:
9.00 – 9.30 Koinonia, Litice
12.30 – 13.00 Koinonia, Litice
13.15 – 14.15 Quo Vadis, Plzeň
14.30 – 15.15 Plamínky, Klatovy

Domov je potřeba vybavit nábytkem,
bezpečnostními prvky a elektrospotřebiči, vyměnit podlahy a osadit dveře.
Část daru půjde na pokrytí nákladů za
energie.

Z charitního života
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Job Centrum
Diecézní charita Plzeň provozuje od
začátku letošního roku novou sociální službu – Job Centrum. Služba je
zaměřena na dlouhodobě nezaměstnané lidi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. „Za první pololetí
letošního roku nás navštívilo 52 klientů“, řekla vedoucí projektu Jaroslava Medunová. „Z toho 12 klientů bez
domova, 5 se záznamem v trestním
rejstříku, 1 cizinec ze třetí země, 13 cizinců z EU, 9 invalidních důchodců a
16 ostatních dlouhodobě nezaměstnaných“. Job Centrum podle potřeby
nabízí kontakty na pracovní agentury, sociální firmy a chráněná místa
(především invalidním důchodcům)
a vyhledává konkrétní inzeráty. Klienti mají i možnost vyhledávat si
inzeráty na počítači v Job centru
s možností zatelefonovat si na cca 3
vybrané kontakty. „Snažíme se vést
klienty k samostatnosti," pokračuje
Jaroslava Medunová. „Osvětlujeme
jim situaci na trhu práce. Současně se
je snažíme zorientovat v jejich životní situaci“. Job Centrum pomáhá klientům i s vyřizováním běžné úřední
agendy a v komunikaci s potenciálními zaměstnavateli.

Diecézní charita Plzeň zakládá firmu na pomoc
nezaměstnaným
Poskytnout plnohodnotné pracovní
pozice až dvěma desítkám nezaměstnaných a napomoci jejich integraci
do společnosti chce nově vznikající
sociální firma, kterou zakládá Diecézní charita Plzeň společně s městem
Plzní. „Sociální firma bude mít formu
společnosti s ručením omezeným“,
uvedl ředitel DCHP Jiří Lodr. „Pokud
vše proběhne dobře, rádi bychom
zahájili činnost firmy už na podzim.
V začátku by firma zaměstnala pět
lidí, z čehož jeden bude proškolený garanční pracovník, který ostatní
povede. Počet zaměstnanců by měl
postupně narůstat až ke dvěma desítkám. Vykonávat budou manuální
činnosti, momentálně jsou dojednány lesní práce“. Sociální firma nebude nabízet jednorázovou pomoc,
ale dlouhodobější práci, která by nezaměstnaným pomohla vrátit se do
běžného života.
Finanční podpora azylového domu
v Domažlicích
Azylový dům a sociální ubytovna sv.
Alberta Chmielowskeho v Domažlicích
získaly finanční podporu od Nadace
České spořitelny ve výši 250 tisíc Kč.

Asistenční služby pro cizince
Od května poskytuje Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní Charity Plzeň
asistenční služby na pracovišti Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni. Přímo na pracovišti OPC v Plzni je
poskytováno cizincům ze třetích zemí
poradenství v otázkách pobytu na území, pomoc s vyplňováním formulářů,
tlumočení z/do ruského a ukrajinského
jazyka a asistence při jednání s pracovníky OPC dle individuálních potřeb. Za
první dva měsíce realizace projektu
(květen – červen) byly asistenční služby poskytnuty celkem 83 uživatelům.
V 65% se jednalo o občany Ukrajiny,
v 10% o občany Vietnamu, v 6% o občany Moldávie a v 5% o občany Ruska.
Dále byly služby poskytnuty občanům
Albánie, Arménie, Běloruska, Bosny
a Hercegoviny, Guiney, Kazachstánu,
Kyrgyzstánu, Libanonu, Mongolska,
Srbska, Turecka a Uzbekistánu. Dotazy uživatelů služeb se týkaly nejčastěji
náležitostí žádostí o povolení k pobytu,
prodlužování povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu, obecných informací o povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem studia, podnikání,
zaměstnanecké karty. Časté byly i dotazy týkající se povinnosti oznámení
změn a získání státního občanství ČR.
Čaj o páté v domově sv. Aloise
V Domově sv. Aloise v Hradišťské ulici
proběhne v pondělí 14. září od 16.00
hodin tradiční setkání. Čaj o páté slouží
jako posezení a zdroj informací pro ro-

dinné příslušníky a blízké, kteří pečují o
seniory s demencí. Organizátoři prosí
potvrzení účasti na e-mailu monika.
jelinkova@mchp.charita.cz,
andrea.
volkova@mchp.charita.cz nebo telefonicky na 731 619 754, 377 310 410 nejpozději do 11. 9. 2015.
Putování plzeňskou charitou
V rámci Festivalu dobrovolných aktivit
Andělfest a Dne charity budou moci
zájemci navštívit charitní zařízení v
Plzni. Putování plzeňskou charitou se
uskuteční v pátek 25. září od 10.00 do
16.00 hodin. V tuto dobu budou níže
uvedená střediska otevřena pro veřejnost a charitní pracovníci poskytnou
informace o jejich fungování. Ve všech
místech bude k dispozici originál tzv.
Poutnického listu s uvedením všech
možností návštěvy a s prostorem pro
razítko. První tři návštěvníci s největším
počtem navštívených míst obdrží věcné ceny.
Na návštěvu se těší:
•Domov pro seniory sv. Jiří, Mohylová
1443/92,
•Domov sv. Františka, Wenzigova 183/5
•Charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba (CHOPS), Osobní asistence, Polední 528/13,
•Domov sv. Zity – chráněné bydlení,
Sladkovského 428/16
•Městská charita Plzeň - ředitelství,
Francouzská tř. 2484/40a
•Domov sv. Aloise – domov se zvláštním režimem, Hradišťská 30/30
•Domov pokojného stáří sv. Alžběty,
Hlavanova 216/15
•Sociální služby v Cukrovarské ul., Cukrovarská 327/16
•Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
v tísni, Čermákova 2368/29

Miroslav Anton
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 P. Reginald Větrovec OPraem



z kláštera v Teplé

V rámci letošního Roku zasvěceného života odpovídají na otázky osobnosti z naší
diecéze, které zasvěceným životem žijí. Tentokrát je to premonstrát P. Reginald Pavel Větrovec z kláštera v Teplé
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Co pro mě znamená žít zasvěceným životem?
Jde o doživotní dobrovolně přijatý a
v čase naplňovaný závazek věnovat
se nejpodstatnějšímu lidskému vztahu – tedy vztahu k Bohu. Znamená to
především vzít vážně křestní závazky
a z nich vyplývající pohled na věčnost. Člověk se v tomto životě snaží
žít podle hodnot a zásad budoucího
věku – nebeského království.
Zcela na místě je otázka: jak to může
slabý člověk zvládnout? Posilou je
zde pro mne Bohem inspirovaný názor a zkušenost mého milovaného
křestního patrona, který píše křesťanům do Korintu: „když jsme pověřeni
službou, nenecháváme se ovládnout
malomyslností, protože nám Bůh

milosrdně pomáhá“ (srov. 2Kor 4,1),
spojená s důvěrou v to, že dobrý Pán
neodepře své milosrdenství těm, kdo
prosí. Tato důvěra v Ježíše, dobrého
Pastýře, nesmí mít nic společného
s laxností nebo s opovážlivým spoléháním na Jeho milosrdenství. Po
definitivním rozhodnutí pro Krista již
není prostor ke „hledání toho, co by
se mi líbilo, nýbrž ke snaze zalíbit se
tomu, koho jsem našel“ (volně podle
sv. Augustina).
Jak jsem se na tuto cestu dostal?
Politické poměry po událostech listopadu 1989 mi otevřely možnost znovu zvážit moji dlouhodobou touhu
po kněžství. Na studium v semináři

jsem se jako inženýr s praxí necítil a
viděl jsem jako užitečné mít za sebou
nějaké zázemí. To se potkalo s „náborovou akcí“ P. Jožky Kazdy pro Teplou.
Vstoupil jsem do kláštera bez velkých
ideálů a s obavami, které se zčásti naplnily. Je ale poctivé říci i to, že jsem
si vždy při krizích kladl otázku: je to
pro mne před Pánem důvod k odchodu z Teplé? Při pokusu o poctivou
odpověď jsem pokaždé zjistil, že ne. I
to je milost.
Jak žije a uskutečňuje naše komunita své
specifické charisma?
To by měl posoudit někdo jiný, konečný úsudek o všem patří Pánu
(srov. 1Kor 4,4 v kontextu). Sv. Norbert založil řád kleriků se zaměřením na venkovskou duchovní správu
s důrazy vyjádřenými v premonstrátském pateru, tj. v pěti duchovních životních orientacích. Jde o život liturgický, kající, eucharistický, mariánský
a apoštolský. V Teplé se poctivě koná
liturgie hodin, a to skutečně sedmkrát denně (tři modlitby uprostřed

dne), denně se v klášteře slaví eucharistie, denně se společně konají
mariánské modlitby. Nezanedbáváme v tom ani naše farnosti. Myslím,
že po této stránce se něco dělá, sice
bez gregoriánského chorálu v latině,
který patří k prospěšné a obohacující tradici premonstrátů; ale v rámci
přiměřených možností si počínáme
poměrně věrně. Kajícnost předpokládá rozpoznat chybu, přiznat a podle
možností ji napravit. Ne vždy se daří
chyby vůbec nalézt a přiznat, pokrok
by zde byl velkým Božím darem. Ve
věci apoštolského působení je palčivá otázka přitažlivosti našich vzorů
zejména pro potenciální nové řeholníky. Jeden spolubratr z kurie řádu mi
jednou v Římě mimoděk řekl: „Když
jsem jako kluk viděl našeho faráře,
chtěl jsem být jako on“. Napadá mne
otázka nejen pro Teplou: kdo dnes
chce být jako my? Jistě platí, že povolání dává Bůh, a to někdy překvapivým způsobem; to je jedna z výzev
k pokračování ve snaze být věrně nablízku a bedlivě Mu naslouchat.
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40. Cesta k úspěchu

Láskou k jednotě

které jeden nebo oba, jak dokumentuje Konstantinův životopisec, vykonali před posláním na Velkou Moravu.
Nazval bych to takovou dlouhodobou
přípravou.

Seriál o cestách a odkazu svatých Cyrila a Metoděje.
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Ta stavba stojící v blízkosti Náměstí Santa Maria Maggiore v Římě není nijak nápadná. Od roku 1917 zde sídlí
Papežský Orientální Ústav. Ve čtvrtek 9. 5. 1963 zde byla
zahájena třídenní konference Cyril a Metoděj – svatí apoštolové Slovanů. Na chodbě před aulou potkáváme otce
Janeze Vodopivce, navštívili jsme ho před několika měsíci. Přicházíme na přednášku patera Michala Lacka, jezuity
a mimořádného profesora balkánských dějin na zdejší
univerzitě a též mimořádného profesora fakulty církevních dějin na Gregoriánské univerzitě. Jeho příspěvek je
v programu nazván: Misionářská metoda svatých Cyrila a
Metoděje: slovanská liturgie.
Moji kolegové předřečníci zde předestřeli a další ještě předestřou obraz svatých slovanských apoštolů z mnoha úhlů pohledu. Dovolte mně, aby se pokusil o jakousi syntézu, v čem byla
či nebyla misionářská činnost Cyrila a Metoděje výjimečná a
proč se jejich velkomoravské mise dočkala takových plodů.
Ve své pracovně nás pak přivítá příjemný řeckokatolický
kněz, podle data narození je mu něco málo přes čtyřicet.
Pochází ze slovenských Košic, ale od deseti let je spojen
s Tovaryšstvem Ježíšovým. Po maturitě prožil noviciát
v Záhřebu, pak ho představení poslali studovat do Říma.
Svůj první doktorát získal v roce 1953 na státní univerzitě
La Sapienza v Římě obhajobou doktorské práce Papežové
a Velká Morava v 9. století ve světle dokumentů papežské
kurie. Následoval druhý, jehož téma se týkalo Užhorodské unie karpatských Rusínů s katolickou církví.
Než budeme vůbec mluvit o velkomoravské misi svatých
apoštolů, měli bychom začít o několik let dříve, říká pan
profesor na úvod.
Myslíte u vzniku abecedy?
To bychom to vzali příliš rychle, musíme více do minulosti
k životnímu základu obou bratří a tím byla žitá víra, jak
připomínal kolega Vodopivec. Bůh si je oba vedl a oni se
nechali vést, naslouchali mu a radili se s ním. Dále je to
fakt znalosti slovanského jazyka a nakonec všechny mise,

Pak by se dalo říci, že existovala i krátkodobá
příprava?
Samozřejmě. Za prvé to bylo ponoření se do Boha a z modlitby vycházející
glagolice. Následovalo její použití pro
překlad Písma do staroslověnštiny.
Spolu s tím přišlo i přemýšlení o celkové strategii mise a jejích jednotlivých
krocích. A posledním bodem se vracíme k prvnímu: svěřili svou misi do
Božích rukou a pod ochranu svatých
Klementa a Dimitrije.
Jaká byla z Vašeho pohledu byzantská mise na
Velké Moravě?
Odpovím vám slovy Konstantinova životopisu. V patnácté kapitole se píše:
Když přišel na Moravu, přijal jej Rostislav s velikou úctou, shromáždil žáky
a dal je k němu do učení. To svědčí o
velké důvěře knížete. A dále se dozvídáme, že brzy dopřeložili liturgické
knihy, naučili žáky modlitbě breviáře

i mešním textům. A k tomu přidejme
jejich vlastní charisma. Byli vzdělaní
nejen v nějakých oborech, ale především v teologii a, jak jste slyšeli dnes na
konferenci, měli Boha v srdci a touhu
ho srozumitelně předávat.
Vypadá to jako základní stavební kameny
úspěchu mise.
V tom máte pravdu. Je jich celkem pět.
Nejsou specifické jen pro tuto misi, ale
najdeme je ve všech misijních dílech
v průběhu existence církve.

Prvním krokem k úspěchu je tedy výuka?
Mohla by být, ale aby začala výuka,
musíme mít nejen žáky a učitele, což
bychom v tomto případě měli, ale především materii k výuce. Tou pro Cyrila
a Metoděje bylo Boží slovo a magisterium. Přinášely naději i útěchu a byly
mocnou zbraní proti bludům, které na
Moravě přetrvávaly z doby pohanské a
dřívější křesťanská mise je nedokázala
vymýtit, některé pak mohly pocházet i
od germánských misionářů.
Mohl byste nám to více přiblížit?
Připouštěla se např. nelegitimní manželství, zvířata byla považována za
stvoření pocházející od ďábla, kdo zabil hada, bylo mu prý odpuštěno devět
hříchů apod. Lidé mnohdy věřili, že pod
zemí se nacházejí tvorové s velkou

19



20

hlavou. Tento názor pravděpodobně
přinesli západní misionáři, máme doloženo, že v 8. st. byl součástí nauky
salcburského biskupa Virgila. A do tohoto prostředí přichází misionáři, kteří
srozumitelným jazykem a důsledně
podle pravé víry hlásají Kristovu lásku,
nabídku odpuštění a Boží spásu pro
člověka.
Druhým krokem tedy byla výuka?
Nepředstavujme si filosofické disputace, na které byli bratři zvyklí z prostředí
konstantinopolské školy. Zde výuka
začala od úplného začátku. Od písmen
a abecedy. Jako slabikář sloužily texty z Písma, modlitby, mešní řád. Tady
jsme na opravdovém počátku slovanské kultury a vzdělanosti na Velké Moravě. Bez výuky by nebyla možná další
práce. Nebyl by nikdo, kdo by mohl pokračovat – a to bez ohledu na to, jak to
vše na Moravě dopadlo.
Legenda o sv. Klimentu Ochridském
nám popisuje, jak on sám o něco později stejným způsobem pokládal první
základy kultury v Makedonii: Nejprve
vysvětloval tvar písmen, pak jejich význam a potom vzal jejich ruku do své
a učil je psát. Je pravděpodobné, že
Klement zažil práci svého učitele Cyrila
na Moravě.
Slovanská liturgie se pak stala třetím krokem?
Liturgie ve slovanském jazyce je bezesporu nejdůležitějším a nejspecifičtěj

ším prvkem mise soluňských bratrů.
Jak už jste o tom psali, Cyril věděl, že
všechny národy Východu mají liturgii
ve vlastním jazyce a chtěl tuto možnost
dát i Slovanům. Dokonale tak propojil
mši svatou s permanentní katechezí.
Obojí mohlo být pochopeno pouze ve
srozumitelném jazyce.
Proto misionáři nemohli „vnucovat“ jim
blízkou řeckou liturgii. Nastal by stejný
problém, jaký byl na Moravě s latinou.
Byla tedy slovanská liturgie vlastním výmyslem bratří?

Při přípravě na misi měli k dispozici východní i západní prameny. Konstantinův životopisec píše, že evangeliář začíná slovy: Iskoni bě Slovo, i Slovo bě u
Boga, to je z Prologu Janova evangelia.
Tímto textem v evangeliáři východní
církve začíná velikonoční cyklus. Takový výbor evangelijních perikop se nám
zachoval v hlaholském Assemanově
evangeliáři. Na Moravě byl pak započatý překlad doplněn a vzniklo čtveroevangelium.
Oproti tomu tzv. Kyjevské listy nalezené v roce 1872 v Palestině ruským
archimandritou Kapustinem obsahují
slovanskou verzi liturgických modliteb
západního ritu. Datují se do 10. st.
To potvrzuje i otec Cuniberto Mohlberg OSB, emeritní profesor na Anselmianu, který našel v Sakramentáři
v Padově (D-47) prototyp pro texty Kyjevských listů. Došel k závěru, že, i když
jsou tam jisté diference, Kyjevské listy
i Sakramentář z Padovy mají společný
základ, který tento benediktin zařadil
do 7. stol.
Pokud soluňští bratři sloužili podle západního ritu, mohlo jít o tzv. ritus sv.
Petra, tedy o západní ritus papeže Řehoře Velikého, který byl přeložený do
řečtiny a následně do staroslověnštiny.
Pak je pravděpodobné, že i Misál byl
přeložen z řečtiny.
Jak do tohoto kontextu zapadá Konstantinův
spor v Benátkách?

Filosof zde bránil nárok používat slovanskou řeč v liturgii při sporu s trojjazyčníky. Životopis Konstantinův se
o této události celkem podrobně zmiňuje. Metodějův životopisec připomíná podobný spor i v Římě. Pro svou
argumentaci používá Konstantin Písmo svaté i vlastní zkušenost. Svůj ritus
přece mají mnohé národy na východě:
Arméni, Gruzínci, Egypťané, Arabové,
Syřané, celkem jich vypočítává dvanáct.
Nejdůležitější bylo, že Cyril svou argumentací získal pro myšlenku slovanské
liturgie i papeže, který tuto výsadu
osobně potvrdil v listě, který nesl Metoděj zpět na Moravu. Pro zavedení slovanského jazyka do byzantské liturgie
nebylo potřeba dovolení byzantského
patriarchy, ale pro jeho používání v západní liturgii musel být udělen souhlas
římského papeže. A ten bratři dostali.
To všechno vysvětluje další krok: výchovu domácího kléru
S bratry určitě přišli i někteří jejich slovanští žáci, aby byla mise efektivnější.
Domácí kněží ale nebyli potřeba jen
pro „současnost“ mise, ale mnohem
důležitější byli pro budoucnost křesťanství na území Velké Moravy. Proto
Cyril začal velmi rychle s jejich formací
a po necelých čtyřech letech je odvádí
k vysvěcení do Říma.
Dá se předpokládat, že Metoděj, poté,
co byl vysvěcen na biskupa, sám světil
další slovanské kandidáty.
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Život sv. Klementa Ochridského uvádí,
že v roce, kdy Metoděj zemřel, bylo na
Velké Moravě 200 slovanských kněží.
Můžeme s klidem říci, že žáci svatých misionářů vskutku dobře vstřebali ducha
svých učitelů a po svém vyhnání z Velké
Moravy pokračovali jinde v jejich díle.
Zbyl nám poslední krok: duch adaptability. Jak
tomuto spojení rozumět?
Hledáme-li vysvětlení pro úspěšnost
mise na Velké Moravě, nesmíme zapomenout na velikost ducha jejích hlavních protagonistů a na jejich schopnost
přizpůsobit se. Pocházeli z prostředí,
které bylo na nesrovnatelně vyšším
stupni rozvoje, přesto nevyžadovali pocty, ale žili s těmi, ke kterým byli posláni,
ne nad nimi nebo mimo ně. Ač Byzantinci, slavili de facto západní liturgii, i
když ve slovanském jazyce. Metoděj,
po přijetí biskupského svěcení přechází
pod římskou jurisdikci. A to ve jménu
společného díla, které začal se svým

bratrem. Apoštolové Slovanů jsou tak
příkladem i pro dnešní misionáře, vlastně pro nás všechny. Každý z nás jsme
někde misionáři. Vezmeme-li si alespoň
špetku z toho, co bylo vlastní Cyrilu
a Metodějovi, pak naše mise bude stát
na pevných základech Písma a tradice a
bude srozumitelná dnešnímu člověku.
Pohledem z okna pracovny na průčelí
basiliky Santa Maria Maggiore a vzpomínkou na události, které se zde odehrály před více než jedenácti stoletími,
se loučíme s P. Michalem. Čeká ho ještě
mnoho práce v rámci probíhajícího II.
vatikánského koncilu, ale i na akademickém poli, bude řádným profesorem
na dvou vatikánských universitách,
bude přednášet na dalších universitách
světa. I přes pocty a uznání zůstane až
do setkání s Pánem u nebeské brány
(+21. 3. 1982) skromným člověkem,
který miloval Boha a lidi.

P. Petr Mecl

Obrázky: P. Michal Lacko SJ Zlatá mince k výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje,
2013. Cyril a Metoděj, sousoší v basilice na Velehradě. Stříbrná pamětní mince, lícová strana*, ak.
soch. Majka Wichnerová, 2014. Chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha – Karlín. Cyril a Metoděj přepisují Písmo, Klára Velecká (10 let), soutěž Cestou dvou bratří 2012. Assemanův evangeliář, poč. 11.
st. Zlatá pamětní mince, ČNB, 2013. Poštovní razítko, Slovensko, 2010. Vatikánské poštovní známky
z roku 1963
* Osu lícní strany představuje křesťanský křížek z archeologického nálezu v Mikulčicích, rozdělující
pole na čtyři části. V každé z nich je jeden z typických atributů Velkomoravské říše, které byly objeveny mezi vykopávkami. Vlevo dole je to dobový amulet Sokolník z lokality Na Špitálkách ve Starém
Městě
hradiště, vpravo dole pak konzole, tzv. nákončí, z přezky k pásku. Vlevo nahoře
 u Uherského
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stylizovaná silueta typického tehdejšího kostela – rotundy a vpravo nahoře dobová kovová náušnice. Letopočty po obou stranách lícní strany medaile dokládají dobu trvání Velkomoravské říše, jejíž
název je v opisu v horní části.

Fundraiserské okénko
GRANTY A DOTACE OD STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY,
NADACE A NADAČNÍ FONDY
Snaží-li se žít farnost nejen „svátostným
životem“, ale jak nás nabádá papež
František, otevírá se i oblastem sociálního, kulturního a společenského života v místě působení, je potřeba získat
na tyto aktivity finanční prostředky.
To někdy lze i ze státních a veřejných
prostředků (ministerstva, kraje, obce,
městské obvody, různé nadace). Kromě
schopnosti umět zpracovat, sepsat a
podat žádost o dotaci či grant na konkrétní projekt to předpokládá spolupráci s místní správou. Z těchto zdrojů
se dají hradit některé náklady investiční
a rekonstrukční, sociální a zdravotní,
vzdělávací, kulturní a hudební, volnočasové a propagační. Základní projektovou úvahou je pojmenovat nedobrý
stav v dané situaci a pojmenovat, vyčíslit a později prokázat, jak se s pomocí peněz z grantu či dotace tento stav
zlepšil a komu to přineslo užitek.
SPONZOŘI A DÁRCI
V souvislosti s restitucemi je oslovování
sponzorů farnostmi (církví) dnes velmi
obtížné. I já jsem se setkal s neochotou
dát Salesiánskému středisku mládeže
grant, protože oslovení byli přesvědčeni, že jsme dostali (jako církev) spoustu
peněz. Při oslovování sponzorů nebo
individuálních dárců (mimo těch, kteří
dávají do kostelních sbírek), je několik
možností:
Vždy stojí zato zkusit oslovovanému
firemnímu sponzorovi nebo dárci vysvětlit, jak to s těmi restitucemi je. To
předpokládá znát, mít konkrétní čísla a
údaje a umět sdělit, že například naše

farnost nebo účelové zařízení církve
(Charita, hospic, atp.) nedostane nic
nebo jen nějakou konkrétní sumu,
která je nedostačující na realizaci potřebného projektu. V případě farností
je nejschůdnější nabízet firemnímu
sponzorovi nebo dárci spolupráci na
konkrétním projektu nebo akci. Druhou možností je uzavření smlouvy o
reklamě mezi firmou a obdarovaným.
Konkrétní příklady uvedu příště.
PŘÍKLAD ŠPATNÉ PRAXE k zasmání i k zamyšlení
Do Betlémské jeskyně přišel františkán.
Panna Marie se ho ptala, co si přeje. On
řekl: "Poznat Ježíška." Marie odpověděla: "Jen se podívej." Na to františkán: „Ó,
tady je to vše tak chudičké, ani bodíčka
nemá Ježíšek, jen takové hadříky. Matičko, až vyroste, dejte ho k nám, to je
typický františkán, pošleme ho žebrat“.
Pak přišel dominikán. Panna Marie se
ho ptala, co si přeje. On řekl: "Poznat
Ježíška." Marie odpověděla: "Jen se podívej." Na to dominikán: „Ó, ten má tak
bystrá očička. Matičko, až vyroste, dejte
ho k nám, to je typický dominikán, uděláme z něj doktora teologie“. Pak přišel
salesián. Panna Marie se ho ptala, co si
přeje. On řekl: "Poznat Ježíška." Marie
odpověděla: "Jen se podívej." Na to salesián: „Ó, ten má tak krásně nožičky do
ó. Matičko, až vyroste, dejte ho k nám,
to je typický salesián, uděláme z něj fotbalistu, bude běhat s mládeží na hřišti“.
Když pak přišel kněz plzeňské diecéze,
Panna Marie mu říkala: "Pojď dál, chceš
poznat Ježíše, viď." On odpověděl:
„To taky, ale hlavně bych potřeboval
kontakt na Tři Krále, my sháníme nové
sponzory“.
Karel Ženíšek
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Kostely a kaple sv. Anny

ve vikariátu Plzeň-sever
Vikariát Plzeň - sever je bohatý na
kostely a kaple zasvěcené sv. Anně.
Nachází se zde celkem deset staveb
převážně menších rozměrů, víc jsem
jich zaznamenal je na Karlovarsku. Asi
nejstarším kostelem je špitální kostel
sv. Anny při silnici z města Nečtiny ke
stejnojmennému zámku. Byl postaven
za Buriana z Gutštejna v letech 1450
až 1462. Za třicetileté války byl zničen,
a proto byl znovu vybudován v roce
1657 ještě v renesančních formách.
Sousední špitál byl založen v roce 1786
Annou z Kokořova a byl v provozu až
do roku 1945. Kostel je jednolodní,
na boku s pohřební kaplí Kokořovců,
která se ale užívá jako sakristie. Veškeré
vybavení zničili zloději a vandalové a
kaple slouží jako studio pantomimy a
kulturní sál.
Malměřice je obec prvně písemně
připomínaná v roce 1240. Kostel byl
však postaven až v roce 1715 jako
větší kaple s lodí na čtvercovém
půdorysu a delším presbytářem.
Malebnost je podtržena dvojicí
věžiček na mansardové střeše lodi i
Nečtiny, kostel sv. Anny



24

nad presbytářem. Barokní vybavení
se zachovalo dobře, jeho součástí
je i pěkný akantový (rozvilinový)
oltář. Kostel vykazuje značné statické
poruchy. I když je předmětem dobré
péče, čeká na zásadní opravy.
Na východním okraji obce Čistá kousek
za Kralovicemi stojí u hřbitova kostel
sv. Anny. Byl postaven v letech 1716
až 1717 v prostých formách. Vybavení
jednolodního kostela s polygonálním
závěrem je překvapivě zachováno,
nechybí ani socha světice ve formě sv.
Anny Samotřetí na hlavním oltáři. Je
poutním místem na základě pověsti,
že Čistečtí přesunuli jednou na začátku
18. století světskou slavnost na neděli,
aby nezmeškali den na žně. Na tu neděli
připadl i svátek sv. Anny, ale slavnost se
nevyvedla. Přišla obrovská bouře, která
zničila celou úrodu. Obyvatelé to vzali
jako trest za svou opovážlivost a sv.
Annu si udobřovali novým kostelem.
Poutě se pak nesly v duchu proseb za
uchránění před blesky a krupobitím.
V Kunějovicích stávala kaple sv. Anny
přímo v zámeckém areálu. Jeho majitel
Malměřice

Čistá

Kunějovice

ji zboural v roce 1842, protože nechtěl,
aby mu lidé z vesnice chodili k ní přes
zahradu. Nová kaple byla postavena
nákladem obce a správce velkostatku
až v roce 1936. Vnější vzhled je jakýmsi
kompromisem, možná dialogem,
mezi modernou a barokem. Na průčelí
je použito režné cihlové zdivo, ale vše
korunuje barokní cibulová věžička na
mansardové střeše.
Hezká pozdně barokní kaplička zdobí
Čeminy. Postavena byla na čtvercovém
půdorysu koncem 18. století, vrcholí
čtyřbokou věžičkou. Kapli zdobí
dobře řešené fasády, které byly

Čeminy

Nekmíři

Pňovany

obnoveny při opravě v roce 2002.
Pňovany bývaly městečkem, jehož
vrcholnou dobou bylo 16. století.
Kupodivu neměly kostel, jen kapli na
jižním okraji. V 17. a potom i v 18 století
byla rozšiřována. Přesto výsledkem je
jednoduchý kostel bez větších ozdob.
Na návsi v Nekmíři stojí čtyřboká kaple s
polygonálním presbytářem, postavená
v jednoduchém barokním slohu, ale až
v roce 1907, jak zaznamenala obecní
kronika. Drobnými kaplemi sv. Anny
se mohou chlubit Dolany kousek za
Druztovou, Služetín a Doubravice na
Manětínsku.
Jan Soukup

Služetín

Doubravice
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Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Milí přátelé misií.
Čas utíká velice rychle a zanedlouho je tady říjen – měsíc misií. Chtěla
bych vás povzbudit, abyste už teď
přemýšleli o tom, jak tento čas ve
svých farnostech co nejlépe prožít
v misijním duchu a svou modlitbou a
pomocí se přiblížit potřebným bratřím a sestrám.
Zde je několik podnětů k prožití misijního měsíce října:
- Uspořádání Misijního mostu modlitby v podvečer Misijní neděle (18.10.)
ve vaší farnosti nebo kostele - zapálit
svíčku, pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie a připojit
se tak ke všem věřícím na celém světě.
- Promítání filmů (DVD) nebo zapůjčení výstav – misijní tématika z různých částí světa – bohoslovci, děti,
misionáři, nemocní, dobrovolníci…
Bangladéš, Ukrajina, Srí Lanka, Malawi, Uganda, Guyana…
- Možnost modlitby růžence za misie
po celý měsíc.
- Možnost uspořádat Misijní jarmark
nebo Misijní štrúdlování – vhodné
hlavně pro děti a jejich maminky
nebo babičky.
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Pozvánka do misijního kina – doporučujeme!
Milovníky filmů s misijní tématikou

zveme do kina, které pro zájemce připravila Papežská misijní díla. Na adrese kino.missio.cz můžete zhlédnout
např. dokument „Lily“, který nabízí
svědectví jedné mladé ženy - kate
chumenky z Keni o její radosti a víře,
nebo dokument „Oázy Perlového ostrova“ o životě sirotků na Srí Lance a
mnoho dalších příběhů. Nenechte si
ujít zážitky přímo misijní. V misijním
kině je dost místa pro každého, a to i
v první řadě i právě teď!
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
m.sv@volny.cz, 608 976 598

Centrum pro rodinu
Diecézní pouť 5. září v Teplé
Odpolední program pro manžele začne
ve 14.00 hodin. Mluvit bude P. Vlastimil
Kadlec OMI na téma „A naplnili džbány
až po okraj…“ (srv. J2,7).
„V mých očích jsi drahá a vzácná“
Víkend pro ženy s Komunitou Blahoslavenství z Dolan u Olomouce se uskuteční v Plzni 9.-10. října. Začátek v pátek v 19.00 hodin, konec v sobotu 17.00
hodin. Cena 250 Kč (občerstvení, oběd),
ubytování nezajišťujeme. Přihlášky: rodiny@bip.cz, , tel 731 619 704.
Víkend pro chlapy
proběhne 6.-8. listopadu, téma víkendu „Jít s láskou“ (poslední z trojice po
„Jít s nadějí“ a„Jít s vírou“). Čeká vás
bratrské společenství chlapů na cestě,
přednáška, prostor pro sdílení, zastavení a ohlédnutí se, trocha práce, modlitba... Přihlášky elvaf@volny.cz.
Adventní rekolekce pro manžele
se bude konat 12. prosince
v Těnovicích.

Misijní úmysl na měsíc září: Za katechety,
aby jejich život byl v souladu s vírou,
kterou hlásají, a tak o ní věrohodně
svědčili druhým.

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství
v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých
životních situací, mezilidských vztahů,
manželské poradenství a párovou terapii (více na www.poradnaukaplicky.
cz). Poradnu vede psychoterapeutka
Marie Kutilová pro objednané 2. a 4.
pondělí v měsíci v budově biskupství,

nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky:
mankak@tiscali.cz, tel. 606 710 631.
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).
NOVINKY Z KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ S TÉMATEM RODINA:
Angelika Daikerová: Život po ztrátě manžela
„Zase to může být pěkné, ale jinak.“
Kdo truchlí pro milovanou osobu, něčemu těžko uvěří. Člověk musí urazit
dlouhou cestu, než dokáže dát prostor
zármutku a začne hledat cestu zpátky k životu. Autorka pomáhá vdovám
chápat nejrůznější pocity a situace,
otevírá před nimi nové perspektivy, jak
by mohl jejich život pokračovat.
Rob Parsons: Jak žít a přežít manželství
„Žena si bere muže s úsměvnou představou, že ho změní, a on ji s pošetilou
myšlenkou, že bude stále stejná." Autor
se v knize snaží čtivým a praktickým
způsobem předložit něco, co by pomohlo mladým párům začínajícím společný život, posílilo ty, kdo mají dobrá
manželství, a dodalo naději manželům,
kteří procházejí náročnými situacemi.

Jindřich Fencl,

rodiny@bip.cz, tel. 731 619 704
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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 (je také možné připutovat
pěšky – sraz pro zájemce je v pátek
ve 14.00 hodin před nádražím v Plané u Mariánských Lázní).
V Teplé začneme v 18.00 hodin společnou večeří, něco zajímavého si
promítneme, v obnovených prostorách (i v podzemí!) budem objevovat
klášterní poklad. V případě dobrého
počasí rozděláme oheň 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 – můžete se například těšit

Večer chval na DCM (15. 9. 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. Další se uskuteční po
prázdninách třetí úterý v září – tedy
15. 9. v 19.30 hodin v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí
pro všechny – chvalme Pána!
Valná hromada O. s. BRÁNA (20. 10.)
Rok se s rokem sešel, a tak zveme
všechny příznivce a členy našeho
občanského sdružení na další valnou
hromadu. Uskuteční se v úterý 20. října v 19.00 hodin v prostorách DCM ve
Františkánské ulici v Plzni (půl hodiny
před říjnovými chválami). Probereme
novinky, schválíme transformaci na
spolek, výroční zprávu... rozhodně to
ale nebude nudná schůze.Zváni jsou
opravdu všichni. A pokud nevíte, co
je to ta „BRÁNA“, podívejte se na naše
internetové stránky (a přijďte).
Pouť mládeže s biskupem do Niederalteichu
a Regensburgu (23. - 25. 10.)
Taktéž již tradičně se čtvrtý říjnový víkend 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.
Přihlášky přijímáme na DCM do 12.
října.
„Let´s Dance!“ – zahájení plesové sezóny
(21. 11. v 19.00)
Srdečně všechny zveme na zahájení plesové sezóny – nenechte si ujít
Diecézní ples křesťanské mládeže v
Plzni! Opět se bude se konat v centru
SECESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj
21. listopadu od 19.00 hodin. Opět
se můžeme těšit na bohatý zajímavý
program.
10. celodiecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeňského biskupa (5. 12.)
Všechny amatérské i (polo)profesionální týmy jsou zvány k účasti na desátém celodiecézním volejbalovém
„BiskupCUPu“.Uskuteční se v sobotu
před druhou nedělí adventní 5. prosince v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na
Košutce, Kralovická 12. Hrát se bude
klasický turnaj, v každé šestici musí
hrát min. dvě ženy či dívky. Název

družstva a kontakt na kapitána nahlaste na DCM do konce listopadu.
Pro mimoplzeňské nabízíme možnost
noclehu (nutno domluvit předem).
Pouť důvěry – Taizé Silvestr ve Valencii
2015/16)
I letos nás bratři z Taizé zvou ke slavení konce roku – tentokrát do Španělské Valencie 28. 12. 2015 - 1. 1.
2016. Na programu bude společná
modlitba, přednášky, bohoslužby a
zpěv. Pokud tedy ještě nemáte žádné
plány, moc vám doporučujeme vyrazit na Silvestra právě tam. Bližší informace najdete na internetové adrese:
www.taize.fr/cs
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
Světový den mládeže v Plzeňské diecézi – setkání biskupa s mládeží 18.
- 19. 3. 2016
Světový den mládeže v Krakově –
setkání s papežem 25. - 31. 7. 2016
s předprogramem v diecézi Gliwice
20. - 25. 7. 2016

Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr

M

na přednášku dominikána Romualda. Prosíme všechny, kdo mají o nocleh zájem, aby se nám pro ulehčení
organizace nahlásili předem.

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

Lucka

D

D

C

M

Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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Srpnové večery byly dlouhé a horké.
Po stejně horkých dnech už nezbývalo moc energie na aktivní zábavu,
tak se večer mými společníky staly
knížky a křeslo. Obklopila jsem se
různými velikostmi knih a tituly, které
tam na mě přes rok čekaly v poličce,
a užívala si báječné chvíle. Mojí favoritkou se jednoznačně stala kniha
Zmizelá Šumava, od které jsem se
nemohla odtrhnout. A co víc, znovu
jsem se vracela k místům, která mě
okouzlila a zaskočila svou silou. Šumavu mám velmi ráda a na některá
místa se vracím znovu a znovu. Teď
se díky knize dovídám o oblastech,
kde kdysi pulzoval život a dnes například místo obce Paseka stojí jen
velký smrk na pasece, jediné poznávací znamení. Jak prozrazuje nadpis
knihy, vypráví o zmizelých místech
a zapomenutých příbězích zdejších
lidí. A jak říká autor: „Rád se s vámi o
ty příběhy podělím. Protože když už
fakticky zmizely ze světa, z paměti by
se vytratit neměly.“
Z mnoha dojemných a mocných příběhů knihy mi obzvlášť utkvěl v hlavě příběh Štědrovečerní havárie a
hlavně to, co se událo nedávno u
pomníčku pilota. Autor knihy s kamarádem se vypravili obnovit zašlá
jména obětí a památníček očistit. Potkali se tam s ženou a její dcerou, které šly místo navštívit – ukázalo se, že

Sady 5. května 8, Plzeň
www.plzenskepanenky.cz
ta starší je dcera pilota, vyprávěla jim
o tom Štědrém dni, kdy s maminkou
čekaly na otce, vracejícího se z Vídně.
Paní mluvila také o tom, jak pomníček chátrá, a vyslovila přání najít někoho, kdo by obnovil písmo. Konec
nechám vyprávět autora: „Spiklenecky jsem mrknul na Karla. Pak jsem jí
řekl, že kdo si počká, ten se dočká, a
to už Karel vytahoval z báglu štěteček
s barvou a dal se do práce. Pro všechny přítomné to byl opravdu šok a těžko uvěřitelný zázrak. A když se od nás
dověděly, že autorem pomníčku byl
kameník Pokorný ze Sušice, Karlův
děda, jejich nadšení nebralo konce.
Ta náhoda mě dodnes fascinuje a říkám si, že takový příběh může napsat
jenom život. Pro takové okamžiky
jsme na světě.“(Zmizelá Šumava, Emil
Kintzl, Jan Fischer)
Přeji nádherné putování po Šumavě
nebo do míst, která jsou našim srdcím drahá. Nechme se občerstvit a
překvapit vším, co nás na cestách či
v životě potká.  Majka Lachmanová
Plzeňské panenky najdete každý den
na adrese Sady 5. května 8, Plzeň
v prostorách MC Plzeňské panenky
od 8:30 do 12:00 hodin. Naše programy můžete najít na www.plzenskepanenky.cz, nebo na Facebooku.
Za Panenky se na Vás těší
Majka Lachmanová a Martina Podlipná.

POUŤ DO MEDITAČNÍ ZAHRADY
V pátek 4. září je sraz mezi 8:30 a 9:00 na zastávce autobusu č. 30 Tyršův most.
Odtud putujeme do Meditační zahrady – i s kočárky. Komentovaná prohlídka zahrady a společné zamyšlení nad tématem Manželství/partnerství – společná pouť
životem?
KONCERT V LUFTOVĚ ZAHRADĚ
Ve středu 9. 9. v 17:00 hod. setkání rodin s dětmi a všech zájemců. Na programu je
koncert a jako doprovodný program jsme připravily předšité sovy a hračky, malované obaly na knihy a novinku: zvířátka z tvarovacích balónků.
AHOJ PO PRÁZDNINÁCH
V neděli 13. 9. 2014 od 15:00 do 18:00 hod. v areálu hospůdky u Pechtů zveme
všechny zájemce na tradiční a oblíbenou akci, která je určena rodinám s dětmi všeho věku, prarodičům s vnoučaty a všem zájemcům o hezká setkání. Připravily jsme
i několik novinek na tvůrčích dílnách. Budou to například: Malá letadýlka pro kluky,
zajímavé pokusy pro malé i velké, tvořivé dílny. Akce se koná na adrese: Květná
E414, Plzeň – Doudlevce, od parkoviště u Škodaparku přes velkou křižovatku.
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ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY V PROGRAMECH
PONDĚLKY:
21. 9. 9:30 SPOLEČNĚ VAŘÍME
Oblíbený cyklus přípravy zajímavých receptů a společného vaření v Panenkách –
co si uvaříme, to společně sníme.
ÚTERKY:
15. 9. 9:00 Beseda
29. 9. 9:00 Cyklus POSÍLENÍ RODINY. PovedeVladimír Gaier
ČTVRTKY:
3. 9. 9:00 Nezastupitelné rodičovské kompetence
10. 9. 9:00 Poznání – cesta k sebepřijetí
17. 9. 9:00 Cyklus: Příprava na školku
24. 9. 9:00 RADOST BÝT ČLOVĚKEM – Biblické inspirace, provází Josef Kaše
PÁTKY:
4. 9. 9:00 POUŤ do Meditační zahrady nad tématem Manželství/partnerství
11. 9. 9:00 ŠŤASTNÝ RODIČ ŠŤASTNÉ DÍTĚ
18. 9. 9:00 ODPOČINKOVÉ HODINKY, téma Konfliktní situace v rodině
25. 9. 9:00 FOTOKURZ, pozitivní momenty uložené ve vnitřním „fotoalbu“

PŘIPRAVUJEME
V neděli 18. 10. 2015 od 14:00 v učebnách Biskupství plzeňského zveme na nevšední akci CHODSKÉ KOLÁČE od A do Z. Pod vedením lektorky a zkušené pekařky
koláčů Hanky Sladké si nazdobíme a upečeme vlastní koláč. Překvapit rodinu nebo
návštěvu chodským koláčem ke kávě může být vítanou inovací. Srdečně zveme
na inspirativní odpoledne. Podrobnosti najdete v říjnovém čísle Zpravodaje a na
stránkách www.plzenskepanenky.cz.
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Týden s Biblí v Blatné 2015
Téměř dvě desítky účastníků Týdne
s Biblí přivítal prorok Izajáš   "evangelista", básník, těšitel, v Krušných
horách na Blatné. To není básnický
obrat, ale skutečnost. Od soboty
4. července do pátku 10. července
jsme prožili týden plný Izajášovských nádherných zaslíbení a obrazů, do kterých nás s velkou moudrostí a laskavostí uváděl biblista a
kněz P. Angelo Scarano a Josef Kaše.
V úžasu nad Izajášem a texty plnými
naděje a těšení jsme mohli pokračovat i při slavení mše svaté nebo v
osobních rozhovorech. Odpoledne
jsme vyráželi na výlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Občerstvovali
jsme se krajinou, malebnými cestami lesem, občas jsme si dali pořádně
do těla. Domů jsme se vraceli s vědomím, že na nás čeká skvělá kuchyně Aničky a někdy i Majky. Večery se
povedly a lví podíl na tom mají naši
muzikanti, Honza a Tom. Jednou dokonce připravili kavárnu ve stylu třicátých let. Bylo co poslouchat a těšili
jsme se z krásné hudby.
Týden se chýlil ke konci a něco bylo
trochu jinak. Na začátku se v našich
tvářích často zračila únava, starost i
beznaděj. Poslední večer nešlo přehlédnout, že Bůh skrze Izajáše-těšitele uzdravoval naše srdce. Byli jsme

šťastni a často plni vděčnosti. Domů
jsme se rozjeli s nadějí, že v našich
životech se naplní slova proroctví:
„Hle, činím něco docela nového a
už to raší. Nevíte o tom? Já povedu
pouští cestu, pustou krajinou řeky.“
(Iz 43,19).
Děkuji za krásný týden s Izajášem a
s přáteli a za každé slovo, které jako
voda živá svlažuje vyprahlou půdu
mého srdce. 
Majka Lachmanová
Výlet pro Domov sv. Zdislavy
Tradiční jarní výlet pro matky s dětmi
z Domova sv. Zdislavy v Plzni připravili členové Farních charit Plzeň –
Bory a sv. Bartoloměje společně s vedením domova na sobotu 20. června.
Kromě vánočních a velikonočních setkání uspořádaly farní charity tento
výlet již 18. rokem.
Dopoledne jsme navštívili Mariánské Lázně, přivítaly nás chladnějším
a podmračeným počasím. Vedoucí
domova hned koupila všem účastníkům teplou lázeňskou oplatku.
Při zpáteční cestě jsme zavítali do
Dolní Bělé, kam jsme každoročně
zváni členkami místní farní charity
a místním farářem P. Ireneuszem Figurou. Poznávací výlet tak mohl být
doplněn odpočinkem s pohoštěním.
Byla to výborná drůbeží polévka
s domácími nudlemi, uvařená ředitelkou FCH Halinou Vetenglovou, a talíře s obloženými chlebíčky a několika
druhy zákusků, které připravily Emílie
Průchová, Marie Pešíčková a Martina
Fialová. Po posilnění už očekávala
děti skupinka z Diecézního centra
mládeže s poučným a zábavným
pásmem o rytířích a jejich ctnostech.
Na farní zahradě si děti prakticky vy-

zkoušely výcvik rytířů a jejich pomoc
potřebným lidem, vyrobitly si korunu
na hlavu apod. Maminky si nerušeně
odpočinuly. Za celé pásmo patří velký dík Lucce Vavruškové, se kterou
přijeli ještě Monika Malkusová, Naďa
Cinková a Petr Weisar.
O dobrou pohodu návštěvníků se
staral také P. Ireneusz Figura, který
pozval zájemce do kostela, kde je
seznámil s vybavením a také s obsahem bohoslužby. S krátkou modlit-

bou na závěr nám dal požehnání na
cestu domů.
S uznáním a podivem se vyjádřili
dvě maminky, jak je možné v dnešní
době, aby jim někdo připravil zdarma
takové pohoštění a zábavu dětí. Velký dík do Dolní Bělé! Přes proměnlivé
počasí jsme vůbec nezmokli. Silnější
krátká přeháňka přišla právě v době,
kdy jsme byli v kostele. Měli jsme vymodlené počasí a požehnaný výlet.
Za FCH Václav Liška

Nabídka Katalogu Diecéze plzeňské
Nabízíme možnost zakoupení „Katalogu Diecéze plzeňské“.
Katalog se vydává jednou za několika let, obsahuje krátké informace o katolické církvi v ČR, abecední seznam farností s krátkým
historickým přehledem a seznamem kostelů a kaplí s GPS souřadnicemi jejich polohy, seznam jednotlivých obcí na území farnosti a
katastrálních území patřících farnosti.
V případě zájmu si můžete výtisky zakoupit na kancléřství Biskupství plzeňského nebo objednat na e-mailové adrese: grajcar@bip.cz.
Cena jednoho výtisku s poštovným a balným činí 256,- Kč.

							

Ján Grajcár
kancléř
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JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA
biblická úvaha nad J 6,22-71 k roku eucharistie 2. část
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3. Postavení J 6 v celku evangelia podle Jana
V zásadě jsou dvě stanoviska. První
z nich právem poukazuje na výjimečnost této kapitoly a vyvozuje z něj, že
by kapitola mohla být umístěna i na
jiném místě.
Druhé stanovisko se nespokojuje s takovým závěrem a nachází určité vazby v kontextu kapitoly. J 5 obsahuje
uzdravení chromého u rybníka Bethesda, vyléčený pak s přídechem udavačství oznámil „Židům“, že ho v sobotu
uzdravil Ježíš. V následné debatě s Židy
se pak Ježíš označuje za stále činného a
konajícího stejné skutky jako Otec a argumentace vrcholí kříšením mrtvých,
Božím soudem a darem věčného života lidem (v. 24). Zřetelně se tedy zdá, že
je zde připravena půda k řeči o chlebu
života, jež je v následující kapitole. J 7
také popisuje Ježíšovu účast na svátcích stánků v jeruzalémském chrámě.
Ježíšova veřejná výpověď v poslední
velký den těchto svátků vybízí žíznivého, aby se u Něho napil, přičemž i z nitra věřícího v Ježíše „poplynou proudy
živé vody“ (v. 38). Zdá se, že tato výpověď tématicky navazuje na nauku o
chlebu života v J 6. Druhé stanovisko
tedy, a to zřejmě právem, říká, že obvyklé umístění J 6 v kontextu evangelia
má své dobré důvody.

4. Struktura J 6,22-71
Text J 6 obsahuje jednak již zmíněný
příběh znamení s chleby a rybami, které nasytily pět tisíc mužů (vv. 1-15), jednak přesun učedníků a Ježíše po moři
(vv. 16-21), a konečně debatu o chlebu
života (vv. 22-71). Tato úvaha se dále
omezí na poslední část.
Vyprávění je poměrně spojité, otázkou
je, zda dějištěm rozhovorů je pouze synagoga v Kafarnau (srov. v. 59), nikde
však není explicitní odkaz na změnu
místa. Tématika je jednotná, byť má
svoji gradaci i pro janovské texty typické prohlubování myšlenky při opakování klíčových slov. Jako prvek pro
ustavení struktury se použije vývoj
dialogu. V každém úseku je nejprve
námitka, pak Ježíšova odpověď, která
na jedné straně uvádí čtenáře hlouběji do tajemství chleba života, na druhé
straně ale prohlubuje nepochopení a
nesouhlas s Ježíšovými posluchači. Pak
vychází celkem šest úseků:
- vv. 22-33: hledání Ježíše kvůli znamení
- vv. 34-40: žádost a odpověď: „já jsem
ten chléb“ podle spasitelné Otcovy
vůle
- vv. 41-51: reptání a odpověď: chléb
života je moje tělo vydané za spásu
světa
- vv. 52-59: nové reptání a odpověď:

„kdo jí mé tělo a pije mou krev má život
věčný“
- vv. 60-65: námitka: „to je hrozná řeč“
a odpověď: smysl je duchovní pochopitelný v daru víry od Otce
- vv. 66-71: Ježíš mluví s Dvanácti po
odchodu ostatních
5. Výklad J 6,22-33
V prvním úseku se nejprve popisuje
hledání Ježíše spojené se záhadou „jak“
se dostal do Kafarnaa. Neodjel totiž ve
člunu s učedníky. Čtenář je ve výhodě
proti„zástupu“ ve věci poznání, protože
z bezprostředně předcházejícího textu
(vv. 16-21) ví, že Ježíš přešel po hladině
„moře“, přesněji Tiberiadského jezera.
Po setkání Ježíš zástupu nevysvětluje
„jak“ se dostal do Kafarnaa, nýbrž se
snaží pročistit jejich motivaci: nemají
ve znamení hledat svůj požitek – nasycení, nýbrž původ tohoto znamení
a jeho smysl v pokrmu, který „zůstává
pro život věčný“ (v. 27) skrze víru v Božího posla Ježíše (v. 29). Zástupy žádají
znamení tohoto poslání v duchu Mojžíšově – něco jako manu. Ježíš odpovídá, že jde vždy o Boží dar chleba, který
sestupuje z nebe a „dává život světu“.
Nezdá se, že by Ježíš u většiny posluchačů se svým pokusem o duchovní
pročištění jejich motivací či k zamyšlení
nad Božím darem uspěl, spíš se posluchači snaží od Něj pod rouškou zájmu
a zbožnosti získat pokrm, a to pokud
možno zdarma a opakovaně. Ze strany
posluchačů je nezdravá snaha zmocnit
se Božího znamení a zajistit si je pro
bezprostřední užívání, z Ježíšovy strany
je touha po tom, aby bylo toto znamení lépe poznáno co do jeho původu a
Původce, aby bylo domyšleno a oceněno v přiměřeném vztahu. Přes formu

dialogu jsou obě stanoviska kategoricky neústupná a ukáží se jako vzájemně
neslučitelná.
6. Výklad J 6,34-40
Druhý úsek je uvozen formálně logicky správnou žádostí posluchačů: „Pane,
dávej nám ten chléb stále!“ (v. 34). Zbytek textu tvoří Ježíšova odpověď, jež
má tři nestejně dlouhé části: nejprve
se Ježíš identifikuje s chlebem života,
který znamená naprosté uspokojení
potřeb (v. 35), pak vytýká posluchačům
nevěru, přestože viděli znamení (v. 36)
a konečně sám vysvětluje účinnost tohoto znamení ve společenství věčného
života od Otce, v Otci a s Otcem (vv.
37-40). Ježíšova odpověď demaskuje
přízemnost motivace posluchačů a zároveň u čtenářů evokuje scénu setkání
Vzkříšeného s apoštolem Tomášem,
kde říká ono známé: „Protože jsi mne
viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení,
kteří neviděli a přesto uvěřili“ (J 20,29).
Není zde prostor k provedení užitečného cvičení při vymezování vztahu mezi
viděním a vírou, jež nezbývá než svěřit
laskavému čtenáři této úvahy pro jeho
meditaci. Zároveň tato Ježíšova odpověď vyjadřuje Boží touhu po naplnění
lidského života v Bohu a ukazuje spásnou sílu eucharistie: všichni, kteří jsou
Otcem Ježíšovi dáni budou vzkříšeni
k věčnému životu v poslední den.
Eucharistie je tedy pokrmem pro věčnost, silou života v Kristu, a to jistě nejenom při podávání viatika. Touha po
této blízkosti lidem je tak veliká, že je
označena jako vůle nebeského Otce,
jako nejvyšší zákon, jemuž Ježíš vše
podřizuje, jako důvod Jeho Vtělení.

P. Reginald Pavel Větrovec OPraem
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Z diáře biskupa Františka 16
Středa
ZÁŘÍ

2015

1.9. 10:00 Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové, zahájení škol. roku Církevního gymnázia
5.9. 		 9:30 Klášter Teplá, diecézní pouť
6.9. 13:00 Hamry, kostel Panny Marie Bolestné, poutní mše sv.
7.9. 16:00 Praha, závěrečné setkání Husovy komise
12.9. 10:00 Líně, žehnání praporu
11:00 Luby u Chebu, celostátní setkání Čechů z Banátu, mše sv.
13:00 Mladotice, pouť k 900. výročí obce
13.9. 10:00 Plzeň - Lobzy, kostel sv. Martina a Prokopa, mše sv. k 25.výročí salesiánů v Plzni
18.9. 18:00 Konnersreuth, mše sv. za blahořečení Terezie Neumannové
19.9. 11:00 Berlín, katedrála sv. Hedviky, uvedení nového berlínského arcibiskupa
20.9.		 9:30 Domažlice, mše sv. s biřmováním
16:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, ekumenická bohoslužba
21.9. 14:00 Praha, setkání se zástupci hnutí a komunit
25.9. 18:00 Chotěšov, slavnostní večer
26.9. 10:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, kněžské svěcení Petra Konopíka
15:00 Černotín, žehnání kaple
27.9. 9:00 Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové, mše sv. s udílením akolytátu
28.9. 9:30 Stará Boleslav, Národní svatováclavská pouť
29.9. 9:00 Praha, kostel Panny Marie před Týnem, mše sv. na zahájení akademického roku

Biskupství plzeňské

9/2015 

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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