Biskupství plzeňské

3/2016 

BŘEZEN

Novým plzeňským biskupem byl 12.2.
jmenován Mons. Tomáš Holub
Foto Jiří Strašek - Člověk a víra

Plzeňská diecéze
má nového
biskupa
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Papež František jmenoval v pátek
12. února do čela plzeňské diecéze
Mons. Tomáše Holuba, generálního
sekretáře České biskupské konference, faráře baziliky svatých Petra a
Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na
pražském Vyšehradě.
V pravé poledne tuto novinu poprvé
veřejně oznámil papežský nuncius
Mons. Giuseppe Leanza v plzeňské
katedrále sv. Bartoloměje za účasti
dosavadního biskupa Mons. Františka Radkovského i nově jmenovaného
biskupa Mons. Tomáše Holuba.
Zaplněnou katedrálou dvakrát zaburácel silný potlesk. Poprvé na uvítanou, když bedlivě vyhlížení biskupové s nunciem do katedrály vstoupili
a bylo konečně jasné, kdo je novým
hlavním pastýřem diecéze. Podruhé
když zazněla z úst nuncia slova díků
za službu Františka Radkovského.
Aniž by čekali na překlad do češtiny,
lidé spontánně ve stoje vzdali potleskem čest svému biskupovi, v mnohých očích se zaleskly slzy dojetí.
Biskup František Radkovský, který se
od tého chvíle stal emeritním bisku-

pem a apoštolským administrátorem
diecéze, vřele přivítal svého nástupce a popřál mu hodně Boží milosti.
"Dlouho jsme se modlili za někoho,
koho si Pán vyvolil. Modleme se dál
za jeho působení," vyzval biskup František a poprosil i o modlitby za sebe.
Mons. Tomáš Holub poté připomněl
pasáž z Písma, kde Šalamoun vyjadřuje „obrovské rozechvění“ z nástupu na
královský trůn po svém otci Davidovi,
tak velkém muži. „Podobné rozechvění teď cítím i já,“ přiznal Tomáš Holub.
"Modlím se, aby ve všech těch věcech
biskupského úřadu mi Hospodin daroval a zachoval otevřené srdce, srdce schopné vnímat a rozlišovat mezi
skutečným dobrem a zlem, srdce
schopné milovat a nechat se milovat. Těším se na spolupráci s křesťany, sestrami, bratry, Božím lidem, na
setkání se všemi, kteří hledají, jdou
společnou cestou života. Prosím svého patrona sv. Tomáše, abych jako on,
když už nevěděl kudy jít dál, se dokázal Boha otevřeně ptát. Abych dokázal říct svým jménem i jménem nás
všech: můj Pán, můj Bůh," pokračoval
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Mons. Holub s tím, že doufá i v dobrou
spolupráci s představiteli krajů a města
Plzně, s nimiž pojily biskupa Františka
dobré vztahu. Stejné přání vyslovil i
primátor města Plzně Martin Zrzavecký: "Jsme připraveni vás podpořit."
Slavnostní biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba proběhne v katedrále sv.
Bartoloměje v Plzni 30. dubna 2016.
Kdo je Mons. Tomáš Holub?
Narodil se 16. srpna 1967 v Jaroměři a
pochází z farnosti v Červeném Kostelci v královéhradecké diecézi. Kněžské
svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci
Králové, kde je také inkardinován.
Jeho akademická příprava zahrnuje:
studia filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v
Litoměřicích (1985–1989); studium teologie na Katolické teologické fakultě
v Salzburgu v Rakousku (1990–1991);
magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze (1993); další studia
na Papežské lateránské univerzitě
v Římě (2007–2008) a hamburském
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Institut für Theologie und Frieden
(studijní pobyty 2005-2008); doktorát z morální teologie na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, kde obhájil svou dizertaci z
křesťanské etiky na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle
učení o tzv. spravedlivé válce".
Vykonával tyto služby a zastával následující úřady: kaplan ve farnosti v
Kutné Hoře (královéhradecká diecéze) a spirituál na Církevním gymnáziu svaté Voršily tamtéž (1993–1996);
první vojenský kaplan a později hlavní kaplan Armády České republiky
(1996–2006); moderátor kurie (2008)
a generální vikář královéhradecké
diecéze (2008–2010); od 1. července
2011 je generálním sekretářem České
biskupské konference; od roku 2011
je zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě a od roku
2015 farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž; od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany pro
duchovní službu. Od 14. července
2003 je Kaplanem Jeho Svatosti.

Několik otázek pro Mons. Tomáše Holuba
Otče biskupe, napadlo Vás někdy
v minulosti, že byste se mohl dočkat
tohoto oslovení?
Lhal bych, kdybych řekl, že mne to
nikdy nenapadlo. Vždy jsem to ale
vnímal jako pokušení a tak se k tomu
choval.
Znáte plzeňskou diecézi už z nějaké
předchozí zkušenosti nebo jdete do
zcela nového prostředí?
Díky své službě generálního sekretáře jsem měl možnost se alespoň
z dálky s mojí novou diecézí trochu
seznámit. Ale byl to pohled z vnějšku, a to je něco úplně jiného…
Na co se ve své nové roli těšíte nejvíc?
Na pastýřskou službu.
Dosud jste byl spojen s pozicí generálního sekretáře České biskupské konference a jejího mluvčího – v poslední
době především v souvislosti s tématem tzv. církevních restitucí. Jsou tyto

funkce nějak slučitelné s Vaší novou
rolí nebo Vás někdo nahradí?
Nevím, to zásadní je nyní moje služba diecézi. O zachování kontinuity
v práci České biskupské konference
určitě budeme s biskupy intenzivně
hovořit a hledat rozumná řešení.
Jaký je Váš plán do prvních dnů v novém úřadu?
Jej, nemám ještě utříděné ani plány
na následující dny. Vše je teď pro
mne nové.
S jakým typem osobnosti se budou
lidé ze západu Čech v biskupské službě setkávat?
Tak v psychotestech, které jsem povinně absolvoval jako vojenský kaplan, mi vyšlo, že jsem extrémní extrovert. Doufám, že kněžská služba mne
vedle toho aspoň trochu naučila naslouchání a radosti ze života.
Připravila Alena Ouředníková s využitím materiálů Tisk. střediska ČBK
Foto Jiří Strašek - Čkověk a víra
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Co se stalo, co se chystá
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Ekumenická bohoslužba
"Vy jste sůl země a světlo světa" - v duchu výroku z Matoušova evangelia (5,
13-16) proběhla 21. ledna ekumenická bohoslužba v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Plzni jako součást Týdne
modliteb za jednotu křesťanů.
Za účasti představitelů plzeňských
křesťanských církví bohoslužbě předsedal biskup František Radkovský. Ten
zdůraznil: "Modlit se za jednotu křesťanů je naše povinnost. Nejlépe modlit se
konkrétně. Jako třeba teď za sjednocení v pravoslavné církvi, protože pak bychom mohli jednat o dalším sblížení."
"Žádný oheň nehoří sám od sebe. Tak
je to i s vnitřním světlem v člověku," zahájil svou promluvu Tomáš Procházka,
farář Církve československé husitské,
a připojil podobenství o lidském nitru
jako o zrcadle, které neleštěno nemůže
odrážet obraz Boha. "Aby člověk mohl
sám svítit, potřebuje dosáhnout čistoty
srdce a pokory," dodal.
Na znamení, že je bez ohledu na příslušnost k církvi spojuje poslání být

světlem světa a jeho solí, nabrali si
všichni účastníci ekumenické bohoslužby špetku soli ze společné nádoby
a zapálili svíčku od jednoho paškálu.
Výnos závěrečné sbírky byl věnován
na podporu společenství Od srdce k
srdci, které pořádá pravidelně každý
měsíc v plzeňském kostelíku U Ježíška
mši svatou za lidi bez domova a ty, kdo
na ulici zemřeli. Po mši bývá pro potřebné připravena polévka a namazané chleby. "Přes jídlo hledáme cestu k
těmto lidem, abychom s nimi navázali
kontakt a mohli nabídnout případnou
pomoc," vysvětlila organizátorka Lucie
Vavrušková.
Řečtí katolíci oslavili svátek Bohojavlenije
Zjevení Páně neboli Bohojavlenije je
ve východní církvi velikým svátkem,
při kterém se světí voda. Svatou liturgii,
trvající téměř tři hodiny, sloužil staroslověnsky 19. ledna v řeckokatolickém
kostele sv. Mikuláše v Plzni otec Igor
Bibko. Svěcení vody probíhá tak, že se
do ní třikrát vnoří svíce, kněz na vodu

třikrát dýchne a třikrát do ní vnoří kříž.
Na rozdíl od zvyklosti v římskokatolické církvi, kdy se na svátek Tří králů píše
křídou požehnání na dveře, řeckokatolické domácnosti jsou žehnány touto
svěcenou vodou.
Řeckokatolická farnost v Plzni má kolem
stovky stálých farníků, převážně rodiny,
které sem v 90. letech přesídlily z oblasti
Užhorodu, Podkarpatské Ukrajiny, Lvova, ale i farníky ze Slovenska a místní.
Ledovec pomáhá už 15 let
Už patnáct let pomáhá LEDOVEC, nezisková organizace v Ledcích u Plzně,
lidem s duševním onemocněním či
mentálním postižením k návratu se do
běžného života.
"V Anglii jsme s manželkou poznali
fungování podobné sociální komunity,
jakou jsme pak založili tady. Zabydleli jsme nevyužívanou faru v Ledcích,"
vzpomíná ředitel a zakladatel Ledovce
Martin Fojtíček, pedagog a teolog. Faru
rekonstruovali vlastními silami, počet
klientů rostl, zrodil se denní stacionář

pro lidi s mentálním postižením a autismem a terapeutická tkalcovna. Posléze
vzniklo Poradenské centrum Ledovec v
Plzni, které nabízí odborné služby pro
lidi s duševním onemocněním a jejich
blízké. Ledovec také provozuje chráněné bydlení a jako první v ČR službu
podporovaného vzdělání pro studenty
s duševním onemocněním. Před dvěma lety převzal linku důvěry, angažuje
se i v připravované reformě psychiatrie.
"U nás panuje rodinná atmosféra, v Ledcích máme velký pozemek, chováme
kozy, ovce. To dělá dobře lidem, kteří
mají jinde problém s agresivitou či jsou
nezvladatelní, tady se zklidní," popisuje
Martin Fojtíček. "Samozřejmě spolupracujeme s lékaři a dalšími odoborníky.
Začínali jsme ve třech, dnes máme 30
zaměstnanců."
Šest let realizuje Ledovec společně se
Zdravotním klaunem projekt Cirkus
Paciento, s nímž tým ledoveckých terapeutů navštívil prakticky všechny psychiatrické léčebny v republice a řadu
dalších ústavů.

7



8

Výstava o diecézi byla poděkováním biskupovi
"Ukazovat s láskou cesty evangelia. Historie a současnost plzeňské diecéze" pod tímto názvem představila v první
polovině února výstava v mázhauzu
plzeňské radnice veřejnosti plzeňskou
diecézi.
"Tato diecéze je živé společenství, které
pomáhá lidem bez rozdílu, zda jsou věřící či ne. Je to předivo dobrých vztahů
vzájemné pomoci," vyzdvihl při vernisáži 4. února Martin Baxa, náměstek
primátora města Plzně a bývalý primátor, který výstavu inicioval. Organizátoři výstavy se netajili tím, že expozice
měla být poctou končícímu biskupovi
Františku Radkovskému. Stejně jako nedávno biskupstvím vydaná kniha historika a premonstráta Jindřicha Charouze
nese výstava na svém štítu citát ze jmenovací buly, v níž papež Jan Pavel II. dal
prvnímu plzeňskému biskupovi úkol:
Ukazovat s láskou cesty evangelia. "A
právě tak po všechna léta biskupa Františka známe. Má rád lidi, jimž s láskou a
noblesou slouží. Vlastností jeho lásky je,
že slouží, ale nepanuje," připomněl generální vikář diecéze Mons. Josef Žák.
Biskup František Radkovský ke všem
poctám vůči své osobě dodal: "Když
říkáme Radkovský, hovoříme o velké a
silné armádě bezejmenných, kteří se na
chodu diecéze podílejí."

Setkání zasvěcených osob diecéze
s biskupem Františkem
proběhlo v soboru 6. února na biskupství a vyvrcholilo mší sv. v katedrále sv.
Bartoloměje.
Misionáři milosrdenství přinášejí odpuštění
Osm kněží z plzeňské diecéze převzalo
od papeže Františka ve Vatikánu mandát misionářů milosrdenství. V celkovém počtu 25 misionářů milosrdenství
z českých a moravských diecézích drží
plzeňská diecéze prvenství.
Svatý otec udělil misionářům milosrdenství pravomoc odpouštět i ty hříchy,
jež jsou jinak rezervovány Apoštolskému stolci.
„Nejsme povoláni k tomu, abychom povýšeně soudili, jako bychom byli před
hříchem imunní. Nemůžeme proto přivést ztracenou ovci do ovčince klackem
odsouzení... Misionář milosrdenství
nese na svých ramenou hříšníka a těší
jej mocí soucitu,“ zdůraznil papež František. P. Štěpán Romuald Rob OP, jeden
z misionářů milosrdenství v naší diecézi,
dodává: "Jméno Boha je milosrdenství.
My bychom měli být nositeli odpuštění.
Vždyť smyslem Svatého roku milosrdenství je právě to, aby si lidé byli blíž."
Misionáři milosrdenství mají být k dispozici jednak ve svých diecézích, ale
jsou určeni pro celou církev, mohou po-

sloužit svátostí smíření a rozhřešením
potřebným ze všech koutů světa.
"Jsme zváni jednotlivými farnostmi, budeme přítomni na poutních místech,
na setkáních mládeže a dalších akcích.
Kontaktovat nás mohou i jednotlivci,
nejlépe přes sekretariát Biskupství plzeňského," vysvětluje P. Štěpán Romuald Rob. Kromě něj jsou misionáři milosrdenství v plzeňské diecézi P. Augustin
Kováčik O. Praem., P. Alvaro Grammatica, P. Martin Sedloň OMI, P. Vlastimil
Kadlec OMI, P. Günther Ecklbauer OMI,
P. Robert Bergman a P. Bonaventura
Ondřej Čapek OFM.        
S permanentkou na věž katedrály
Pro milovníky impozantního výhledu z
nejvyšší kostelní věže v České republice
o výšce 102 metrů připravilo Biskupství
plzeňské novinku, a sice permanentní
vstupenku na věž katedrály sv. Bartoloměje s platností po celý rok 2016.
Ocení ji např. profesionální i amatérští fotografové, kterým dá příležitost
pořizovat z ochozu ve výšce 60 metrů
snímky v různých denních i ročních
dobách. Stejně tak ji využijí všichni,
kdo si rádi opakovaně vyšlápnou tři
sta a jeden schod, ať už kvůli utužení
kondice či nevšedním zážitkům. Permanentka zároveň přináší 50% slevu
na vstupném do katedrály a do Meditační zahrady v Plzni - Doudlevcích.

24 hodin s Bohem
v katedrále sv. Bartoloměje
Katedrála sv. Bartoloměje se jako loni
zapojí do celosvětové akce 24 hodin
s Bohem, ke které vybídl papež František.
Jedná se o příležitost k setkání s milosrdným Bohem skrze modlitbu, eucha-

ristii a svátost smíření. V letošním roce
bude navíc akce spojena s průchodem
Bránou milosrdenství pro získání s tím
spojených milostí a odpustků. Akce
proběhne v pátek 4. března od 15.00 do
21.00 hodin. V této době bude eucharistický výstav a příležitost ke svátosti
smíření. V 18.00 hodin se bude konat
mše svatá.
Den klatovského vikariátu
a otevření Brány milosrdenství
se koná 5.března. Program začne v 9.30
hodin v KD Družba duchovním slovcem
P. Vojtěcha Kodeta OCarm., otevření
Brány milosrdenství v arciděkanském
kostele Narození Panny Marie biskupem proběhne ve 14.30 hodin, v 15.00
hodin následuje mše sv.
Koncert pro Boží milosrdenství
v Ostrově
5. března od 19.00 hodin účinkuje slovenská folková kapela Slnovrat v kostele sv. Michaela Archanděla a Panny
Marie Věrné.
1. benefiční ples na podporu humanitárních projektů v Jižní Americe
proběhne 5. března od 20.00 hodin v
Saloonu na Roudné. Pořádá Centrum
španělské kultury a Diecézní charita
Plzeň. Vystoupí Latino Dance Group,
vicemistr Evropy v latinskoamerických
tancích Eduard Zubák či Las de la Torre. Hraje kapela Mars. Vstupenky je
možné zakoupit v Saloonu Roudná,
jazykové škole Polyglot či na ředitelství
Diecézní Charity Plzeň v Hlavanově 16.
Setkání pro zájemce o zápis do 6. třídy
Církevní ZŠ Plzeň
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň již přijímá pro
příští školní rok přihlášky do 6. třídy
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základní školy, která bude od září 2016
otevřena v Plzni na Slovanech. Přihlášky
se přijímají do 15. března 2016, podat si
je mohou i žáci 5. tříd, kteří se hlásí současně na osmiletá gymnázia. Přijímací
řízení se uskuteční v druhé polovině
května 2016, přihlášku i bližší informace o přijímacím řízení najdete na webových stránkách školy www.cisplzen.cz
Zájemci mohou také využít informační
schůzku pro rodiče i žáky, která se koná
v pondělí 7. března od 17.00 hodin
v budově Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí 15, Plzeň.
Biblická setkávání
Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s
Josefem Kaše, které se konají vždy první a třetí pondělí v měsíci od 19. 00 hodin v učebně biskupství plzeňského. V
březnu se sejdeme 7. 3. a 21. 3. Setkání
jsou otevřena všem zájemcům o čtení a
sdílení se nad texty z Písma, nechybí ani
svědectví života, modlitba a příležitostné slavení radostných událostí ve společenství. V současné době se zamýšlíme nad liturgickými texty následující
neděle. Info na tel. 731 619 698.
Válka spravedlivá či nespravedlivá
Přednáška kpt. Jana Böhma, vojenského kaplana 25. ženijního pluku Bechyně, ISAF (Afghánistán - 9. kontighent
AČR PRT Lógar) proběhne 7. března
od 18.00 hodin v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích. O situaci
v Sýrii promluví syrský křestan pan El
Raie Omar. Pořádá Česká křesťanská
akademie.
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Duchovně formační setkání podle
sv. Františka Saleského
Všichni zájemci jsou srdečně zváni na

duchovně formační setkání ve světle školy svatého Františka Saleského,
které se koná v sobotu 12. března ve
školicím středisku Koinonie Jan Křtitel
v Plzni-Liticích.
Formační program duchovního charakteru je svou povahou a rozvržením
určen jak pastoračním asistentům
a služebníkům, tak všem věřícím, zvláště účastníkům diecézních exercicií jako
příležitost k dalšímu setkávání.
Setkání probíhá od 9.00 do 16.00 hodin.
Dopolední společný program vede biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro
Grammatica Th.D., odpolední část je
dělena do tří workshopů dle vlastního
výběru pod vedením dalších lektorů.
Potvrdit účast prosíme do 9. března na
adrese evangelizace@bip.cz nebo na
tel. 731 619 660.
Termín příštího setkání: 21. května.
Boží jméno je Milosrdenství
Přednáška P. Romualda Roba OP ve
středu 13. dubna od 19.30 hodin v
učebně biskupství v Plzni.
František blázen
Divadelní show inspirovaná sv. Františkem z Assisi, s Janem Horákem ve všech
rolích proběhne 15. března od 18.00 v
kině ve Zbiroze.
Starší syn v nás -přednáška
pro veřejnost
se koná ve středu 16. března od 19.30
hodin v učebně Biskupství plzeňského,
nám. Republiky 35,. Na téma je „STARŠÍ
SYN V NÁS“ (z podobenství o marnotratném synu z Lukášova evangelia)
přednáší P. Angelo Scarano, Th.D.



Připravila Alena Ouředníková
foto Jiří Strašek - Člověk a víra

Brány milosrdenství v plzeňské diecézi

Foto Jiří Strašek - Člověk a víra

Z charitního života
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Rekordní úspěch Tříkrálové sbírky 2016
Od 2. do 14. ledna jste v ulicích, kostelích a kulturních prostorách plzeňské diecéze mohli potkávat, jak je již
dobrou tradicí, koledníky Tříkrálové
sbírky. Téměř čtyři tisíce malých i velkých dobrovolníků, kteří v kostýmech
tří králů nesli 1 130 kasiček, vybraly o
půl milionu korun více než v loňském
roce. Největší radostí byly pro pořadatele i všechny příznivce sbírky místa, na kterých se nám letos podařilo
koledovat úplně poprvé. Z některých
můžeme zmínit města Tachov a Žlutice. V Tachově se za pomoci klubu
Royal Rangers církve evangelické
metodistické a paní Ivě Csanálosi podařilo vybrat 34 787 Kč. Ve Žluticích a
okolí pak s přispěním mladých hasičů
pod vedením pana starosty Slavíka
bylo vykoledováno 22 357 Kč. Sym-

bolické první tři příčky pak obsadily
Městská charita Plzeň s 567 480 Kč,
Oblastní charita Klatovy s 543 895 Kč
a Kdyně s 272 000 Kč.
Letos mohli dárci a příznivci sbírky
poprvé najít kasičky také v některých
obchodech, kavárnách, restauracích
či kosmetických salonech města Plzně, Klatov i Karlových Varů. Zajímavým zpestřením sbírky byly i benefiční akce, zejména pak koncerty kapel
Los Gádžos a MeloDive v Plzni. A s
jakým dalším unikátem přispěla letos
sbírce metropole západních Čech? 6.
ledna projížděla Plzní Tříkrálová historická tramvaj, která zdarma a s hudebním doprovodem vozila cestující,
kteří mohli dobrovolně přispět třem
králům do kasiček umístěných ve
voze. Tak se ještě nikdy v celé republice nestalo.

Největší dík patří našim koledníkům,
kteří s královskou ctí obcházeli často
i ta nejmenší zákoutí naší diecéze a
přinášeli tak radost, pokoj a zvěst o
narození Betlémského dítěte. A také
příznivcům a dárcům, kteří letos znova otevřeli svá srdce a přispěli na nejpotřebnější z našeho okolí. O požehnání, které akce s sebou nese, mohly
svědčit radostné tváře a upřímné
díky většiny těch, se kterými jsme se,
někdy i poprvé, v průběhu Tříkrálové
sbírky 2016 v naší diecézi setkali.
Alžběta Kalábová, koordinátorka Tříkrálové sbírky, Diecézní Charita Plzeň
Střecha nad hlavou není samozřejmost
Rádi tlumočíme poděkování jedné z
klientek, které pomohl pobyt v Azylovém domě Betlém Cheb k návratu
do normálního života:
23. září 2015 jsem byla přijata sociálními pracovníky a vedoucí pí. Samuelovou do Azylového domu Betlém Cheb - krizová pomoc, kde jsem
strávila jeden celý týden. Poté jsem
přešla mezi ostatní klienty AD. Tímto
bych chtěla za všechno moc poděkovat. Nejen za to, že jsem dostala
možnost bydlet na Betlému, ale také
moc děkuji skvělým, ochotným a milým sociálním pracovníkům za skvělý
přístup, ochotu a pomoc. Dále bych
chtěla poděkovat všem pracovníkům
azylového domu - služba. Paní Šímové za veškeré ošacení, které jsem obdržela při příchodu, ale i mezi tím, co
jsem byla ubytovaná. Děkuji a moc si
toho vážím. Na závěr bych chtěla poděkovat pí. Samuelové za přijmutí na
azylový dům a veškerou pomoc.

Opravdu jsem se naučila něco nového a je to další krok dopředu, jak začít
nový a jiný život. Pobyt v azylovém
domě mi dodal sílu a odhodlanost
jít dál. Bez vaší pomoci a ochoty řešit
jak mé zdravotní, tak finanční potíže
bych nezvládla, proto si cením a vážím
pěti měsíců, které jsem dostala možnost prožít v azylovém domu. Děkuji
moc a poděkování předávám městu
Cheb a sídlu plzeňské Charity. L.K.
Masopust v Domově sv. Jiří
Zaměstnanci Domova pro seniory sv.
Jiří v plzeňské Doubravce připravili
pro obyvatele tradiční masopustní
radovánky. Seniorům zahrála populární dvojice Jan Ježek a Jaroslav Špelina. Hlavním bodem programu ale
bylo připomenutí hudebních melodií
ze známých českých pohádek, které
zaměstnanci Domova představili ve
vlastním zpracování. V jídelně Domova se tak na chvíli konal zámecký
ples z filmové pohádky Tři oříšky pro
Popelku a předvedli se kuchtíci a kuchařky z pohádky Kouzla králů.

Miroslav Anton
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pojede s námi do gliwické diecéze, kde
plánujeme některé společné programy. Vím, že pro nás v gliwické diecézi
Poláci chystají spoustu zajímavostí. Na
programu je třeba návštěva stříbrných
dolů, prohlídka koncentračního tábora
Auschwitz-Birkenau, koncerty a společné modlitební večery. Myslím, že
bude zvlášť zajímavé seznámit se blíže
s polskou mentalitou a s tím, jak Poláci
prožívají svou víru. Jsme sousedé, ale
často o sobě víme velmi málo.

Setkání mládeže s papežem Františkem
v Krakově slibuje silné zážitky
Objevila se příznivá zpráva, že mladí lidé z plzeňské diecéze se mohou zúčastnit
Světového dne mládeže a setkání se Svatým otcem v červenci v Krakově již za
3.800 Kč, ačkoliv původně se počítalo s cenou o dva tisíce vyšší. P. Krzysztof Dedek, biskupský vikář pro pastoraci, prozradil, proč tomu tak je a další podrobnosti
o celé akci.
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Naposledy se setkání mládeže s papežem konalo v Rio de Janeiro. Teď se opět vrací do Evropy. Na co se můžou mladí v Krakově těšit?
Samozřejmě v první řadě na setkání
a slova povzbuzení od Svatého otce.
Krakov je ale nádherné místo, na které
jsme my, Poláci, moc hrdí, plné památek a kouzelné atmosféry. Je to město,
které má duši a které bylo královským
sídlem několik století. Je to také město
světců: sestry Faustiny Kowalské – misionářky milosrdenství a Jana Pavla II.
V rámci setkání budou mladí putovat
na místa s nimi spojená, aby mohli
hlouběji rozjímat tajemství Božího milosrdenství a osobně jej zakusit. Krom
toho už víme, že naše české národní

centrum bude na krásném místě u
kláštera cisterciáků v Mogile, proslaveným zázračným křížem.
Mladí z plzeňské diecéze se zúčastní na začátku
předprogramu v Gliwické diecézi.
Během předprogramu budou bydlet v
rodinách a hlavním cílem je seznámit se
s životem místní církve a navázat přátelství. Naše mládež bude konkrétně
ve farnostech v okolí města Tarnowske
Gory.   Někteří mladí z naší diecéze
pojedou do Polska s různými hnutími
a řeholníky. Vím, že poměrně velká
skupina se chystá na cestu s obláty a
salesiány. Obláti budou mít předprogram ve Wroclawi, salesiánská mládež

Svoji účast na putování do Polska prý potvrdil i
nově jmenovaný biskup Tomáš Holub?
Ano, otec biskup Tomáš se chce zúčastnit celého setkání v Krakově, to
znamená, že bude přítomen už během předprogramu v gliwické diecézi.
Můžu taky prozradit, že nově jmenovaný biskup se zúčastní letošního setkání
biskupa s mládeží před Květnou nedělí. Společně s biskupem Františkem
budou celebrovat mši svatou.
Jak se mohou mladí přihlásit k účasti a do kdy
by to měli udělat?
Zájemci se přihlašují přes webové
stránky
https://krakov2016.signaly.
cz/, kde vyplní přihlášku. Přihlašování je možné v podstatě až do začátku
setkání s tím, že od 1. května cena
stoupá. Pro organizátory je samozřejmě lepší, aby se mladí přihlašovali už
teď – zaplatit se může později. Vybízím
všechny, kteří už jsou rozhodnuti, aby
s přihlášením neotáleli – moc nám to
pomůže v přípravě.
Kolik budou účastníci platit? Původně byla
uváděna částka 5.800 Kč, teď nová cena 3.800,Kč. Jak to vlastně je?
Obě informace jsou vlastně správné.
5.800 Kč platí za účast na setkání všich-

ni mladí v ČR. Tato cena obsahuje dopravu, účastnický poplatek, ubytování
a stravování – prostě všechno včetně
předprogramu, tzn. od 20. do 31. července 2016. My jsme ale v naší diecézi
obdrželi veliký dar od Ackermann-Gemeinde Freiburg, a proto můžeme mládeži z naší diecéze přispět každému ve
výši dvou tisíc. Takže proto budou naši
platit jen 3.800 nezávisle na tom, s kým
do Polska pojedou. Důležité je to, aby
byli z naší diecéze. Ohledně ceny chci
podotknout, že pokud jedou sourozenci, tak jsou ještě další slevy. Všem
rodičům a mladým lidem chci vzkázat, že cena by neměla být překážkou
v cestě na setkání. Proto, pokud by
měli jakékoli finanční problémy, ať se
s důvěrou obrátí na svého pana faráře nebo přímo na mě či na naše DCM.
Jsem přesvědčen, že účast na setkání
bude nezapomenutelným zážitkem,
zkušeností univerzality církve a může
se stát důležitým momentem na cestě
víry.
Za rozhovor děkuje (alo).
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Duchovní služby pro pacienty a rodiny

v plzeňském

Hospici svatého Lazara

Hospicová péče zdaleka neznamená
jen zabezpečit pacienty po fyzické a
zdravotní stránce. Neméně důležitá je
i péče duchovní. Své o tom ví vedoucí
sociálního úseku a pastorační asistentka
Hospice svatého Lazara v Plzni Anděla
Bednářová.
Když se řekne „péče o duši pacienta hospice“, co
vše si pod tímto pojmem máme představit?
Už před příjmem a potom při příjmu
pacienta a rodinu informuji o možnostech duchovní péče, mluvím o nabídce psychoterapie. Ptám se, zda mají
zájem o účast na mši, návštěvu kněze
a duchovní rozhovor v tom smyslu,
v jakém ho chápe praktikující věřící.
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Pokud pacient tuto nabídku odmítne,
povídáme si o věcech, o které má zájem, nabízím čtení a rozhovor. Z počátku jde hlavně o vytvoření důvěry,
během času kdy u nás pacient pobývá, se většinou najde oblast, která je
člověku blízká. Jde mi o to, aby u nás
bylo lidem dobře, aby mohli bez obav
mluvit o věcech, které je trápí, které
nechtějí ventilovat před ostatními. Ty
chvíle, kdy člověk dovolí nahlédnout
do svojí tajné komůrky, jsou pro mě i
po letech, kdy zde pracuji, velkým darem a moc si jich vážím. V týmu mám
několik muzikantů a velmi často u lidí
hrajeme a zpíváme, tím se duševní
pohoda našich pacientů také zvyšuje.

Jak funguje spolupráce pastorační asistentky a
duchovního v hospici?
Kněz dochází do hospice jednou týdně, ve čtvrtek na celý den. Ráno spolu mluvíme o všech pacientech, kteří
mají zájem o jeho návštěvu, společně
probíráme jejich potřeby. Jinak jsme
v telefonickém spojení, pokud se u
někoho prudce zhorší zdravotní stav
a vím, že on nebo rodina stojí o svátost nemocných, volám a domlouvám se na návštěvě. V případě, že
„náš pan farář“ je mimo Plzeň nebo
má jiné povinnosti, volám duchovní
službu, která je dostupná nonstop.
Jestliže pacient projeví zájem o návštěvu kněze, tak se snažím, aby to
bylo co nejdříve. Někdy mi pacienti
řeknou, že by jim nevadilo, kdyby si
pan farář přišel popovídat, ale jsou i
takoví, kteří si návštěvu kněze nepřejí. Protože bývám v hospici i v sobotu,
tak se stává, že pana faráře sháním o
víkendu. Jsem moc ráda, že můžu to,
co s lidmi sdílím, probrat s knězem.

Naše spolupráce spočívá i v tom, že
společně s ním a s pacienty, kteří o
to mají zájem, jsem přítomná na mši
svaté, tam vnímám vzájemnou spolupráci velmi silně.
Co nejvíce potřebují pacienti a jejich rodiny
v oblasti vaší péče?
Asi nejvíc to, že je vyslechnu, někdy
mi řeknou, že se už dlouho nemodlili,
ale nebrání se společné modlitbě a
připojí se, když se u nich pomodlím.
U rodiny se někdy jedná o prolomení
strachu, řeknou: "No maminka kdysi do kostela chodila, ale teď už ne."
Role psychoterapeutky a pastorační
asistentky se stírá, věřící člověk stojí
o společnou modlitbu, mluví otevřeněji o smíření, u nevěřícího pracuji se
stejnými tématy, ale mluvím jiným jazykem. Ale snažím se dojít ke stejnému cíli – všichni potřebujeme přijetí,
smíření a lásku blízkého člověka. Rodiny pacientů potřebují mít pocit, že
na tu těžkou chvíli, kdy jim odchází
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blízký člověk, nejsou sami, potřebují o
věcech mluvit nebo jen mlčet, ale sdílet přítomnost s dalšími lidmi.
Je ve vaší kompetenci i podpora pracovníků
hospice?
Nemám to dané v pracovní náplni, ale
velmi často se stává, že společně mluvíme o pacientech a jejich podpoře a
nejen o nich. Nejsme velký tým a tak o
svých vzájemných radostech i bolestech víme. S některými věřícími kolegyněmi se společně modlíme. Snažím
se vnímat potřeby kolegů a citlivě na
ně reagovat. Což někdy znamená, že
člověk se za dotyčného pomodlí a někdy jdeme společně na pivo.
V hospici pracujete s lidmi, kteří jsou na konci
své životní cesty. Jak intenzivní je práce s nemocnými a jejich blízkými, když cestu k Bohu
teprve hledají – a není mnoho času?
Pokud někdo přijde do hospice a mluví o tom, že stojí o návštěvu kněze až
za nějaký čas, tak mám zapnuté červené vnitřní světlo, abych nezapomněla.
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Ptám se pacientů, jestli jsou pokřtění,
vycházím z toho, že u pokřtěného člověka mám na co navázat. Pokud člověk projeví zájem, snažím se člověku
věnovat denně nebo i několikrát denně v kratších úsecích. V hospici není
moc času, proto často lidem říkám,
že dokonalost bude až v nebi, pokud
mluví o tom, že ještě nejsou úplně připraveni ke zpovědi. Když člověk projeví touhu dát se pokřtít, tak je příprava
samozřejmě daleko kratší než běžná,
ale tohle se domlouvá s knězem.
Hospic nabízí duchovní podporu i v rámci různých denominací. Pečovali jste i o pacienty –
věřící jiné než křesťanské víry?
Ano, ale je to zcela výjimečné. Měli
jsme pacientku, která byla hinduistka.
Paní byla už při přijetí v terminálním
stadiu a o jejím vyznání nás informoval její syn, ale byla to to jen odpověď
na mou otázku, zda stojí o duchovní
službu. Jiné dvě pacientky tíhly k hnutí Haré Krišna, za jednou chodila vnučka, která jí nosila různé obrázky, ty

měla pacientka vystavené na pokoji.
Respektujeme svobodu člověka.
Kam chodíte pro duchovní a jinou podporu
při náročné práci vy?
Mám svého zpovědníka, který mi na
mé cestě pomáhá, velkou posilou je
pro mě mše svatá. Mou vášní je čtení knih – Roberta Fulghuma čtu stále dokola, mám ráda Jana Zábranu,
poezii Jana Skácela. Ráda chodím
do přírody, plavat. Ve volném čase
se hodně věnuji lidem s mentálním
postižením, jejich přítomnost je pro
mne velkou posilou a radostí. Téměř
celý život jsem měla zahradu, tu teď
několik let nemám a chybí mi, alespoň na balkóně mám kytičky a bylinky. V hospici máme terasu, kde je
několik truhlíků s květinami, tam si
chodím někdy kytičky pohladit.
Jste svědkem mnoha lidských příběhů. Podělte se s námi o nějaký.
Před Vánocemi jsme přijali pána, byl
muzikant, před Vánocemi, kdy se u
nás konalo mnoho koncertů, si to

vyloženě užíval. Vždycky s účinkujícími mluvil, hodnotil provedení
koncertu. Byl velmi společenský a
chtěl chodit i na mše. Během mší se
pana faráře ptal na věci, kterým nerozuměl, nemoc ho zbavila ostychu,
měli jsme s ním takové komentované mše.
Vstupoval do obřadu, ale vždycky to
bylo k věci. Připomínal mi tím moje
děti, když byly malé. Při jedné bohoslužbě se pana faráře zeptal, jestli on skutečně věří tomu, co říká. A
řekl, že on pokřtěný není. Opakoval
to několikrát, a tak se ho náš ošetřovatel zeptal, jestli by chtěl pokřtít.
Pán odpověděl, že ano. Byl pokřtěný
na Štědrý den, byly jsem mu společně s jednou zdravotní sestřičkou za
kmotry. Když jsem se potom vracela
domů, měla jsem obrovskou radost.
Pán na sv. Štěpána zemřel. Ne vždycky se to takhle podaří, ale někdy
jsme svědky zázraku.

Ptala se Jarmila Neumannová,

Hospic svatého Lazara, Plzeň

19

Kostely sv. Jakuba
Vikariát Cheb

Kostely sv. Jakuba patří k nejstarším
na Chebsku, jeden se nachází těsně
u hranic v obci Pomezí nad Ohří. Tradice
hovoří o jeho existenci již v 10. století,
ale zachovaná část, presbytář tvořící
spodní část věže dnes boční kaple,
bude nejspíš mladší, z přelomu 12.
a 13. století. Kostel zřejmě patřil do
skupiny kostelů s věží nad presbytářem, jako kostel sv. Jakuba v Ostrově
a sv. Petra a Pavla v Plané. Na valené
klenbě se zachovala malba z 15. století, jejíž téma je v Čechách velmi neobvyklé. Je na ní vyobrazeno sedm
svátostí s dominantní Eucharistií, již
představuje Kristus ve vinném lisu.
Věž nad presbytářem je čtverhranná,
vrcholící osmibokou nástavbou s cibulovou střechou. Románský kostel
byl barokně upravován po požárech
letech 1618 a 1625, ale nakonec byl
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zbořen a znovu postaven do roku
1799. Nová stavba již nerespektovala orientaci a k zachované věži byla
postavena příčně. Kostel byl od 50.
let 20. století uzavřen a když jsem ho
poprvé navštívil v roce 2004, sloužil
vietnamským trhovcům jako záchod,
do něhož chodili po prknech skrze
okno. Tehdy ale nastal obrat, kostel převzala obec, tržnici odstranila
a celý jej opravila v letech 2007 až
2011. Restaurováno bylo i zbylé barokní vybavení. Gotické sochy světců z kostela jsou k vidění v Chebské
galerii a madona krásného stylu je
v Muzeu církevního umění v Plzni.
Horní Lomany severně od Františkových lázní se mohou také chlubit kostelem sv. Jakuba. Již v roce 1190 zde
byla zřízena fara, spravovaná řádem

německým rytířů z Chebu. Dříve se
předpokládalo, že po požáru v roce
1740 byl postaven nový kostel, ale
při opravách hned po roce 1989 se
na fasádě objevila románská okna a
gotický vstup. V onom roce tedy došlo jen k přestavbě, která se opakovala v roce 1793. Kostel je jednolodní
s pravoúhle uzavřeným presbytářem
a věží vpřed západním průčelím.
V kostele je dvoupatrová kruchta, dynamicky se vypínající do lodi. Kostel
měl velké štěstí, jeho kvalitní a bohaté barokní vybavení se dochovalo
v úplnosti, jen gotická socha Trpícího Krista je od roku 1994 nezvěstná.
V kostele je umístěn i barokní oltář
z kaple sv. Jana Nepomuckého, která
stála ve Františkových Lázních ještě
před jejich založením u minerálního
pramene zvaného Sauerbrunn. Zbořena byla v roce 1821. Ostatně kostel
sv. Jakuba byl farním i pro blízké lázně až do roku 1869.
Velké opravy probíhaly v letech 2008
až 2011, kdy byl interiér kostela
zrestaurován a kostel dál slouží bohoslužbám.
Velmi zajímavý, i když na první pohled jednoduchý kostel se nachází
v obci Ostroh. Běžně se všude píše
jeho zasvěcení sv. Wolfgangovi, ale
on má zasvěcení dvojí, a to i sv. Jakubovi. Byl stavěn mezi roky 1470 až
1478 majiteli panství, tehdy zvaného
Seeberg, Junkery a později Neiperky.
V té době byl vybaven gotickými oltáři, z nichž jeden se zachoval zcela,
z dalších dvou se zachovaly části.
Nepochybně všechna díla zachránil
prodej koncem 19. století do mu-

zea v Chebu, kde jeden oltář a desky
s obrazy z druhého oltáře můžete
vidět, gotické sochy z dalšího oltáře jsou vystaveny v Chebské galerii.
Ale i v kostele, který od roku 2006
vlastní obec, se leccos zachovalo,
například torzo barokního hlavního oltáře z roku 1670 s navráceným
obrazem sv. Wolfganga, kazatelna,
chórové lavice a soubor mimořádných mramorových renesančních
náhrobníků, umístěných podél bočních zdí presbytáře.
Kostel byl v roce 1721 barokně upraven. V roce 1804 se zřítila věž se zvony v západním průčelí, která dopadla
na vedle stojící školu a v ní zabila učitelovu manželku. On sám sice vyvázl,
ale bez nohy. Věž už nebyla obnovena a menší zvon se zavěsil pod stříšku ve štítu kostela. Od začátku 50. let
20. století sloužil kostel jako skladiště. Dnes se pro bohoslužby neužívá,
místní spolek v něm pořádá koncerty a výstavy.
Jan Soukup
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Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Milí přátelé misií.
Bohužel stále žijeme v době, kdy misionáři za hlásání evangelia a za obětavou
službu těm nejchudším platí svým životem. Agentura Fides vydala seznam
pastoračních pracovníků, kteří byli zabiti v roce 2015. Bylo jich 22 - v Americe
8, v Africe 5, v Asii 7, v Evropě byli zabiti
2 kněží. Během let 2000 – 2015 bylo
zabito ve světě 343 pastoračních pracovníků včetně 5 biskupů. Proto Papežská misijní díla ustanovila Den modliteb a
postu za misionáře mučedníky připadající na
24. března. Prosím, vzpomeňte na ty,
kteří obětovali za svoji víru život. Kromě
jiného se můžeme pomodlit se křížovou cestu speciálně sestavenou k této
příležitosti – na požádání ji zašleme.
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Arcibiskup z Aleppa: pomozte nám zůstat v Sýrii
Západem podporovaná emigrace Syřanů je v podstatě deportací. Zbavuje
Sýrii vitálních sil, které jsou nezbytné k
rekonstrukci země po válce. Nepomáhá
však ani těm, kdo odjíždějí. Lepší život,
který hledají, mohou nalézt jedině v
Sýrii. To se domnívá melchitský metropolita Aleppa, arcibiskup Jean-Clément
Jeanbart.
„Vím, že je to naše povinnost vůči všeobecné církvi, vůči všem, kdo tu byli před námi
a kteří za to, že zůstali a zachovali věrnost
Kristu, platili nejvyšší cenu po dobu dvou
tisíciletí. Mluví se o milionech mučedníků,

kteří v Sýrii dali život za to, aby nezapřeli
Krista. Musíme si uvědomit, že křesťané v
Sýrii jsou prvními křesťany. V Ježíšových
časech tu byly židovské komunity, které
každý rok na letnice putovaly do Jeruzaléma. A Židé ze Sýrie byli v Jeruzalémě
také toho dne, kdy Duch svatý sestoupil
ve Večeřadle na apoštoly. Tři tisíce Židů
se tehdy obrátilo a přijalo křest. Ti se pak
vrátili domů a dali počátek naší církvi. Pokud nám dnes chcete pomáhat, pomozte
nám zůstat v naší vlasti. Nepomůžete
nám, když usnadňujete opouštění naší
země. Deportace našich věřících nikomu
neslouží, ani nám, ani našim věřícím, ani
vám. Pomozte k návratu míru do Sýrie,
abychom v ní mohli zůstat,“ řekl Vatikánskému rozhlasu arcibiskup Jeanbart.
V letošním roce přispívají Papežská misijní díla
na projekt sdružení Flamme de Damas pro lidi
sužované válkou v Sýrii – podpora katechetických center v Damašku, zaplacení nákladů na
dopravu misionářů a dětí do středisek, na učebnice náboženství, výtisky Evangelií a další. Kromě toho budeme dále poskytovat humanitární
pomoc dětem uprchlíků skrze projekt, který se
nazývá „Léky a mléko“.
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc březen: Aby křesťané,
znevýhodňovaní a pronásledovaní pro
víru, díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.

H
HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB O R A
PRAVIDELNÉ AKCE
Neděle: 20:00 mše sv. s účastí studentů
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Františkánské ulici
Úterý: 20:00 studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí
Středa: 17:00 příprava ke svátostem v
učebně na faře (vchod vedle kostela),
kterou vedou studentští kněží P. Vojtěch Soudský a P. Pavel Petrašovský
V postní době (do 23.3.) bude místo
adorace od 18:30 křížová cesta v kostele Nanebevzetí Panny Marie pod vedením studentů.
Od 30.3. 18:00 - 18:50 – jako obvykle
adorace s možností duchovního rozhovoru nebo zpovědi (v kostele ve
Františkánské)
19:00 hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. v Plzni, po ní od cca 20:15
program na faře (biblická témata, přednášky, kultura, filmy, volný program),
ve 21:30 společná modlitba nešpor
Sobota: 20:00 anglická mše sv. v kostele
Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské
ul. v Plzni

HORÁcké středy – od 20:15 ve farním sále
Františkánská 11
2. března: „Za katrem – život ve vězení
a duchovní doprovázení vězněných
lidí,“ beseda s vězeňským kaplanem
Blažejem Pelánem
9. března: Čotky – možnost naučit se
vyrobit tuto modlitební pomůcku
východního křesťanství + malé uvedení do její historie
16. března: „Sexualita a zodpovědné
rodičovství,“ beseda nad vztahy s trvalým jáhnem Elvou Frouzem
23. března: Stíny pašijí – hlubší proniknutí do příběhu pašijí skrze osobní
ztvárnění a stínohru
30. března: Humanitní kavárna – velikonoční agapé s kavárenskou tematikou, prostor spolu pobýt a popovídat
Velikonoční duchovní obnova
15. až 17. dubna 2016 na Lomci u
Vodňan, doprovází P. Pavel Petrašovský.
Podrobnosti a přihlášky na
marieklimecka@seznam.cz
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Večer chval s DCM (15.3. 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 opět uskuteční třetí úterý v březnu – tedy 15. 3.
v 19.30 ve farním sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro
všechny – chvalme Pána!
Postní Tammím (4. – 6. 3.)
Dvakrát do roka pořádají seminaristé pro mladé muže ve věku od 15 do
30 let duchovní obnovu TAMMÍM.
Ten letošní začíná v pátek 4. března
a končí v neděli 6. března. Na programu budou společné modlitby,
bohoslužby, setkání s hostem, medi-

UNIT 2016 (11. - 13. 3.)
UNIT je víkend plný workshopů, seminářů, chval apod. určený pro mladé křesťany z různých křesťanských
církví a ze všech koutů nejen Plzeňského kraje. Cílem je povzbudit
mladé křesťany v jejich víře a umožnit rozličná setkání s novými lidmi
a samozřejmě také se samotným
Bohem. Setkání se uskuteční v Plzni o víkendu 11. – 13. března. Bližší informace a registrační formulář
naleznete na webové stránce: www.
unitos.cz
Světový den mládeže v plzeňské diecézi –
Setkání mládeže s biskupy před Květnou
nedělí (18. – 19. 3.)
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7)
Přípravy dalšího setkání s biskupem
(Světový den mládeže v plzeňské
diecézi) jsou v plném proudu a program bude opět bohatý a pestrý.
V pátek se již tradičně uskuteční
Křížová cesta centrem Plzně (začátek v 18.00 hodin v katedrále sv.
Bartoloměje). Tentokrát netradiční
o Božím milosrdenství – projdeme
Branou milosrdenství a bude možné přijmout svátost smíření. Pokud
by chtělo vaše společenství ztvárnit

Setkání se Svatým otcem v Krakově
jen za 3800,- Kč! (20. – 31. 7. 2016)
V září bylo spuštěno přihlašování na
oslavy 31. světového dne mládeže
– setkání mládeže s papežem, které se uskuteční příští rok v červenci.
První týden strávíme v diecézi Gliwice (součástí bude například pouť do
Čenstochové), druhý si pak naplno
užijeme atmosféry v Krakově – se-

M

tace, hovory ve skupinkách, sport…
Více informací:
www.tammim.spolco.cz

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 ráda sdělím
na tel.: 734 241 053
Lucka

tkání se Svatým otcem, koncerty…,
ale hlavně program a katecheze v
českém národním centru. Zajištění
české výpravy má na starosti Sekce
pro mládež ČBK, což, jak už víte, je
zárukou kvality.
Předpokládaná celková cena i s předprogramem byla díky sponzorům
pro naši diecézi snížena na pouhých
3800,- Kč! A v rámci ČR bude poskytována podpora početnějším rodinám, informaci o slevách pro účastníky z plzeňské diecéze najdete na
našich stránkách: www.plzen.signaly.
cz. Závěrem upozorňujeme, že od října 2015 probíhají na www.signaly.cz/
soutez soutěže o cestu zdarma!

Nabídka – témata pro společenství mladých
Nabízíme dvě nové publikace – každá
obsahuje jedenáct témat pro společenství mládeže: „Na cestě k člověku“
(křesťanská antropologie) za 10,- Kč a
druhý díl „Dar společenství církve“ (církev a společenství) za 20, Kč. V případě
zájmu nás kontaktujte.
ÚleT (7. – 13. 8.)
Prázdninové setkání pro -náctileté (1418 let) opět proběhne 7. – 13. srpna v
Nečtinech. Čeká Tě společně strávený
čas, trocha napětí, krátký výlet, letní
kino, koupání, povídání, volejbal, dílny,
koncert, oheň, gangy, spousta her a legrace a úžasná parta podobně potrefe-
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757

některé zastavení, dejte nám urychleně vědět které. Také se ozvěte, pokud máte zájem o nocleh z pátku na
sobotu (ve spacáku).
V sobotu bude program pokračovat od 9.00 hodin v aule gymnázia
na Mikulášském námětí 23 v Plzni
(jen pět minut od nádraží). Hlavním
hostem bude MUDr. Marie Svatošová – známá lékařka a zakladatelka
hospicového hnutí v ČR. Dále bude
na programu divadelní představení
Oskar a růžová paní v podání herců
královehradeckého Klicperova divadla, společná modlitba, krátké filmy
a tematické workshopy (o vztazích,
tvořivé, akční, duchovní, o migrační
krizi…). Také se můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z celé diecéze, krásnou liturgii
s průvodem s ratolestmi s oběma
našimi biskupy, kteří na závěr každému osobně požehnají a předají
dárek – památku ze setkání.
Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci
celého setkání, pokud nám můžete
pomoci (třeba při liturgii, zařizování
prostor, předávání informací nebo
zajišťování stravování), budeme
moc rádi – ozvěte se! Také prosíme
o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu.
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ných… Těší se na Tebe: Anička, Vlastík,
Jindřich a další.
Přihlášky a informace: fencl@bip.cz,
731 619 704.
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Co se všechno chystá…
Týden modliteb za mládež (13. – 20.
3.)
Kurz pro vedoucí táborů s akreditací
MŠMT (6. - 8. 5. v Nové Cerekvi) - přihlášky: svetnickova@cirkev.cz
X. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích
(4. 6.)
Diecézní setkání ministrantů v Kralovicích (10. – 11. 6.)
Kajaky v zahraničí (1. – 11. 7.)
ÚLET 2016 (7. – 13. 8.)
EnterCAMP na Ktiši (16-23 let; 15. - 21.
8.) – www.entercamp.cz
Festival UNITED ve Vsetíně (18. - 20. 8.)
– www.festivalunited.cz
Tábor ministrantů (20. – 27. 8.)
Workship 2016 (21. – 27. 8.)
Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr & Petra
OHLÉDNUTÍ
Obnova pro mládež – setkali jsme se s Božím
milosrdenstvím
Letošní postní duchovní obnova pro
mládež se nesla na téma milosrdenství.
Zdá se to být nepřekvapivé právě v jubilejním roce milosrdenství a přece nás

to Boží milosrdenství dokáže znovu
překvapit. Není se co divit – vždyť je to
nejzákladnější vlastnost našeho Boha.
Náš misionář milosrdenství Vlastík,
který nás duchovní obnovou provázel,
nám ujasnil jednu důležitou věc – že
misionářem milosrdenství může být
každý křesťan, dokonce měl by být
každý. Na to však potřebujeme Boží
milosrdenství osobně zakusit. A na to,
aby člověk Boží milosrdenství zakusil,
potřebuje přijmout Boha a jeho lásku,
kterou nás miluje, jako první a přijít na
poušť své lidskosti. V ten moment se
víra začne chvět. Ale jedině víra, která
se chvěje, roste a zakouší milosrdenství. A když člověk Boží milosrdenství
zakusí, nemůže se stát, že by ho nedával dál – to prostě nejde! Je to jako když
student udělá těžkou zkoušku. Dá se
radost z jeho úspěchu zatajit, nesdílet?
To přece nejde!! O to víc jde o radost
Božího milosrdenství. Tato radost je
křesťanská ctnost a je naší povinností
ji předávat dál.
Přeji vám, abyste to nádherné Boží
milosrdenství zakusili. A vám, kdo jste
ho už zakusili, abyste ho s radostí dokázali dávat druhým. Nezapomeňte, že
budeme souzeni podle skutků milosrdenství vůči bližním. Nechť se vám to
stane inspirací.
Barča Suchá

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících
úterních setkání od 18.00 hodin
v sále farnosti, Františkánská 11 v Plzni. Témata v březnu:
1. března: Psychologické rozdíly
mezi mužem a ženou; potřeby muže
a ženy, rozdělení rolí
8. března: Sexualita, Odpovědné rodičovství
15. března: Manželský slib
(Další cyklus bude ve středy od 14.
dubna)
Brigáda v Těnovicích 19. března – příprava
Domu rodin na sezónu, práce venkovní i vnitřní od 9.00 hodin. Kdo dá
vědět do středy 16. března, bude mít
zajištěný oběd.
Víkend pro ženy 8.-10. dubna v Těnovicích
Chceme nabídnout manželkám chlapů, kteří jezdí na chlapské víkendy, a
nejen jim, ale všem ženám víkend podobný duchu těch chlapských. Tématem setkání bude „Být ženou, jsouc
dcerou“ (Boží dcera, dcera své matky,
ženství, krása, radost, sebepřijetí),
provázet Vás budou psychoterapeutka Manka Kutilová a Jindřich Fencl.
Čeká Vás společně strávený čas, promluvy, prostor na modlitbu i sdílení,
čas na sebe, pobyt v krásné přírodě,
rituál, nedělní bohoslužba, příležitost
ke sv. smíření … Cena 500 Kč.
Víkend pro chlapy 6.-8. května
Chlapi na cestě zvou tentokrát na ne-

tradiční chlapskou víkendovou pěší
pouť v rámci Roku milosrdenství.
Čekají Vás jako obvykle promluvy,
sdílení, společné stolování, modlitba,
bohoslužba, čas pro sebe i přátele, to
vše v rámci cesty, která bude nasměrována k setkání s naším Pánem a
jeho milosrdenstvím (a symbolickým
projitím svatou bránou). Jako vždy
se můžete těšit na společenství těch,
kteří kráčejí po cestě, hledají a sdílejí
svůj život s druhými. Cena 500 Kč.
Setkání pro manžele Kána
10.-17. července v Tuchoměřicích,
více www.chemin-neuf.cz
Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů,
manželské poradenství a párovou terapii (více na www.poradnaukaplicky.
cz). Poradnu vede psychoterapeutka
Marie Kutilová pro objednané 2. a 4.
pondělí v měsíci v budově biskupství,
nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: mankak@tiscali.cz, 606 710 631.
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).

Jindřich Fencl
rodiny@bip.cz, tel. 731619704

27

MC

PLZENSKÉ
PANENKY

je spokojená matka, dávající med. Myslím, že každý, kdo se zapojil do naší osmitisícovky, ví o svém soudku radosti a píle, který teď do MC přinesl a přináší.
Troufám si napsat, že ani krásný a statečný Reinhold Messner nemá ponětí o
tom, že v Plzni je nová osmitisícovka, kterou ještě nezdolal.

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

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVÉ A INSPIRATIVNÍ PROGRAMY
4.3. a 17.3. od 9.00 hodin SLADĚNÁ RODNA – Martin Fojtíček, ředitel neziskové
organizace LEDOVEC, kouč a konzultant. Horká novinka na téma skloubení rodinného a pracovního času.
16.3. od 9.00 hodin FLAMENCO – Flamenco může tančit každý. Ochutnávka tance, který vám umožní být sami sebou.
15.3. a 29.3. od 9.00 hodin ZÁKLADY ANGLICKÉHO JAZYKA – vše co potřebujete vědět a zaznamenat do svého anglickojazyčného životopisu při návratu do
práce.
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Aktuálně z MC aneb mateřská osmitisícovka
Určitě každý z Vás byl na horách nebo v horách a má tedy nějaké horské zkušenosti. Tedy víte, jak jsou hory krásné, přitažlivé, nebezpečné, studené, pravdivé,
nevyzpytatelné, čisté, vysoké, nízké…
Jeden pán mi kdysi řekl, že na horách je člověk Bohu tak nějak blíž. Měl pravdu!
Minulý měsíc jsem byla s rodinou na horách a zároveň se podařilo v našem MC
udělat velikánský kus práce.
Opravdu a bez přehánění by se dal poslední měsíc v našem MC přirovnat k výstupu na osmitisícovku. Bylo tu také místy vlhko a zima a občas už jen chybělo,
aby na nás spadla lavina, kterou by v MC nahradil navršený materiál na vyrábění, včetně různých účtů, dokladů a výročních zpráv. Myslím, že ani bernardýn se
soudkem rumu by si nevěděl rady s naší záchranou.
Ale občas vysvitlo slunce také u nás v MC, a to pořádně! Slunce, to jsou spokojené maminky, usměvavé děti, skvělé přednášky a slova díků za krásné programy.
Z této atmosféry jsem jasně vyvodila, že výstup na osmitisícovku vypadá přesně
takhle: pot, dřina, zima, vlhko, lavina, slunce, teplo, únava, napětí, spolupráce,
záchytné body, lano, víra v sebe, v druhého a v Boha.
DĚKUJI VŠEM, kvůli nimž je možné v MC stoupat ke společnému vrcholu, kterým

AKCE PRO RODINY V MC
ČAS PRO RODINU – VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ V MC 14.00 - 17.00 hodin.
V nabídce je pomlázka, velikonoční věneček, výroba z keramické hlíny, šitá slepička, proutěné dekorace a vyrábění pro nejmenší.
NEPŘEHLÉDNĚTE
15. – 17.4. - REKOLEKCE V HORNÍ BLATNÉ
Rekolekci vedou P. Krzysztof a J.Kaše. Je možné se přihlásit na:
plzenske.panenky@volny.cz
15.5. – ROUDENSKÝ ¼
Oblíbená sportovní a společenská akce pro celou rodinu
Aktuální program MC na měsíc březen najdete na webu www.plzenskepanenky.cz
nebo na facebooku – Plzeňské Panenky
Mateřské centrum sídlí na adrese Sady 5. května 8, Plzeň.
Za MC, Majku a Martinu napsala Marcela Cvachová

MC

MC

OSVĚDČENÉ PROGRAMY V MC
9.3.2016 a 23.3. od 9.30 hodin ZPÍVÁNKY – program pro maminky a děti s lektorkou Mirkou. Zahrnuje také výuku na flétnu pro maminky.
17.3. a 30.3. od 9.00 hodin HÁČKOVÁNÍ – od nahození prvního oka po uháčkovanou deku či šperk, lektorka Mirka Háková. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
22.3. od 9.00 hodin cyklus JÁ A DÍTĚ – provází pan Gaier
24.3. od 9.00 hodin cyklus RADOST BÝT RODIČEM – provází Josef Kaše

29



30

V Hroutírně se hroutit nemusíte
Ráda bych vás informovala o činnosti Poradny pro ženy a dívky na
Husově nám. 2 v Plzni s přezdívkou
Hroutírna, která vyjadřuje, že se sem
ženy mohou přijít zhroutit, ale ne
že by hroutit se zde byla povinnost.
Toto místo má být místem přijetí a
bezpečí, kde se klientky necítí posuzovány, ale mohou být samy sebou a
cítit se dobře i v situaci, která je pro
ně samé často neúnosná.
Poradny v jednotlivých městech provozuje organizace ONŽ – pomoc a
poradenství pro ženy a dívky (dříve
Sdružení na ochranu nenarozeného
života). Plzeňská poradna letos slaví
10 let svého působení na Husově náměsí, navštěvují ji ženy z celé Plzně,
některé dojíždějí i ze vzdálenějších
míst našeho kraje.

Pomoc ženám a rodinám spočívá v
sociálně – právním poradenství, v
pomoci s hledáním bydlení a zaměstnání, ale také v dlouhodobém
doprovázení žen v těžké životní situaci, spojené s rodinnými a partnerskými problémy, dlouhodobým
onemocněním, životem na okraji
společnosti, odebíráním dětí z rodin
či snahou děti z ústavní péče opět
získat. V minulém roce jsme poskytli
podporu a pomoc 113 ženám v rámci 2500 konzultací.
Sociálně slabým rodinám poskytujeme materiální pomoc (umožňuje
nám to velmi pružná a dlouhodobá
spolupráce s MC Plzeňské panenky)
a základní potravinovou pomoc (
poradna získává potraviny od města
a nově vzniklé pobočky Potravinové
banky v Plzni).

Velmi si vážíme spolupráce s farnostmi ( havně s farnosti Dýšina, s
farnosti Severní předměstí a s VŠ
klubem Hora), které nám prostřednictvím účelových sbírek Nedělní
koláč umožňují poskytovat cílené
prostředky na základní potřeby žen
a rodin v tísni (léky, potraviny, pleny).
Dětských táborů dýšinské farnosti
se každoročně účastní několik „poradenských dětí“, které by jinak celé
léto trávily v Plzni. Některé děti dojíždějí i na sobotní dětské dny nebo
jiné akce na faře v Dýšině.
Klientky využívají i pastoračního
doprovázení kněze nebo se na pravidelných setkáních v poradně připravují na křest apod. Jsme moc
rádi, že se jim věnuje P. Petrašovský.
Oblíbená jsou také různá setkávání

žen, v poradně se vytváří přirozená
komunita, součástí jsou i společné
tvůrčí a vzdělávací aktivity, tento rok
Tvůrčí čtvrtky (výroba šperků, šití
dekorací, výroba přáníček apod.) a
Úterní klub, kde se budeme věnovat
hospodaření, přípravě jídel nebo základním dovednostem malých dětí.
Rádi bychom společně navštívili i
některé úterní programy v MC Plzeňské panenky, zaměřené na téma
rodiny a dětí. S radostí oznamuji, že
náš „tým“ (mě a Helenu Vernerovou)
minulý rok obohatila a posílila nová
pracovnice Margita Horváthová, která pomáhá s organizací skladu oblečení a rozdělováním potravinové pomoci. Na akcích poradny pravidelně
pomáhají i naše dobrovolnice.

Marie Mentlová,

tel.: 731064036, 731749774
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Z diáře biskupa Františka 18
3.3. 15:30	Arcibiskupský seminář Praha, Mše sv. pro bohoslovce

Pátek
BŘEZEN

2016

5.3.		 9:30 Klatovy, Vikariátní den
18.3. 10:00	Pivovar Prazdroj, Vypravení piva do Vatikánu
		 18:00 Katedrála a střed města Plzně, Křížová cesta mládeže
19.3.		 9:00 Gymnázium na Mikulášském náměstí, Setkání mládeže
20.3. 10:30 katedrála Plzeň, Mše sv. se svěcením ratolestí
24.3.		 9:00 katedrála Plzeň, Mše sv. se svěcením olejů
		 16:30 katedrála Plzeň, Mše sv. na památku Večeře Páně
25.3.		 8:00 katedrála Plzeň, Liturgie hodin (četba a ranní chvály)
		 15:00 kostel PM Nanebevzaté, Křížová cesta
		 16:30 katedrála Plzeň, Obřady na památku Umučení Páně
26.3		 8:00 katedrála Plzeň, Liturgie hodin (četba a ranní chvály)
			 8:45 katedrála Plzeň, Přípravné obřady před křtem
		 20:30 katedrála Plzeň, Velikonoční vigilie s udílením svátosti křtu
27.3. 10:30 katedrála Plzeň, Pontifikální mše sv. (s apoštolským požehnáním)
		 18:00 katedrála Plzeň, Pontifikální nešpory
28.3. 9:00 Kostel sv. Jana Nepomuckého, Mše sv. na Velikonoční pondělí

Biskupství plzeňské

3/2016 
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ÚNOR

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

Již brzy nás najdete na nové adrese: Rooseveltova 13, Plzeň

