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Biskupové František Radkovský
a Tomáš Holub navštívili 7.4.
řezenského biskupa Rudolfa Voderholzera
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Milé setry a milí bratři,
velmi rád se na Vás obracím na začátku naší společné cesty Božího lidu
plzeňské diecéze.
Jako hlavní myšlenku pro tyto první
dny a týdny, ale také jako program
pro celou svoji biskupskou službu
jsem si vybral několik vět z prvního
spisu, kterým se papež František na
nás katolické křesťany obrátil.
Píše v něm:
"Biskup musí ve své diecézní církvi
vždy podporovat misijní společenství
a usilovat o ideál prvních křesťanských společenství, v nichž věřící měli
jedno srdce a jednu duši. Proto je někdy vpředu, aby povzbuzoval naději
lidu, jindy je svou prostou a milosrdnou blízkostí prostě uprostřed všech
a v určitých okolnostech bude muset
kráčet za lidem jednak proto, aby pomohl těm, kteří zaostali, a také proto,
že samotné stádo má schopnost rozpoznávat nové cesty." (Evangelii gaudium 31)
Moc Vás prosím, abyste mi svými
modlitbami, svým prostým přátelstvím i svojí radou a upřímnou

kritikou pomáhali rozlišovat jedno
"někdy", o kterém František píše, od
druhého či od třetího.
Abych v síle Ducha dokázal být ve
správnou chvíli Vaším statečným a
rozhodným pastýřem či naopak vnímal pravdivě okamžiky, kdy mám být
"pouze" jedním z Vás, bez schovávání
se za tituly a slavnostní oblečení, či
abych uměl s pravdivostí a pokorou
přijmout Vaši oprávněnou kritiku
tam, kde se mýlím...
Milí, na tuto společnou cestu se osobně moc těším a věřím, že je to cesta
správným směrem, tedy k osobnímu
setkání s Kristem pro každého z nás i
pro celé naše společenství.
Ať nám Hospodin na této cestě požehná a Matka Boží nás chrání!



onak, vždy jde o změnu, která vyvolává otazníky či napětí: Jaký bude ten
nový? Polepšíme si, nebo pohoršíme?
To vždy ukáže čas…
Podřízení mají jedinou, ale zato důležitou možnost, jak to všechno ovlivnit. Naštěstí ne podle svých představ
a své vůle, ale podle vůle Boží. Za
svého nového pastýře se mají vytrvale modlit a prosit Boha, aby se
stala jeho vůle, i přes všecky možné
lidské zádrhely. Vytrvale se modlit
už při jeho hledání a vybírání a pak,
když je vybrán, pak stále. Ne pouze
do doby, kdy se ujme své služby, ale
přinejmenším do doby, kdy ji skončí a
přijde jeho nástupce. A historie změny se pak opakuje zase znova.
Jak tomu bylo u nás? Modlili jsme
se dost při hledání našeho nového
pastýře a ještě víc poté, kdy jsme se
dozvěděli, že jím bude biskup Tomáš?
Nevím jak Vy, ale já jsem se snažil a
snažím opravdu hodně a vytrvale. A
to nejen proto, že se mě to zvlášť dotýká, protože jde o mého nástupce,

ale ještě víc proto, že sám jsem zakusil
velkou sílu modlitby diecéze za biskupa během uplynulých téměř třiadvaceti let, po které jsem Vám sloužil.
To není nadsázka, já si to uvědomuji
velice jasně. Jestli se za ta léta něco
dobrého podařilo - a díky Bohu nebylo toho málo - pak já sám nejlíp
vím, kde je příčina. Mnoho Božích
darů, společně vyprošovaných Vámi
i mnou, to je nepřehlédnutelné. Samozřejmě na tom mají zásluhu i
moji dobří a obětaví spolupracovníci
a mezi nimi na prvém místě kněží a
jáhnové, ale ti všichni, stejně jako já,
dobře vědí, že jsou to velké dary Ducha Svatého, který tady pracoval na
svém Díle, na tom kousku církve, kterým je plzeňská diecéze.
Teď dál už bude radost i tíha odpovědnosti za diecézi především na
biskupu Tomášovi, ale nesmíme ho v
tom nechat samotného. Pomáhejme
každý, jak je nám dáno a jak můžeme.
Kněží, jáhni a pastorační pomocníci
svou obětavou a vynalézavou služ-

+ Tomáš Holub
biskup plzeňský

Milé sestry, milí bratři,
v životě církve jsou někdy mimořádné okamžiky. Jedním z nich je střídání
představených. Papežem počínaje
a venkovským farářem konče. Tak či

3



4

bou, která hledá stále nové cesty,
které Bůh otvírá a s odvahou a ve
spolupráci s biskupem jde po nich,
jeho spolupracovníci v ústředí diecéze tím, že se snaží obětavě udělat
vše, aby biskupovi umožnili, že jeho
služba bude co nejúčinnější a nejvěrnější vůli Boží, a všichni ostatní svými
vytrvalými modlitbami za tento náš
duchovní domov, za diecézi a jejího
biskupa. Ale ještě jedna naše pomoc
je velmi důležitá: projevujte mu své
sympatie, přátelství, svá slova povzbuzení a také milosrdnou toleranci.
Všichni víme, jak je to pro každého z
nás důležité. Tím spíš pro toho, kdo
se vydává na cestu, po které ještě nešel.
A teď mi dovolte, abych ve chvíli, kdy
spolu se Simeonem mohu Bohu říci:
“Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v
pokoji, neboť moje oči uviděly tvou
spásu,” abych v této chvíli poděkoval především Bohu. Za jeho velikou
lásku, shovívavou a milosrdnou, a za
jeho veliké dary, které jsem dostával
a dostávám pro sebe, ale zvláště pro
druhé. A pak také Vám všem, kteří jste
mě doprovázeli po dobu mé služby:
svými modlitbami, dobrou a účinnou
spoluprací, věrnou službou, dobrými
radami i kritikou, která je také službou, i když někdy velice náročnou,
ale často o to víc užitečnou. A také
svým přátelstvím, povzbuzováním
i trpělivou tolerancí, zkrátka vším,
co dělá život a také práci a službu v
něm především vůbec možnou a pak
také radostnou a úspěšnou. Kéž i Vás
dobrý Bůh zahrnuje svými dary a milostmi, jako zahrnoval a zahrnuje mě.
Chci Vás v tuto chvíli také prosit za
odpuštění všeho, čím jsem Vám nějak

ublížil, anebo nedal Vám všecko to, co
jsem Vám dát mohl a měl. Prosil jsem
a prosím Boha, aby tyto mé dluhy nahradil svými dary všem, kterým jsem
já zůstal dlužen.
A ještě mi dovolte jednu důležitou
životní radu, jakýsi odkaz. Často jsem
si uvědomoval, že mám velkou moc,
a tím i velkou odpovědnost. Zároveň
jsem si uvědomoval, že je vždy důležité neřídit se jen tak svými nápady ani
nápady druhých, ale vůlí Boží. Vůle
Boží není nějaký abstraktní pojem,
ale zcela konkrétní skutek, který je
třeba udělat nebo naopak neudělat;
zcela konkrétní slovo, které je třeba
říct anebo právě neříct. A vnuknutí k
těm krokům či slovům nám přicházejí
skrze podněty a myšlenky, které nám
Bůh posílá do naší mysli, do našeho
svědomí, a na nás je, abychom je přijali, Boha uposlechli a jeho vůli uskutečnili. Možná Vás napadne, že nevíte,
jak poznáte, co je opravdu vůle Boží a
co jenom Váš nápad, anebo dokonce
pokušení toho Zlého, o kterém denně
mluvíme s Bohem v modlitbě Otče
náš, a prosíme ho, aby nás ho zbavil:
“Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás
od Zlého”. Vyžaduje to několik málo
věcí: především Boha prosit, abychom jeho vůli vždy jasně poznávali.
Můžeme se o to modlit obecně i zcela
konkrétně před důležitými rozhodnutími. Dále je třeba svoje svědomí
formovat tak, že se snažíme stále
víc poznávat slovo Boží, to znamená
především číst často, nejlépe denně,
Bibli. Je jasné, že vůle Boží nepůjde
proti Božímu slovu. Pokud se zdá, že
jde, pak jsme Boží slovo anebo Boží
vůli dobře nepochopili, anebo to vůle
Boží není. Často je dobře se poradit se
svými dobrými a zkušenými přáteli. A

konečně, za třetí, je třeba své svědomí “trénovat”, aby se snažilo vždy Boží
vůli hledat, poslechnout ji a uskutečnit. Boží vůle je vždy vůle milujícího
Otce, který pro každého z nás chce
jen to dobré a přitom on sám nejlíp ví,
co je pro nás dobré, takže se na něho
a jeho vůli můžeme vždy spolehnout.
Mám mnoho konkrétních zkušeností,
když jsem poslechl vůli Boží a řídil se
podle ní, mělo mé jednání požehnaný výsledek. Když jsem naopak jednal podle své vůle, obvykle to skončilo neúspěchem, komplikacemi a já
jsem nakonec poznal, že jsem na tom
měl svůj podíl viny tím, že jsem Boží
vůli neposlechl a nesplnil.
Moc Vás prosím, držte se tohoto návodu po celý život. Je to cesta ke štěstí
- nikoliv povrchnímu a chvilkovému,
po kterém zbude v duši smutek, ale
k tomu trvalému, které současně přináší do duše pokoj a radost.
Neloučím se s Vámi. Dá-li Bůh, bu-

deme se dál potkávat a spolupracovat. Jednak budu biskupu Tomášovi pomáhat a zastupovat ho podle
potřeby v bohoslužebných i jiných
funkcích a jednak se budu věnovat
duchovní službě v Diecézní charitě
Plzeň a charitních zařízeních po celé
diecézi. Budu duchovně doprovázet
a povzbuzovat charitní pracovníky,
kterých je po diecézi několik set, a
také se budu věnovat i klientům charitních zařízení, pokud si to budou
přát.
Za Vaše modlitby za mne po celá léta
služby jsem už děkoval; prosím Vás,
pamatujte na mne ve svých modlitbách i nadále, potřebuji to. A samozřejmě daleko nejvíc se modlete za
našeho biskupa Tomáše.
Boží požehnání Vám vyprošuje a do
Boží ochrany na přímluvu Matky Boží
poroučí
+ František Radkovský,

emeritní biskup plzeňský.
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Biskup František Radkovský
předal diecézi svému nástupci
Poslední měsíc v úřadě byl pro biskupa Františka Radkovského náročný. Kromě rozsáhlé agendy předával
novému biskupovi Tomáši Holubovi
také zkušenosti a poznatky z řízení
diecéze, seznamoval jej s představiteli státní samosprávy, škol a dalších
isntitucí.
„Převzít diecézi v maximální jednotě duchovní i praktické, o to se oba
snažíme. Bude to jen a jen ku prospěchu diecéze, přejde-li do rukou
nového pastýře bez zádrhelů, zmatků a komplikací,“ zdůraznil biskup
František Radkovský. Biskup Tomáš
Holub od svého jmenování papežem
12. února plzeňskou diecézi navštěvoval co nejčastěji, podrobně se seznamoval s fungováním biskupství i
celé diecéze. Trvale se do Plzně přestěhoval koncem dubna, do bytu v
bývalém františkánském klášteře v
centru města. V tomtéž objektu zů-

stává ve svém bytě i emeritní biskup
František, který se od 1. května stal
prezidentem a spirituálem Diecézní
charity Plzeň. "Chci být co nejvíce
s těmi, kdo potřebují mou podporu,
ať už jsou to pracovníci Charity či její
klienti. Takže se budu často nacházet v terénu a na cestách,“ plánuje
emeritní biskup „Dokud budu mít
sílu, chci být s lidmi, posilovat je a
povzbuzovat, to považuju momentálně za důležité,“ dodává šestasedmdesátiletý muž, který rozhodně
nevypadá jako biskup - důchodce a
který k rozdávání lásky, útěchy, pochopení a posily dostal od Boha mimořádný talent. "Předávání diecéze
není žádný jednorázový akt, kdy zabouchnu dveře a jdu. Je to proces,
spousta důležitých věcí vyplyne časem. Proto budu novému biskupovi
stále k dispozici radou i praktickou
pomocí, jak on bude potřebovat.“

Chebský chrám sv. Mikuláše zpřístupnil věž
a kryptu
Věž a krypta chebského kostela sv.
Mikuláše byly po dvouleté rekonstrukci v neděli 3. dubna požehnány
biskupem Františkem Radkovským a
otevřeny veřejnosti. V kryptě, jež doposud nebyla veřejnosti přístupná,
se při archeologických pracích našly
ostatky hraběnky Sidonie Šlikové, zemřelé r. 1625, za níž byla při této příležitosti sloužena zádušní mše svatá.
Mše byla obětována také za všechny,
kdo jsou aktivně zapojeni do chrámových služeb.
Pátá brána milosrdenství otevřena v Teplé
V pořadí pátou Svatou bránu milosrdenství v plzeňské diecézi otevřel
biskup František Radkovský 4. dubna
v opatském kostele premonstrátského kláštera v Teplé. Více než dvě stě
účastníků se sešlo ke společné modlitbě u klášterního poutního kříže,
aby pak společně s opatem P. Filipem

Zdeňkem Lobkowiczem doprovodili
biskupa k poklepání na bránu.
Kromě tepelského opatského kostela
najdeme Svaté brány milosrdenství v
plzeňské diecézi v katedrále sv. Bartoloměje, v kostele sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově, v
kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Mariánských Lázních a v kostele
Narození Panny Marie v Klatovech.
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Oba plzeňští biskupové navštívili Řezno
Biskupové Tomáš Holub a František Radkovský navštívili 7. dubna
řezenského biskupa Rudolfa Voderholzera. Shodli se, že budou rádi pokračovat v nadstandardně dobrých
vztazích mezi oběma spřátelenými
diecézemi.
Všichni tři společně navštívili řezenskou katedrálu sv. Petra, kde se modlili především za papeže Františka a
za požehnání pro biskupa Tomáše a
poklonili se u hrobu někdejšího biskupa Manfreda Müllera, který se zasloužil o duchovní i materiální podporu nově vzniklé plzeňské diecéze
a společně s biskupem Františkem
založil tradici silného partnertsví.
Stejně tak uctili biskupové v basilice sv. Emmerama památku sv.
Wolfganga, který prosadil založení
samostatného pražského biskupství
v roce 973.
Následovala tisková konference,
kde byl zejména biskup Tomáš terčem otázek bavorských novinářů. Ta
první zněla: Jaké úkoly vidíte před
sebou? „Především chci pokračovat

v linii mého předchůdce, kterou nastolil s pochopením a porozuměním
pro lidi, pro konkrétní lidi. Co do
počtu věřících nepatříme k nejsilnějším diecézím, ale máme hodně
tzv. hledajících. Je třeba najít k těmto lidem cestu. A také se věnovat
mladým,“ odpověděl biskup Tomáš
plynnou němčinou, kterou ovládá
z dob studií v Salzburgu. K otázkám
církevních restitucí připomněl, že
prioritou církve je hlásat evangelium, ale je třeba také materiální zabezpečení. „Nejde o bohatství, to
restituce nepřinesou, ale o ekonomickou soběstačnost, nezávislost
na státu,“ dodal s tím, že on souhlasí
s investičním hospodaření církve,
které v diecézi zavedl biskup František. Na otázku, zda se necítí být mladý pro biskupskou funkci, reagoval
s úsměvem: „Budu se učit být biskupem v mém věku.“ Pak upřesnil, že
ve funkci generálního vikáře ČBK se
mnohému z vedení církve přece jen
naučil. „Jako biskup chci dávat větší
důraz na pastoraci."

Mariánská Týnice
má opět sousoší Zvěstování
Po staletí chybělo kostelu v Mariánské Týnici, zasvěcenému Zvěstování
Panně Marii, jeho sousoší. Nyní se
dočkal svého titulního díla, a sice z
rukou současného umělce, akademického sochaře Bořivoje Raka.
"Stávalo zde gotické sousoší Zvěstování od Mistra Týneckého, které bylo
po staletí předmětem náboženské
úcty, ale po zrušení plaského kláštera v roce 1785, jehož součástí bylo
proboštství v Mariánské Týnici s kostelem Zvěstování, se gotické sousoší
dostalo do kralovického kostela sv.
Petra a Pavla. Od té doby v kostele
socha Zvěstování chyběla," vysvětluje historické pozadí ředitelka Muzea
a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová.
Nové sousoší, které 9. dubna požehnal emeritní plzeňský biskup František Radkovský, mohlo vzniknout díky
sbírce, kterou inicioval Nadační fond
Mariánská Týnice a jíž kromě soukromých osob a firem věnoval částku sto
tisíc korun i Plzeňský kraj.

"Rakovo dílo přispívá k obnově poutního místa, k němuž se mariánská
tradice po staletí váže. Moderní nadčasová plastika Panny Marie a Anděla
vyjadřuje duchovní sílu Zvěstování
jako významného okamžiku lidských
dějin," zdůrazňuje Irena Bukačová.
Letnice umělců připomínají odkaz Karla IV.
a křesťanské kořeny Evropy
Sedmistému výročí narození Karla IV.
jsou letos věnovány Letnice umělců v
Plzni, unikátní festival duchovní kultury, který se za šest let svého konání
rozšířil z původně komorní události
v program nekončící svatodušními
svátky, ale nabízející v následujícím
půlroce na čtyřicet akcí.
"Letnice umělců jako festival, v němž
se kultura propojuje s duchovnem
vděčně podporujeme, protože vnímáme jeho důležitost pro celou
společnost v západních Čechách. Evropa v souvislosti s příchodem tisíců
imigrantů se zcela odlišnou kulturou
než je ta její, vyrostlá především na
křesťanství, si potřebuje svoje kořeny
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oživit a prohloubit a nechat znovu
vrůst do vlastního života. Věříme, že
k tomu přispěje i tento program vědomě čerpající z duchovního bohatství doby Karlovy," zdůrazňuje biskup
František Radkovský, který už v roce
2011 převzal nad Letnicemi umělců
záštitu a každoročně se jich účastní.
Podrobný program Letnic umělců
2016 viz dále.
Alena Ouředníková, foto Jiří Strašek a
Václav Podestát
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LETNICE UMÉlců 2016
VÝSTAVY
29. 3., 17 hod. – Muzeum církevního umění: Současné sakrální umění na Plzeňsku
– UVU Plzeň, Doba Karla IV . – žáci ZUŠ Jagellonská, Plzeň
(výstavy potrvají do 28. 5. 2016)
POŘADY
3. 5., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje: Zahájení Letnic umělců – promluva
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, Koncert sdružení českých muzikantů
4. 5., 17 hod. – Západočeské muzeum:
Hrady Karla IV. – přednáška – Mgr. Luděk
Krčmář
5. 5., 17 hod. – Západočeské muzeum: Starý Plzenec a Radyně – přednáška, Ing. arch.
Anna Hostičková
10. 5., 17 hod. – Muzeum církevního umění: Autorská čtení a hudba studentů Konzervatoře Plzeň
11. 5., 17 hod. – kostelík U Ježíška:
Autorská čtení členů Střediska zpč. spisovatelů a jejich hostů, Hudební doprovod
Qartetky
12. 5., 17 hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie: Varhanní koncert – Jitka Chaloupková
14. 5., 19 hod. – katedrála sv. Bartoloměje: Den smíření – Svatodušní vigilie
15. 5., 16 hod. – katedrála sv. Bartolomě-

je: Slavnostní zakončení, Koncert dětského
pěveckého sboru Mariella,
18 hod. – Svatodušní nešpory
19 hod. – Koncert chrámové hudby, Pavel
Šmolík
18. 5., 17 hod. – Muzeum církevního umění, Komentovaná prohlídka výstavy – PhDr.
Jana Potužáková
20. 5. – NOC MUZEÍ A GALERIÍ
9. 6., 17 hod. – Západočeské muzeum: Doba
Karla IV . v české literatuře - Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
10. 6. – NoC KOSTELŮ
14. 6., 17 hod. – kostel Nanebevzetí P.
Marie: Slavnostní koncert studentů Konzervatoře
FESTIVAL DUCHOVNÍ KULTURY – 2.
ČÁST
6. 9., 17 hod. – Západočeské muzeum: Plzeňské kostely doby Karla IV. – Ing. arch.
Jan Soukup
14. 9., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje: Komentovaná prohlídka – Mons. Emil
Soukup
15. 9., 17 hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie: Koncert studentů Konzervatoře
21. 9., 17 hod. – Západočeské muzeu: Via
Carolina a Nové Čechy – Mgr. Luděk Krčmář
18. 10., 17 hod. – ZČG, Výstavní síň Masné
krámy: Sochař Václav Levý
29. 11., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje: Závěrečný koncert

MEDITAČNÍ ZAHRADA V PLZNI DOUDLEVCÍCH
Mše svaté
13. května od 16 hod - Posvícení
6. května v pátek Vítání ptačího zpěvu
5.30 – 7.00
Letošní sezóna
13. dubna - 16. října 2016
Otevírací doba, změna!
středa – neděle
otevřeno o 1hod déle, do 18 hodin!
10.00 – 18.00 hodin
DVD „Plody zla a odpuštění“
svědectví plk.L.Hrušky i cizojazyčně
Kontakt:
603 809 798, zahrada@bip.cz
Biblické hodiny na biskupství
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 učebnách Biskupství plzeňského. Tento čas s Písmem nabízí prostor nejen ke čtení a naslouchání, ale
Boží slovo promlouvá ke každému
z nás. V květnu se sejdeme 2. 5. a 16.
5. V současné době se zamýšlíme nad
liturgickými texty následující neděle.
Za organizační tým Majka Lachmanová, Josef Kaše a Anna Šlajsová (info na
731 619 698).
Pouť k Panně Marii Loučimské
ŘKF Kdyně zve na pouť k Panně Marii
Loučimské do Neukirchen b. Hl. Blut,
která se koná v sobotu 7.května. Začne v 9.30 hodin modlitbou růžence, v
10.00 hodin následuje mše svatá.
Dny smíření pro jednotlivé vikariáty v
Ostrově, Mariánských Lázních a v Plzni
Věřící jednotlivých vikariátů se svými
pastýři jsou zváni k účasti na Dnech
smíření spojených s přechodem Brá-

nou milosrdenství. Bude to příležitost
k vytvoření společenství a prožití radosti ze setkání s milostí, která všechno proměňuje.
V Ostrově 7. května pro karlovarský a sokolovský vikariát ve farním kostele sv. Michaela
archanděla a Panny Marie Věrné
Program:
10.00 Přivítání účastníků a kající pobožnost
11.00 Milosrdný jako Otec – přednáší misionář milosrdenství P. Alvaro
Grammatica, biskupský vikář pro
evangelizaci
12.00 Pohoštění účastníků v areálu
farnosti
13.00 Koncert pěveckého sboru CANTICA, sbormistryně Irina Širokaja
14.00 Bůh jménem Milosrdenství, přednáší misionář milosrdenství P. Romuald Štěpán Rob OP, administrátor ŘKF
Karlovy Vary – Rybáře
15.00 Slavnostní mše svatá s biskupem Tomášem a s přechodem Bránou
milosrdenství
V průběhu celého programu až do
14.45 je možné využít zpovědní službu našich kněží.
V Mariánských Lázních 7. května pro chebský
a tachovský vikariát v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
Program:
10.00 Zahájení pouti
10.15 Přednáška o milosrdenství
10.45 Příležitost ke zpovědi
11.00 Modlitba růžence
11.30 Slavnostní mše svatá s biskupem Františkem
13.00 Zakončení pouti
V Plzni 14. května pro vikariáty Plzeň-město,
Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v katedrále
sv. Bartoloměje
Program:
9.30 Přivítání účastníků
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9.45 Přednáška P. Romualda Štěpána
Roba OP
10.30 Kající bohoslužba – vede P. Robert Bergman
11.00 Eucharistická adorace, požehnání
11.30 Přestávka
12.00 Průchod Bránou milosrdenství a
mše svatá s biskupem Františkem
Od 9.00 do 12.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření.
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Duchovně formační setkání pro kněze,
jáhny, řeholnice a řeholníky, akolyty,
lektory, pastorační asistenty a všechny
věřící laiky plzeňské diecéze 21. 5.
V sobotu 21. května proběhne poslední setkání z cyklu Duchovní formace ve
světle školy svatého Františka Saleského. Setkání se koná ve školicím středisku Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích.
Formační program duchovního charakteru je svou povahou a rozvržením určen pastoračním asistentům
a služebníkům i všem věřícím, zvláště
účastníkům diecézních exercicií jako
příležitost k dalšímu setkávání.
Dopolední společný program vede
biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D., odpolední část
je dělena do workshopů dle vlastního
výběru pod vedením dalších lektorů.
Potvrdit účast prosíme do 18.5. na adrese evangelizace@bip.cz nebo na tel.
731 619 660.
Program setkání:
09.00 - 9.15 modlitba během dne
9.15 - 10.00 téma: Úvod do zbožného
života VII
10.00 - 10.30 přestávka
10.30 - 11.15 téma: Úvod do zbožného
života VIII
11.15 - 12.15 sdílení ve skupinkách
12.15 - 12.30 mariánská modlitba

12.30 - 13.30 oběd
13.30 - 15.00 dělený program:
Workshop 1: Slavení eucharistie (pro
nové lektory a akolyty) – pastorační
oddělení
Workshop 2: Pastorace rodin: problematiky a návrhy – pastorační oddělení
Workshop 3: Organizace farní pastorace: perspektivy – generální vikář
15.00 - 16.00 mše
Termín diecézních exercicií: 8.-13. srpna 2016.
Víkend pro nezadané 27. - 29. 5.
Víkend je určen všem nezadaným
bezdětným katolíkům – svobodným,
vdovcům/vdovám nebo rozvedeným
s možností církevního sňatku ve věku
32 - 46 let, kteří hledají svůj protějšek
a jsou bez závažných fyzických či psychických obtíží.
Začíná se v pátek večer 27. května večeří a končí nedělní poobědní kávou.
Jednou z podmínek je účast na celém
víkendu, neboť jedině tak vznikne prostor pro bližší seznámení a možnost
vytvoření přátelské atmosféry.
Místo konání: Horní Blatná (Krušné
hory) Cena: 800,- Kč Facebook: Společně70 Více o akci je možno se dozvědět
či přihlásit se na e-mailu:
spolecne70@volny.cz
Národní pouť do Krakova - Lagiewnik
27. – 29. 5.
Jsou ještě poslední volná místa na pouť
do Krakova. Na programu je kromě účasti na Národní pouti u hrobu sv. Faustiny
prohlídka Krakova a návštěva Osvětimi. Bližší informace na webu www.
bip.cz. Přihlášky na slajsova@bip.cz.
Plzeňský varhanní festival 2016
Koncerty v katedrále sv. Bartoloměje

vždy od 19.00 hodin
9. května - účinkuje Jan Doležel. Autoři
skladeb: Heinrich Kaminski, Vítězslav
Novák, Johann Ulrich Steigleder, Arnolt
Schlick, Leoš Janáček, Ferenc Liszt
23. května - účinkuje Petr Rajnoha. Autoři skladeb: Jan Křtitel Kuchař, Johann
Sebastian Bach, Felix MendelssohnBartholdy, Robert Schumann
6. června - účinkuje Václav Peter. Autoři
skkladeb: Dietrich Buxtehude, Johann
Sebastian Bach, Jan Křtitel Kuchař,
Louis Lewandowski, Otomar Kvěch,
César Franck
Součástí 9. ročníku Plzeňského varhanního festivalu je výstava o varhanách
- tentokrát na téma "Varhany katedrály
sv. Bartoloměje" a návštěvníci si ji mohou
prohlédnout před koncerty nebo po
jejich skončení.
Devátý ročník Plzeňského varhanního
festivalu pořádá obecně prospěšná
společnost Ars Christiana za podpory
Magistrátu města Plzně.
Noc kostelů 10. 6.
Znovu připomínáme, že je stále možné
se přihlašovat k letošní Noci kostelů,
která se bude konat v pátek 10. června.
V naší diecézi se již přihlásilo 100 kostelů, kaplí a modliteben. Prosíme, pokud

o otevření vašeho kostela uvažujete,
neváhejte a přihlaste ho. Přihlašování je velmi jednoduché, ale jde pouze
elektronicky. Na úvodní internetové
stránce biskupství www.bip.cz je v levé
části umístěna ikonka Noc kostelů,
přes kterou se dostanete k základním
informacím ohledně Noci kostelů 2016
v plzeňské diecézi a přes kterou je také
možné se i přihlásit. V případě jakýchkoli nejasností pište na adresu nockostelu@bip.cz.
Na spolupráci se všemi, kteří se do akce
Noc kostelů zapojí, se těší tým koordinátorů z biskupství.
Diecézní setkání ministrantů 10. – 11. 6.
aDiecézní ministrantský tábor 20. – 27. 8.
Milí kněží, i v letošním roce se podařilo
připravit projekt na podporu ministrantské služby a rozvoje duchovního
poznání naších ministrantů. Kromě už
vícekrát organizovaných setkání ministrantů, která doposud proběhla, jsme
se pro letošní rok 2016 rozhodli zorganizovat opět Diecézní ministrantský
tábor, který je určen pro kluky i holky u
oltáře našeho Pána.
Chtěli bychom Vás tímto poprosit o
spolupráci při organizování a propagaci obou akcí: Diecézního ministrantského setkání i Diecézního ministrant-
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ského tábora. Samozřejmě na prvním
místě vlastním povzbuzením svých
ministrantů i jejich rodičů.
Diecézní setkání ministrantů se letos uskuteční v termínu od 10. – 11. 6. v Kralovicích a v Jesenici. Registrace bude probíhat v pátek 10. 6. od 18.00 hodin na
Jesenické faře. Cena bude 150,- Kč.
Diecézní ministrantský tábor se uskuteční v
termínu od 20. – 27. 8. v Pastoračním
centru v Horní Blatné. Je určen nejen
pro kluky ministranty, ale i pro holky
ministrantky ve věku 6-15 let. Kapacita:
40 osob.
Přihlášky: písemně nebo emailem do
20. 6. na níže uvedený kontakt. Přihláška je ke stažení na webu: www.bip.cz/
ministranti.
Cena: 1200,- Kč.
Záloha: 500,- Kč na konto sdružení Brána, z. s. – č. účtu: 1023001254/5500,
variabilní symbol: 2016, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno účastníka (nejpozději do 20. 6. 2016, zbytek ceny na
místě v den nástupu).
Celým táborem nás budou společně
provázet skřítkové, zažijeme zajímavé
hry, dobrodružství, výlety do krásného prostředí Krušných hor.

Kontaktní osoba: Br. Juniper Josef Oravec OFM, email: juniperjosef@seznam.
cz, mobil: 605 374 900.
Adresa: Římskokatolická farnost Plzeň
- Severní předměstí, Komenského 17,
323 00 Plzeň.
Prosím, podejte tyto informace nejen
svým ministrantů, ale i jejich rodinám.
Ministrantské stránky:
http://www.bip.cz/ministranti/
Diecézní pouť k římským
Bránám milosrdenství 23. 9. – 2. 10.
V roce milosrdenství chceme putovat do Říma, abychom se posilnili při
osobním setkání s papežem Františkem, obnovili svoji víru a využili vzácné příležitosti projít Svatou branou
milosrdenství a prožít radost ze setkání s milostí, která všechno proměňuje.
Na programu je kromě návštěvy s průchodem Bránami milosrdenství,čtyř
římských bazilik také návštěva Bologne, Perugie, Orvietu, Assisi a Ravenny.
Pouť doprovází P. Krzysztof Dedek.
Cena 12 900 Kč. Bližší informace na
www.bip.cz. Přihlášky na:
slajsova@bip.cz, tel. 731619698

Svatá Gianna Baretta Molla - patronka matek,
lékařek a nenarozených dětí
Pro heroický stupeň lásky k lidskému
životu od početí byla Gianna Baretta
Molla papežem Janem Pavlem II.
24. dubna 1994 prohlášena za blahoslavenou. O deset let později, 16. května 2004, ji papež Jan Pavel II. prohlásil
za svatou.   
Gianna Baretta Molla pocházela ze třinácti sourozenců a narodila se 4. října
1922 v obci zvané Magenta u Milána
v rodině Alberta a Marie Barettových,
hluboce věřících Lombarďanů, členů
třetího řádu sv. Františka. Později se rodina usadila v Bergamu. Dva starší bratři Giuseppe a Alberto se stali kněžími
a mladší sestra Virgínie, lékařka, dlouhá
léta působila jako misionářka v Indii.
Gianna byla v roce 1949 promována
doktorkou medicíny a v roce 1952 po
specializaci na dětské lékařství zahájila praxi. O svém povolání řekla: „Náš
úkol nekončí, když léky nepomáhají. Je
zde duše, kterou třeba přivést k Bohu,
a zde má vliv lékařovo slovo. Každý
lékař má pacientovi připomenout, co
ještě pro něj může učinit kněz.“ O dva
roky později potkala svého budoucího
manžela, podnikatele Ing. Piera Mollu,
ředitele továrny na kartony, zápalky a
kancelářský nábytek v Ponte Nuovo di
Magenta. 24. září 1955 je sezdal Giannin bratr Giuseppe. Roku 1956 přivedla
na svět své první dítě, syna Piera Luigiho, poté dceru Marii Zinu, dceru Lauru

a 21. dubna 1962 dceru Giannu Emanuellu, za kterou dala svůj život. Před
čtyřicítkou totiž Gianna otěhotněla
počtvrté a zároveň onemocněla rakovinou dělohy. Jako lékařka věděla, co
to znamená. Když jí kolegové doporučili potrat, Gianna Baret-ta Molla rázně
odmítla. „Budete-li se muset rozhodnout mezi mnou a dítětem, volte dítě!
Zachraňte je!“ Její přání lékaři splnili a
Gianna zemřela 28. dubna 1962, týden
poté, co se jí císařským řezem narodila
dcera Gianna Emanuela, která se díky
odvaze a lásce své matky rozhodla zasvětit svůj život péči o staré lidi a stala
se také lékařkou.  
Světice je patronkou matek, lékařek a
nenarozených dětí. Je pomocnicí při
obtížích v těhotenství, při porodu a
manželských problémech. Mnohým
ženám vyprosila sílu říci „ano“ k počatému životu. Zobrazována bývá s dítětem v náručí. 
Veronika Pechová
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rické léčebně, pak pokus o navrácení
do přirozeného prostředí, který pacient ani rodina nezvládnou, a znovu
návrat do léčebny“, vypočítává Ivana
Havlíčková. Jednou z vizí reformy je
vybudování sítě alternativních center
duševního zdraví, v nichž bude poskytována komplexní psychiatrická péče.
Centra by tvořila jakýsi druhý stupeň
po léčbě v psychiatrické léčebně a
měla by být spádově dostupná i pro
lidi z menších lokalit.

Z charitního života
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Alternativní péče pro psychicky nemocné
Dlouhodobá pobytová forma pomoci tzv. sociální rehabilitace pro
lidi s psychiatrickými diagnózami
v Meclově poblíž Horšovského Týna
patří k důležitým službám Diecézní
charity Plzeň. „Svým způsobem jsme
ojedinělí“, říká vedoucí služby Ivana
Havlíčková“. „V Plzeňském kraji jsou
sice dvě podobná zařízení, ale ty jsou
typem chráněného bydlení. To znamená, že pobyt v nich je omezen na
jeden až dva roky. Z našich zkušeností ale víme, že klienti s psychiatrickými diagnózami potřebují na přechod
do přirozeného prostředí spíše čtyři
roky“. V Meclově se nejčastěji ocitají klienti, kteří opustili psychiatrické
léčebny a rodina nebo jejich blízcí
jim nedokáží pomoci v návratu do
normálního života. Dlouhodobější
pobyt a péče má několik výhod. Klienti jsou mj. vedeni k tomu, aby si

uvědomovali svůj handicap a z toho
plynoucí odpovědnost danou psychiatrickou diagnózou. „Současně se
ale snažíme, aby nebrali diagnózu
jako stigma, které je vyřazuje navždy z normálního života“, doplňuje
Ivana Havlíčková. „To je samozřejmě
jedna z nejtěžších věcí“. Zkušenosti
z meclovské služby by měly pomoci
i národnímu programu „Reforma psychiatrické péče“, která se v Česku rozvíjí od roku 2013. Stručně řečeno, jde
v ní především o to, aby stát pomohl
rozvíjet alternativní způsoby péče
o psychiatrické pacienty. Zejména
rozšířením pobytových dlouhodobějších služeb a následným zřízením
sociálních bytů nebo bytů se zvláštním určením. Podle Ivany Havlíčkové
dosavadní přístup neodpovídá současným podmínkám. „Za stávající
situace se dostává řada pacientů do
bludného kruhu. Pobyt v psychiat-

Memorandum o spolupráci
Město Plzeň a Diecézní charita Plzeň
uzavřely memorandum o vzájemné
spolupráci. Spolupráce se týká začleňování lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a mají problémy s
bydlením. Cílem je vytvořit firmu, která primárně netvoří zisk, ale dává šanci obtížně zaměstnavatelným. „Zatím
nemáme zákon o sociálním podnikání. Proto musíme zřídit novou právnickou osobu. Memorandum dává určitou záruku, že Plzeň se odpovědně
hlásí k podpoře nezaměstnaných lidí
ve špatné sociální situaci“, řekl ředitel
Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Město svěří Charitě do nájmu prostory v
Palackého ulici 16. Zde budou ubyto-

váni zaměstnanci sociální firmy. Předpoklad je, že rekonstrukce proběhne
ještě letos. Vznikne zde ubytování až
pro 20 lidí, kteří by pracovali v nové
sociální firmě.
Dobročinný bazar
Agilní seskupení známých žen v Plzni
uspořádalo dobročinný bazar s oblečením a doplňky pod názvem Holky
holkám. V prostorách bývalé železniční zastávky poblíž zimního stadionu si
mohly vybrat a nakoupit z věcí, které
jiné vyřadily ze šatníku. Dobročinná
akce vynesla 32 tisíc korun. Finance
putovaly na podporu provozu Domova pro matky s dětmi v tísni v Domažlicích.
Výročí Domova pokojného stáří v Boru
Patnácté výročí své služby pod hlavičkou Charity si připomněli obyvatelé a
pracovníci Domova pokojného stáří
v Boru. K dobré náladě přispělo místní
hudební sdružení. Diecézní charita Plzeň převzala péči o seniory od města
v roce 2001. Město naopak poskytlo
prostory ve zdravotnickém zařízení.
V Domově žije v současné době 15 seniorů, věkový průměr je téměř 81 let.

Miroslav Anton
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informuje
Zdravíme z Karmelitánského knihkupectví ve Františkánské ulici v Plzni.
Děkujeme vám všem , kteří jste si k nám přišli nakoupit knihu či jiný dárek pro
sebe nebo pro své blízké. Těší nás, že se mnoho z vás vrací, líbí se vám atmosféra obchůdku i bohatá nabídka knih a dalšího zboží. Kromě aktuálních novinek z
Karmelitánského nakladatelství u nás najdete i zajímavé knihy z dalších větších
nakladatelství. A navíc - nejsme vám k dispozici jen v naší prodejně, ale vydáváme se občas přímo za vámi.
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V sobotu 7. 5. se chystáme s knihami v rámci Svatého roku Milosrdenství na Den smíření v Ostrově, který budou slavit věřící vikariátů Karlovy Vary a Sokolov.
Hlavní témata společného slavení
Milosrdní jako otec a Bůh jménem milosrdenství se objeví také mezi tituly
knih, které z Karmelitánského knihkupectví v Plzni přivezeme na Den
smíření. Nebudou ale chybět ani
knihy pro rodiny s dětmi, pro mládež, růžence, obrázky s modlitbami
a další milé památky. Nemusíte až
do Plzně, přijedeme za vámi a rádi.
V květnu vyjdou v našem nakkladatelství novinky jako je Modlitba s Biblí
v ruce od Angela Scarana nebo titul
Maria, matka Ježíšova od Eliase Velly a
další. Na tanto měsíc jsme také v obchodě připravili vybrané knihy a publikace zaměřené na lásku, manželství a rodinu. Měsíc květen se totiž
nazývá měsícem lásky, rodin, slaví
se v něm také Den matek, probíhá
příprava a slavení prvního svatého
přijímání. Všechny tyto události jsou
příležitostí k obdarování těch, které
máme rádi. Velikou a trpělivou péči
si zaslouží manželské a rodinné vztahy, rodinný život a výchova dětí. Pro

podporu a vzdělání v této oblasti
najdete u nás třeba knihu Roba Parsonse Jak žít a přežít manželství. Laskavá a jemně humorná moudrost vám
nedovolí knihu odložit dřív, než ji
celou přečtete. Kniha je vhodná pro
jakkoli dlouho trvající manželský
vztah. Pěkné reference nám přicházejí na knihu od P. Josefa Mixy Manželství? Jen přes mou mrtvolu! Odpovíte
si sami, jen co knihu přečtete. Celou
rodinu možná potěší titul Deset tipů
pro rodinu, kniha je čtivá a povzbudivá.
Na příjemná setkání v našem obchůdku s knihami a devocionálemi
se těší Majka Lachmanová a Jana
Hricová.
POZOR - SOUTĚŽ o CD MP3 Tomáš Holub:
PROMLUVY
Jak už jsme vás informovali v dubnovém čísle Zpravodaje, Karmelitánské
nakladatelství ve spolupráci s TV Noe
vydalo u příležitosti biskupského
svěcení Mons. Tomáše Holuba dárkové CD MP3 jeho nejzajímavějších
promluv se stejnojmenným názvem
Promluvy. Najdete na něm výběr duchovních přednášek z minulých let a

rovněž uvítací slovo ze 12. února letošního roku, které pronesl v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, když
byl představen jako nově jmenovaný biskup diecézanům a představitelům města Plzeň.
CD MP3 Tomáš Holub: Promluvy
může jeden z našich čtenářů či čtenářek nyní získat v soutěži, pokud
odpoví správně na následující soutěžní otázku:
Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba, které proběhlo 30. dubna, bylo v
historii plzeňské katedrály sv. Bartoloměje biskupským svěcením v pořadí:
a) prvním
b) druhým
c) třetím
d) čtvrtým

Prosíme, posílejte své odpovědi do
15.května buď e-mailem na:
zpravodaj@bip.cz
nebo poštou na adresu:
Redakce Zpravodaje, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 345, 301 14
Plzeň.
Ze správných odpovědí biskup Tomáš Holub osobně vylosuje výherce,
CD MP3 s vlastnoručním podpisem
biskupa pak pošleme výherci poštou. Nezapomínejte proto uvádět
svoji celou adresu. Jméno výherce
oznámíme v příštím čísle.
Pro ostatní zájemce je CD MP3 Tomáš Holub: Promluvy k zakoupení
ve všech knihkupectvích Karmelitánského nakladatelství za 129 Kč.
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Kostely sv. Jakuba
Vikariát Klatovy

Klatovský vikariát se může pochlubit jen jedním kostelem zasvěceným
sv. Jakubovi. Je jím bývalý farní kostel v obci Předslav, deset kilometrů
severovýchodně od Klatov. Prvně je
zmíněn v Libri elektiorum Arnošta
z Pardubic v roce 1352, je ale jisté, že
jeho historie je mnohem delší.
Z nejstarší stavby se zachovalo obvodové zdivo lodi se zachovalým raně
gotickým portálem v jižní stěně, který je velmi podobný portálu kostela
ve Zbynicích u Sušice. Zdivo i jedno
pole křížové klenby pochází z let 1240
až 1250, ale dnes ve hmotě kostela
tvoří menší střední část. Kostel byl
podle záznamů několikrát přestavován, v roce 1724 byl rozšířen o závěr
kostela vytvořený ze tří půdorysně
polygonálních útvarů, z nichž severní

obsahuje sakristii a oratoř, v jižním je
kaple Panny Marie.
V letech 1767 až 1768 byl zřízen kůr
a upravena okna lodi a roce 1809 nechal přistavět majitel zámku v Otíně
Dr. Jan Měchura zajímavou monumentální věž v klasicistních formách.
Zdá se, že to měl být počátek velké
přestavby kostela, protože její proporce nejsou v souladu s původním
kostelem. Dá se také usuzovat, že
střecha kolem užších vyšších pater
věže byla zřízena dodatečně, až když
zřejmě skrze zde umístěný ochoz do
věže zatékalo.
V tomto kostele se v roce 1827 ženil
mladý František Palacký s Teresií Měchurovou, jenž často využíval klid blízkého rodného zámku manželky při
spisování svých Dějin národu českého.

V interiéru kostela je vybavení z konce
19. století, chybí hlavní novorománský oltář, který po polovině 60. let 20.
století za podivuhodných okolností,
shořel. Nepochybně nejcennější částí
vybavení je bohatě zdobený barokní
oltář v kapli Panny Marie. Je datován
u erbů donátorů rokem 1727. Traduje
se, že sem byl přenesen z jiného kostela, ale není známo z kterého. Vodítkem by mohly být znaky donátora
z rodu Hýzrlů z Chodů. V zasklené
skříni je socha Madony, zřejmě barokní replika uctívané gotické sochy.
Zdá se, že se jedná o oltář z nějakého
zrušeného poutního místa či klášterního kostela, snad z klatovského dominikánského kostela sv. Vavřince.
Obvykle se nezmiňuji o kostelech,
které zanikly před staletími. Ale je
mně líto, že na Klatovsku je pouze
jeden kostel sv. Jakuba a přitom zde
stál, přímo na Svatojakubské cestě,
kostel velmi starý, ve vesnici, která
předcházela městu Klatovy. Památ-

kou na něj je dodnes hřbitov nazývaný U sv. Jakuba, na jehož dnešní
ploše byly postupně postaveny tři
církevní stavby. Jejich podobu máme
zachycenou na starších vyobrazeních,
zejména na vedutě Klatov z roku 1602
od Jana Willenberga. Zřejmě nejstarší
byla rotunda sv. Jiří z doby kolem roku
1200, pak následoval farní kostel sv.
Jakuba vsi Chuchel a nakonec kostel
sv. Michala z roku 1380, který se přestavěný zachoval dodnes. Kostel sv.
Jakuba byl postaven kolem roku 1250.
Poloha kostelů za městem přispěla
k jejich častým zničením a opětovným
obnovám, ale poslední rána přišla
v roce 1783. Tehdy se rotunda sv. Jiří,
později zasvěcená sv. Vojtěchovi, používala jako sklad střelného prachu. Za
velké bouřky zapálil blesk sudy s prachem a rotundu rozmetal, údajně i se
zvoníkem, který zvonil proti bouřce.
Přitom byl značně poškozený sousední kostel sv. Jakuba, jenž byl následně
rozebrán.
Jan Soukup

František Palacký
se oženil s Terezií
Měchurovou
v kostele sv. Jakuba
v Představi - viz
foto vpravo.
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Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Národní rada Papežských
misijních děl 18. 4. – 20. 4.
Od 18. dubna 20. dubna probíhalo v
Národní kanceláři Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně
pravidelné jednání Národní rady PMD.
Přítomní diecézní ředitelé PMD českých a moravských diecézí hodnotili
misijní činnost v jim svěřených oblastech za uplynulý půlrok. Dále byly
na programu nové a aktuální projekty, kterými PMD v České republice
podporují misie ve světě, a plánování
činnosti na rok 2016 ve čtyřech odvětvích PMD – Papežském misijním díle
dětí, Misijním díle sv. Petra apoštola
a s ním spojené celosvětové pomoci bohoslovcům v misijních zemích,
Papežském misijním díle šíření víry
a Misijní unii. Program doprovázely
společné modlitby a mše svatá.
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Srdečně zveme děti a rodiče!
14. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí
V sobotu 14. května proběhne 14. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí v
Jablonném v Podještědí. Čekají na vás
misijní hry, přednáška o Filipínách, misijní jarmark a hlavně zajímavá setkání
s dalšími malými i většími misionáři
v místě, které je spojené se sv. Zdislavou. Více informací na http://www.
missio.cz/udalosti/14-celostatni-misijni-pout-a-misijni-den-deti/
Misijní úmysl na měsíc květen:
Růženec - Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk
modlit se růženec za šíření evangelia a
za mír.
.
Miriam Svobodová, zástupce PMD
kontakt: m.sv@volny.cz, 608 976 598

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, kterou vedou studentští kněží P. Vojtěch Soudský a P.
Pavel Petrašovský
V 18:30 každou květnovou středu jste
srdečně zváni na MÁJOVOU POBOŽNOST pod vedením studentů v kostele ve Františkánské ul.
19:00 hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul., po ní od cca 20:15 program na faře (biblická témata, přednášky, kultura, filmy, volný program),
ve 21:30 společná modlitba nešpor
11.5. od 19:00 MŠE SV. ZA DÁRCE TĚL anatomickému ústavu Lékařské fakulty
v Plzni, a to za období posledních 50
let. Celebruje Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský.
Sobota: 20:00 anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie

HORÁcké středy – od 20:15 ve farním sále
Františkánská 11
4. května: „Výběr partnera“ – téma
vztahů s manželi Poláčkovými
11. května: „O kněžství“ – beseda
s Mons. Františkem Radkovským, od
19:00 předchází mše sv. za dárce těl,
viz výše
18. května: Pouť do kyjovské kapličky,
zde prastarý mariánský hymnus Akathistos
25. května: Boží Tělo – modlitba a rozjímání studentů nad darem Eucharistie v předvečer slavnosti, u oltářů
kostela Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské
PRÁZDNINOVÉ AKCE
30.6. – 3.7. VODA: sjíždíme Lužnici
v úseku Suchdol - Rožmberk, přihlášky nutné do začátku června.
9. – 12.8. PUTOVÁNÍ: z Plzně na Svatou
Horu, vše své si nosíme s sebou, každý den cca 20 km, nocleh na farách.
Přihlášky na
marieklimecka@seznam.cz
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Večer chval s DCM (17. 5. 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 květnu – tedy 17. 5. v 19.30 ve
farním sále františkánského kláštera v
Plzni. Pozvání platí pro všechny – chvalme Pána!
X. celodiecézní fotbalový turnaj na malém hřišti
- BiskupCUP - o pohár plzeňského biskupa (28. 5.)
Všichni hráči i fanoušci se opět mohou
těšit na velký fotbalový turnaj. Stejně
jako v minulých letech se bude hrát na
hřišti a v tělocvičně ZŠ v Komenského
ulici v Domažlicích – tentokrát poslední
májovou sobotu od 10.00 hodin.

Kajaky v Polsku (7. - 16. 7.)
I v letošním roce se vodácká výprava
DCM vydá za dobrodružstvím do zahraničí. Krom plavby po řece navštívíme
také spoustu jiných zajímavých míst, a
tak zbude dostatek času i na duchovní
záležitosti. Jedná se o akci pro všechny,
protože kajaky v Polsku nemají sportovní charakter jako v Čechách, ale jsou to
podobné lodě jako u nás s jediným rozdílem – pádluje se na obě strany. Jméno řeky je ještě zatím tajné, přihlášky už
se ale přijímají (počet míst je omezený).
Předpokládaná cena 2000,- Kč.

Setkání se Svatým otcem v Krakově – jen za
4200 Kč! (20. – 31. 7.)
Je nejvyšší čas se přihlásit na oslavy
31. světového dne mládeže – setkání
mládeže s papežem, které se uskuteční
v červenci v Polsku. První týden strá-

ÚleT (7. – 13. 8.)
Prázdninové setkání pro -náctileté
(14-18 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 potrefených… Těší se na
Tebe: Anička, Vlastík, Jindřich a další.
Přihlášky a informace: fencl@bip.cz,
731 619 704.
ENTERcamp 2016
Kdo se nedostal na JUMP nebo je
příliš starý na ÚLeT, může 15. – 21.
srpna vyrazit na ktišskou faru na akci
zvanou ENTERcamp. Mladým ve věku
16-23 let se nabízí jedinečná možnost občerstvit a obnovit svou víru,
posílit svůj duchovní život, upevnit
svou odhodlanost jít dál za Kristem
nebo pokročit v hledání osobního

Workship 2016
Od 21. do 27.8. se na Manětínsku a
Plasku už počtvrté uskuteční dobrovolnická brigáda Workship. Skupinka
mladých lidí kolem oblátů v Plasích
(OMIGang) zve mladé, aby strávili
týden svých prázdnin nebo dovolené pomocí potřebným. Každý večer
se pak společenství mladých spolu
s organizátory a místními obyvateli
setkává a účastní připraveného kulturního programu. Nejde jen o práci
a o pomoc, ale především o setkání
a sdílení. Pokud chcete letos přijet
do Manětína mezi nás i vy, sledujte
http://workship.farnostplasy.cz .
Co se všechno chystá…
Víkend pro nezadané katolíky v Horní
Blatné (27. – 29. 5.) – přihlášky: spolecne70@volny.cz
Diecézní setkání ministrantů v Kralovicích (10. – 11. 6.)
SKAM 2016 (setkání křesťanské aktivní
mládeže) v Praze-Dolních Počernicích
(18. 6.) – www.iskam.cz
Festival UNITED ve Vsetíně (18. - 20. 8.)
– www.festivalunited.cz
Tábor ministrantů v Horní Blatné (20.
– 27. 8.)
Diecézní pouť do Teplé s programem
pro mládež (2. - 3. 9.)
 Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr & Petra

M

Zájemci o hru nechť se přihlásí do 20.
května. Maximální počet družstev: 16,
počet hráčů v teamu: 4+1, Přihlášky:
Petr Jankovec, Jiráskova 596, 344 01 Domažlice, tel.: 602 472 334, PetrJankovec@
seznam.cz

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

povolání. Toto setkání chce být „vstupem“ do nové fáze života, popostrčit
k dalším krůčkům. Nebude chybět
ani prostor pro to pořádně si zablbnout a vybláznit se, něco zajímavého
se naučit, vyzkoušet, či vlastnoručně
vytvořit. Více informací naleznete
na www.entercamp.cz. Na této adrese je také možné se zaregistrovat.

D

C

M

Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757

víme v diecézi Gliwice (součástí bude
například pouť do Čenstochové), druhý si pak naplno užijeme atmosféry
v Krakově – setkání 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
4200,- Kč! A v rámci ČR je poskytována další podpora početnějším rodinám, informaci o slevách pro účastníky z plzeňské diecéze najdete na
našich stránkách: www.plzen.signaly.
cz. Závěrem upozorňujeme na videosoutěž se signály.cz o cestu zdarma:
www.signaly.cz/soutez
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Salesiánské
středisko mládeže
v Plzni - Lobzích

PERSONÁLNÍ POSÍLENÍ SALESIÁNSKÉHO DÍLA
V PLZNI
Na salesiánské kapitule ve Fryštáku
bylo rozhodnuto, že v roli ředitele Salesiánského střediska mládeže v Plzni
bude pokračovat Mgr. Martin Bohata.
Do role ředitele salesiánské komunity
a zodpovědného za celé salesiánské
dílo v Plzni byl jmenován P. Marek Sklenář, SDB. Komunitu salesiánů doplní
sedmdesátník P. Pavel Lepařík, SDB,
který se vrací z Říma. Od září bude tedy
salesiánská komunita čítat namísto tří
pět členů
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2016
Tábor nejen pro ministranty
Termín: 3. – 9. 7. Místo konání: Nečtiny.
Cena: 2000 Kč Věková skupina: Chlapci
ve věku 8 – 14 let, přednostně ministranti farnosti Plzeň-Lobzy Vedoucí: Martin Poláček
Dívčí chaloupka
Termín: 11. – 17. 7. Místo konání: Pernink.
Cena: 2400 Kč Věková skupina: Dívky ve
věku 7 až 13 let Vedoucí: Terka Krůtová
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PidiK
Termín: 17. – 23. 7. Místo konání: Nečtiny.
Cena: 1500 Kč Věková skupina: Děti po první třídě až do 12 let Vedoucí: Evžen Rakovský

Cestování se strojem času. Příměstský tábor
Termín: 25. – 30. 7. Místo konání: Salesiánské středisko mládeže, každý den od 8 do 16
hodin. Cena: 900 Kč (700 Kč děti z klubu
Balón) Věková skupina: 8 až 13 let Vedoucí: Pavla Janouškovcová
Multisportovní tábor
Termín: 30. 7. – 7. 8. Místo konání: Nečtiny. Cena: 2500 Kč Věková skupina: 8 až
13 let Vedoucí: Lenka Stulíková
Orient Express. Příměstský tábor
Termín: 15. – 20. 8. Místo konání: Salesiánské středisko mládeže, každý den od 8 do 16
hodin. Cena: 1000 Kč Věková skupina: 6
až 12 let Vedoucí: Lenka Stulíková
Chaloupka pro mladé
Termín: 22. – 27. 8. Místo konání: Nečtiny.
Cena: 1500 Kč Věková skupina: 13 až 18
let Vedoucí: Jakub Havlíček
Lezecký tábor
Termín: 13. – 21. 8. Místo konání: Nečtiny.
Cena: 2800 Kč Věková skupina: 8 až 14
let Vedoucí: Šárka Končírová
Přihlášky jsou k dispozici na webových
stránkách www.sdbplzen.cz a na recepci střediska.
Karel Ženíšek

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících středečních setkání od 18.00 hodin v sále
farnosti, Františkánská 11 v Plzni.
Témata v květnu:
4. 5. Psychologické rozdíly mezi mužem
a ženou; potřeby muže a ženy; rozdělení
rolí
11. 5. Komunikace, konflikty, vztahy k …
18. 5. Sexualita, Odpovědné rodičovství
25. 5. Manželský slib
Víkend pro chlapy 6.-8. května
Chlapi na cestě zvou tentokrát na netradiční chlapskou víkendovou pěší pouť
v rámci Roku milosrdenství. Čekají Vás
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. Přihlášky
(do 3. května) a info: elvaf@volny.cz
Týden pro rodinu
Patnáctý květen je každoročně Mezinárodním dnem rodiny. V týdnu 8.-15.
května probíhá v České republice Týden
pro rodinu, který chce připomenout
nejbanálnější lidskou zkušenost, že
v rodině je místo pro každého, že rodi-

na je místem bezpečí a zázemí, místem
naplněných vztahů, bezpečným prostorem pro růst a zrání. Letošní heslo Týdne
pro rodinu je „Táta, máma, holka, kluk –
rodina nám není fuk.“ Více informací naleznete na www.acer-cr.cz.
„Hodnotný život i v těžkostech“
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané vede na Svaté Hoře Mons. Aleš Opatrný 26.-29. května. Přihlášky na www.
svata-hora.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
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MC

PLZENSKÉ
PANENKY

ještě dodávat naději a odvahu rodičům, kteří mají těžce nemocné a umírající děti
, NO, tak to je nejvíc.
Na nic dosud neobjeveného a nepopsaného moje namáhaná a lámaná hlava
tedy nepřišla. Zkrátka jsem vždy skončila u jednoho slova (pokud přeskočím ODVAHU) a tím slovem je NADĚJE. Obyčejné slovo, často tohle slovo v dnešním světě
zapadá a často se používá jako klišé. Často je naděje zneužívaná a zmanipulovaná,
pro dosažení nějakých a něčích cílů, tohle všechno asi znáte. Ale setkání s někým,
kdo dává opravdovou odvahu a živou naději k životu, je SÍLA a u nás v MC se to
díky skvělým lektorům a lektorkám děje!
Tímto nadějným a přednáškovým setkáním u nás v MC minulý měsíc nebyli jen
manželé Královcovi. Byl to také setkání s panem Fojtíčkem (který přijel na kole), s
paní Kašovou, panem Kašem, pan Gaierem , P. Krzysztofem… Nadějné jsou u nás
jakékoliv tvořící, zpívající, vařící a výukové programy.
No, více není třeba se v květnu o naději rozepisovat . Díky rozkvetlé přírodě vidíme
naději všude kolem nás. Za MC tento měsíc děkuji všem, kdo se nebojí rozdávat a
bojovat za opravdovou naději s odvahou, za naději pro druhé… Díky.
Také znáte a máte rádi píseň o naději, kde se zpívá o kamínku na prázdné dlani a
komsi, kdo oblázkem tím hodil a dohodil až ku hvězdám?
Autorkou fotografie z našeho MC, je jedna z našich lektorek – Zuzana Zbořilová,
která vede v Panenkách fotokurz.
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AKTUÁLNĚ Z MC – O NADĚJI
Minulý měsíc se u nás v MC doslova roztrhl pytel se skvělými přednáškami .
Dnešní mini-článek je psaný ještě pod dojmem přednášky pro mě
nejsilnější. Tím bylo u nás v MC setkání s lidmi, kteří založili a provozují dětský HOSPIC.
Nedalo mi to a opravdu jsem si lámala hlavu nad tím, co tyto lidi vede
k tomu, aby zasvětili svůj život boji za druhé. Když píšu boji, tak záměrně. Každý, kdo má zkušenost s provozováním neziskové organizace, ví své…a ještě bojovat za práva rodičů a dětí v nemocnicích a

Pondělní programy
2.5. od 9.00 hodin SPOLEČNĚ VAŘÍME se Šárkou a Mášou – vaříme chutně, lehce a zdravě . Co
uvaříme, společně také sníme, příspěvek na oběd 20 Kč
9.5. od 9.00 hodin ŠITÍ SOFTSHELLOVÝCH KALHOT – skvělý a praktický kousek pro Vaše dítko.
Neváhejte.
16.5. od 9.00 hodin EMBOSSING s Ivankou. Vyrábíme společně přáníčka technikou Embossing.
30.5. od 9.00 hodin KYTIČKY ZE STUH. Skvělý doplněk Vašeho šatníku.
Úterní programy
3.5. od 9.30 hodin ORIENTÁLNÍ TANEC s lektorkou YAMILAH. Tanec nejen pro začátečníky.
10.5. od 9.15 hodin ZÁKLADY ANGLIČTINY s Gábinou .
24.5. od 9.00 hodin JÁ A DÍTĚ s lektorem p. GAIEREM. Velmi oblíbený a navštěvovaný program na vaše přání.
Středeční programy
4.5. od 9.00 hodin HÁČKOVÁNÍ s Mirkou. Společně háčkujeme, nejen řetízek.
11.5 od 9.30 hodin ZPÍVÁNKY – MÚZYHRÁTKY s Mirkou. Oblíbený program pro maminky a
dětičky. Součástí programu je také výuka na flétnu.
18.5. od 9.00 hodin FLAMENCO s Janou. Flamenco pro začátečníky a pokročilé, velmi oblíbený program.

MC

MC

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠE PROGRAMY
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Brány milosrdenství v plzeňské diecézi
Čtvrteční programy
05.5. od 9.00 hodin Cyklus BEZPEČNÁ RODINA
26.5. od 9.00 hodin RADOST BÝT ČLOVĚKEM – BIBLE s Josefem Kaše. Povídáme na téma životních hodnot a jejich předávání v rodině. Program je nabitý zkušenostmi a laskavostí.
Páteční programy
6.5. a 27.05 od 9.00 hodin PSANÍ IKONY. Společně zažíváme modlitbu ikonopisců skrze
psaní vlastní IKONY
AKCE PRO RODINY
ROUDENSKÝ ČTVRTMARATHON 15. května
Běh na 3 a 10 km , start ve 14.30 hodin na TJ UNION (Potraviny). Společensko-sportovní akce pro celou rodinu
PŘIPRAVUJEME
Zábavné odpoledne na plachetnicích 24.6. v 15.00 hodin

MC

Aktuální program MC na měsíc květen najdete na webových stránkách.: www.plzenskepanenky.cz nebo na Facebooku – Plzeňské panenky. Rodinné centrum najdete na
adrese Sady 5. května 8, Plzeň 
Marcela Cvachová
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Plzeňské Panenky mají novou koordinátorku
Marcela Cvachová, která před lety začala
docházet do Mateřského centra Plzeňské
Panenky se svými dětmi jako účastnice programů, se posléze zapojila do vedení této
neziskové organizace a v současné době
převzala roli hlavní koordinátorky činnosti
Panenek po zakladatelce a dlouholeté vedoucí Majce Lachmanové, s níž se můžeme
od dubna setkávat v plzeňské prodejně
Karmelitánského nakladatelství.
"Bydlím ve Starém Plzenci a se svými třemi
dětmi jsem chodila do mateřského centra
už v dobách, kdy sídlilo v prostorách biskupství. Jeho činnost a poslání mě zaujaly
natolik, že jsem se stala členkou výkonné
rady a nyní zde pracuju jako koordinátorka
a lektorka programů společně s Martinou
Podlipnou," vysvětluje Marcela Cvachová.
O bohatém programu, který Plzeňské Panenky dětem, rodičům i dalším zájemcům
nabízejí, vás každý měsíc informujeme v tomto Zpravodaji, podrobnosti najdete
na www.plzenskepanenky.cz.
(alo)

Z diáře biskupa Tomáše
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1.5. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální mše sv.
Středa
KVěTEN
2016
2.5. 13:00	Diecézní charita Plzeň,
				
jmenování biskupa Františka prezidentem DCHP
		 16:00 Biskupství plzeňské, zasedání Sboru konzultorů
3.5. 11:00 Karlovy Vary, návštěva hejtmana Karlovarského kraje
		 17:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, zahájení festivalu Letnice umělců
4.-5.5.
návštěvy kněží
6.5. 16:00 Plzeň, vzpomínkový akt u pomníku generála G. S. Pattona
7.5.			
Ostrov, Den smíření pro karlovarský a sokolovský vikariát
9.5.			
návštěvy kněží
10.-11.5. návštěvy kněží
14.5. 11:00 Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, mše sv. za vlast 		
		 19:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, svatodušní vigilie
15.5. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální mše sv. s biřmováním
		 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, svatodušní nešpory
19.-20.5. návštěvy kněží
21.5. 11:00 Hroznětín, žehnání kaple
25.5.			
návštěvy kněží
28.5.			
Krakov-Lagiewniki, Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství
29.5.			
Karlovy Vary – Rybáře, kostel Povýšení svatého Kříže,110. výročí posvěcení
31.5. 9:30 Biskupství plzeňské, kněžský den

Biskupství plzeňské
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Rooseveltova 13, Plzeň
GPS: 49.7490758N, 13.3788311E

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 Náš obchod najdete na nové adrese: Rooseveltova 13, Plzeň

