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Homilie biskupa Františka při svěcení
biskupa Tomáše
Začíná velká historická událost, biskupské svěcení. Liturgie, která se v této
katedrále, ani v žádném jiném kostele
naší diecéze dosud nikdy nekonala. Je
důležité, abychom si hlouběji uvědomili závažnost této slavnosti. Osoba
biskupa je v církvi velmi důležitá. Je
nástupcem apoštolů a nese na sobě
apoštolskou posloupnost. Jeho svěcení je po staletích předáváno v živé
tradici od jednoho biskupa k druhému,
v jednotě s celým kolegiem biskupů, v
katolické církvi navíc reprezentovaným
i konkrétní jednotou všech s nástupcem Petrovým, římským papežem.
Tato apoštolská posloupnost zaručuje
autentičnost a plnost všech darů, které Pán Ježíš dává své církvi. Především
kněžského svěcení a s ním spojené
moci sloužit mši svatou a zprostředkovat tak Eucharistii, Tělo a Krev našeho
Pána, ten nejdůležitější a nejvydatnější
pramen, který je nám dán k udržení a
posílení našeho živého a hlubokého
společenství s Bohem, skrze Ježíše Krista v síle Ducha Svatého. A patří k tomu

i další velký dar, moc odpouštět hříchy
a tak odstraňovat zlobu, kterou jsme se
sami zatížili zneužitím vlastní svobody,
a dát nám tak možnost žít opět v pokoji a svobodě Božích dětí.
Biskup je ve své diecézi prvním zástupcem Ježíše Krista. Z toho vyplývá, že
má nejvyšší odpovědnost za hlásání
Božího slova, tedy za to, aby se slovo
Písma svatého co nejvíc rozšířilo, lidé
je četli a dobře vysvětlované i chápali
a žili podle něj. Má nejvyšší odpovědnost za vedení Božího lidu, tedy všech,
kteří chtějí patřit ke Kristu a k církvi.
Má jim svým příkladem a svými slovy
ukazovat cestu Kristova následování v
plnění vůle Boží a v uskutečňování vzájemné lásky. Má také nejvyšší odpovědnost za posvěcování Božího lidu, to
znamená zprostředkování Božích darů
udělovaných mocí Ducha Svatého skrze svátosti církve; tedy křest, biřmování, Eucharistii, svátost smíření, svátost
nemocných, svátost kněžství a svátost
manželství. Bez těchto Božích darů, bychom totiž nebyli schopni nic dobrého
vykonat a podléhali bychom náporům
zla a Zlého, tedy ďábla. To vše je velmi

hezky naznačeno v prvním čtení z proroka Izaiáše. Jsou to slova, která přijal
za svá i Pán Ježíš a prohlásil, že se na
něm naplnila. Mají se tedy naplnit i na
jeho biskupech a jejich spolupracovnících, především kněžích a jáhnech.
Přes tuto velkou odpovědnost a Boží
dary, které biskup skrze Ducha Svatého dostal při svěcení a dostává je od
něho stále po celý život podle potřeby
a úkolů, které před ním jsou, (to je tak
zvaná stavovská milost, kterou dostává každý člověk pro zvládnutí úkolů a
povinností své služby a svého života),
tedy i přes tyto velké dary zůstává biskup člověkem podrobeným slabostem
a hříchům jako každý. A proto potřebuje neustálé doprovázení v modlitbách.
Všimněte si, jak pokorný papež František při každé příležitosti prosí o modlitbu. A proto vás všechny jménem
biskupa Tomáše v tuto chvíli prosím o
neustálou modlitbu za něho. Od této
mše svaté bude modlitba za něho znít
v diecézi při každé eucharistické modlitbě, kde vystřídá moje jméno. Ale je

třeba se za něho stále modlit. Možná,
že vám v něčem nebude sedět, bude
mít jiný názor než vy, modlete se za
něho. Jistě z něho budete v mnohém
ohledu nadšeni, i tehdy se za něho
modlete. Neste ho tedy v zájmu církve,
i ve vašem vlastním zájmu, neustále na
svých sepjatých rukou.
A nyní se obracím k tobě, milý bratře, biskupe Tomáši. Dnes je to 672 let,
kdy pražské biskupství, matka našeho
plzeňského biskupství, bylo povýšeno
papežem Klementem VI. na arcibiskupství. A je to 66 let, kdy tvůj světitel,
který tě vysvětil na kněze, arcibiskup
Otčenášek, byl tajně vysvěcen na biskupa. Díky Bohu jsou tyto těžké doby
za námi a my se radujeme ze svobody.
Tvoje relativní mládí je přednost, která ti přináší dostatek energie pro vše,
co tě čeká. I pro práci na sobě, která
je potřebná stále. A pokroky této práce na sobě mají být všem zřejmé, jak
píše svatý Pavel Timotejovi a dnes také
tobě. Rád bych však soustředil naši
pozornost na evangelium. Jsme zvyklí
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ho slýchat v souvislosti s papeži. Zmrtvýchvstalý Ježíš se ptá prvního papeže,
Petra, zda ho miluje. A teprve po kladné
Petrově odpovědi mu svěřuje svoje věřící následovníky, svoje ovečky. A ptá se
ho třikrát. Možná proto, že ho Petr předtím třikrát zapřel, ale spíš proto, že je to
tak důležitá podmínka jeho budoucí
služby, že ji nelze jen tak snadno přejít.
A platí pro každého, kdo má v církvi odpovědnost, a tedy i pro tebe.
Křesťanství je mimořádné náboženství.
Má jeden ústřední bod, kolem kterého
se vše otáčí, a tím je pravý Bůh a pravý
člověk Ježíš Kristus, jediný prostředník
mezi lidmi a Bohem. Proto kvalita víry
a života každého křesťana podstatně
závisí na jeho vztahu k Ježíši Kristu. To
platí pro nás pro všechny, milí bratři a
sestry, a tím spíš pro toho, kdo má v
církvi nějakou odpovědnost. Čím větší odpovědnost, tím intenzivnější by
měla být jeho láska ke Kristu. Proto se
nemůžeme divit, že Petra, kterému dal
Ježíš nejvyšší odpovědnost, se ptá, zda
ho miluje víc než ostatní. A tebe se teď,
milý Tomáši, ptá, zda ho miluješ nejvíc z
nás ze všech, které ti v diecézi svěřuje.
Je to náročné, viď? Proto jsem si zvykl
Pána Ježíše prosit, aby mi dal co největší lásku k němu samotnému, takovou,
jaké jsem jen schopen.
Vím, že ti neříkám nic nového, protože i biskupské heslo, které sis vyvolil,
svědčí o tom, že to chápeš. Tvoje heslo
“kdo miluje, poznává Boha”, je vzato z
širšího textu 1. Janova listu, 4. kapitoly.
Poslechněme si verše 7. a 8.: “Milovaní,
milujme se navzájem, protože láska je
z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen
z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje,
Boha nepoznal, protože Bůh je láska.”
Slovo milovat je tu použito ve dvojím
rozměru. Milovat Boha a milovat se na-

vzájem. Čím více tedy budeme milovat
Ježíše, tím víc budeme milovat Boha
a také ho poznávat. Totiž poznávat ho
jako nejdokonalejší společenství vzájemné lásky tří božských Osob, Otce,
Syna a Ducha Svatého, a chápat, že
toto božské společenství je modelem
pro každé společenství lidské. Proto
by předpokladem každého dobrého
lidského společenství měla být vzájemná láska. Vzájemná láska jako vyprošovaný dar Ducha Svatého. Snažme se všichni o to, aby to platilo pro
společenství plzeňské diecéze a aby
naše diecéze vyzařovala tuto lásku i na
všechny lidi zde v západních Čechách.
A samozřejmě ty, Tomáši, jako náš biskup musíš být v čele se svojí láskou,
pokornou, sloužící a všechny přijímající. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem se o
to se svými omezenými silami snažil,
mohu dosvědčit, že to podivuhodně
funguje, že to stojí za to. Budu tě v tom
podporovat a pomáhat ti, protože lidé
kolem nás lásku, přijetí a pochopení
velice potřebují a my si tyto obrovské
Boží dary, které jsme bez vlastních zásluh dostali, nemůžeme nechat pro
sebe. Opět to, milí bratři a sestry, platí
pro nás pro všechny, nejen pro biskupy. Ale na biskupech je to hodně vidět,
proto musejí být v čele tohoto proudu
vzájemné lásky ke všem.
Milý biskupe Tomáši, předávám ti tedy
tuto diecézi, se kterou jsem byl téměř
třiadvacet let zasnouben a sloužil jí se
svými dary i slabostmi. Symbolem tohoto předání bude vzácná biskupská
berla z olivového dřeva, dar k mým
sedmdesátým narozeninám od našeho kněze P. Martiše, který ji díky svému
známému přivezl z Vatikánu, z pozůstalosti svatého Jana Pavla II. Ten ji dostal
při návštěvě Svaté země. Je tedy velmi

šťastné, že jsme se dohodli, že to bude
berla plzeňských biskupů, kteří si ji, dáli Bůh, budou s diecézí předávat.
Kéž svatý Jan Pavel II. který naši diecézi
založil a mne jmenoval jejím prvním
biskupem a měl nás, českou církev velmi rád, je naším nebeským ochráncem.
A kéž Matka Boží, která zde nad námi
září v krásné podobě Plzeňské Madony, kterou naši předkové zde po staletí
uctívali a prosili a bývali velmi často
podivuhodně vyslyšeni, tebe i celou
diecézi s velkou láskou chrání. Amen.
+ František Radkovský,
emeritní biskup plzeňský
V Plzni 30. dubna 2016
Na rozloučenou s biskupem plzeňským
Mons. Františkem Radkovským
Hana Gerzanicová
Z nástupiště, kam Vás		
vlak času přivezl jako			
prvního biskupa Plzeňského kraje		
budete zas nastupovat			
na jiné koleje - tak rychle
příchod - odchod zraje.
Však stopy zůstanou ....		
Otisky kroků lásky, požehnání,
které jste sázel, živil			
zde bez ustání.				
				
Zůstanou věčné vzpomínky,
jež nezničí žádný čas.
Ze semen Vámi zasetých
nám zrát bude Váš klas.
Díky za Vaše dny života
zde v Plzni mezi námi!
Zůstanou za Vás modlitby
a v duši vzpomínání…

5

Co se stalo, co se chystá
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Plzeň zažila první biskupské svěcení a biskup Tomáš Holub se ujal svého úřadu
Na tisíc lidí v katedrále sv. Bartoloměje a více než dva tisíce přihlížejících venku. Ti všichni dorazili, aby
mohli být přítomni historicky prvnímu biskupskému svěcení v Plzni 30.
dubna. Rozechvění z velikosti této
chvíle nový biskup Tomáš Holub
nezastíral. Do katedrály vstoupil s
pokorou a biskupské svěcení přijal z
rukou arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky, jeho spolusvětiteli byli emeritní biskup plzeňský
František Radkovský a biskup partnerské diecéze Regensburg Rudolf
Voderholzer. Poblahopřát novému
biskupovi přijela jeho široká rodina
včetně maminky a sourozenců, on
sám poděkoval za přímluvy svému
zesnulému tatínkovi. Nechyběly
ani desítky přátel a dřívějších spolupracovníků Tomáše Holuba, ať už
z řad armády, kde léta působil jako
vojenský kaplan, z České biskupské

konference, kde zastával post generálního sekretáře, z jeho rodné
královéhradecké diecéze i dalších
míst.
Svou biskupskou primiční mši svatou sloužil biskup Tomáš Holub o
den později 1. května v zaplněné
katedrále sv. Bartoloměje, kde hovořil o Boží lásce a blízkosti.

10. ročník festivalu Barokní jezuitské Klatovy
Jubilejní 10. ročník historicko - duchovního festivalu Barokní jezuitské Klatovy proběhl ve dnech 22. až
24. dubna a připomněl zásluhu je-

zuitů o rozvoj kultury a vzdělanosti
na Klatovsku.
V rámci programu byl představen
znovuobjevený klatovský barokní
skladatel Joannes de Deo Wenceslaus Flaschka, regenschori klatovského děkanského kostela v druhé
polovině 18. století. Jeho Requiem
ex Dis zaznělo v podání Kolegia pro
duchovní hudbu pod vedením Víta
Aschenbrennera.
Velký zájem vzbudila nedělní "Rozprava jezuity a dominikána o lásce,
víře a naději", která proběhla v klatovských katakombách. Člen jezuitské komunity P. Miroslav Herold a
provinciál české provincie dominikánů P. Benedikt Mohelník se pustili
do diskuse na ryze současná témata
jako třeba: "Proč nastal od revoluce
úbytek věřících a co oba řády udělaly pro to, aby se zastavil?" Oba neváhali zkritizovat zkostnatělost kněží,
věřících i vlastní. "Co je někdy od
kněží v kostele slyšet, je až k pláči,"

zaznělo v rozpravě. Optimističtější
byly úvahy na téma láska a práce s
věřícími. Odpověď na otázku ohledně budoucnosti obou řádů v porestituční době nechali oba zúčastnění
šalamounsky na Bohu samotném.
Tradiční historická konference proběhla za účasti předních českých
odborníků na církevní dějiny a dějiny novověku, např. Dr. Ivy Čornejové
nebo prof. Jiřího Mikulce.
"Dary křesťanství, které jsme dostali,
nemáme jen pro sebe, ale abychom
obohacovali druhé," zdůraznil při
nedělní slavnostní mši sv. biskup
František Radkovský.
Pietní akt k 71. výročí osvobození nacistického ženského koncentračního tábora v
Holýšově.
6. května proběhla v Holýšově pietní
připomínka 71. výročí osvobození
ženského koncentračního táboru
polskou Svatokřížskou brigádou Národních ozbrojených sil.
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František Radkovský a lidé z vikariátů Cheb a Tachov.
14. května se konal další Den smíření v katedrále sv. Bartoloměje, kdy
biskup František provedl bránou milosrdenství účastníky z vikariátů Plzeň - město, Plzeň - jih, Plzeň - sever
a Rokycany.
Slavnost začala ranní mší Svatou v
kostelu sv. Petra a Pavla v Holýšově
a pokračovala na místě bývalého
koncentračního tábora. Zúčastnil se
i plzeňský biskup Tomáš Holub a další významní hosté jako např. polský
ministr Jan Josef Kasprik, šéf úřadu
veteránů a perzekuovaných osob,
polský viceministr zahraničí Jan
Dedziedziak, šest žijících veteránů
II. světové války v čele s generálem
Podhowskym a další.
Dny smíření v diecézi FOTO
V sobotu 7. května proběhl na dvou
místech diecéze Den smíření, a sice
v Ostrově nad Ohří a v Mariánských
Lázních.
V Ostrově za účastni biskupa Tomáše Holuba a věřících z karlovarského
a sokolovského vikariátu, v Mariánských Lázních byl přítomen biskup
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Poutníci se vydali k Panně Marii Loučimské
Poklonit se soše Panny Marie Loučimské s rozťatou hlavou se vydalo
do bavorského příhraničního městečka Neukirchen beim heiligen Blut
v sobotu 7. května na tři sta českých
poutníků z pošumavské Kdyně a
okolí. Zúčastnil se i čtyřiadevedesátiletý Mons. Vladislav Sysel, který v
roce 1990 tradici těchto poutí obnovil, a domažlický vikář Mons. Miroslav Kratochvíl, který v tradici se
svými farníky pokračuje.

Poděkování mrtvým, kteří učí živé
Za všechny, kdo se za sedmdesát let
existence Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni rozhodli věnovat
jejímu Ústavu anatomie svá těla po
smrti a pomáhat tak praktické výuce
budoucích lékařů a vědeckému výzkumu, sloužil 11. května zádušní mši
svatou biskup František Radkovský.
S myšlenkou uspořádat tuto bohoslužbu, která doposud neměla v plzeňské diecézi obdoby, přišli sami
studenti. "Je třeba vyjádřit úctu zemřelým, kteří nám pomáhají, abychom se naučili léčit živé. Zádušní
mše nám připadá jako nejdůstojnější
forma poděkování," vysvětlil medik
Jiří Strnad, který je členem plzeňského Vysokoškolského křesťanského
klubu HORA.
Opat Lobkowicz požehnal mariánskolázeňské prameny
"Voda je dar od Boha, z ní pochází vše
živé na zemi. Léčivé prameny jsou vyznamenáním pro tento kraj, Bůh jim
dal moc uzdravovat, a tak prosíme o
požehnání pro všechny, kdo sem při-

cházejí a hledají uzdravení," pronesl
P. Filip Zdeněk Lobkowicz, opat Kanonie premonstrátů v Teplé, při žehnání
pramenů a zahájení lázeňské sezóny
v Mariánských Lázních 14. května.
Tento obřad má v Mariánských Lázních dvousetletou tradici, přerušenou pouze dobou komunistické
totality, kdy bylo žehnání pramenů
nepřípustné. Letos se ho zúčastnilo
několik stovek lidí jak místních, tak i
ze zahraničí.
Férová snídaně v Chebu
V sobotu 14. května se na zahradě
Městské knihovny v Chebu uskutečnil piknikový happening na podporu
fairtradových a lokálních pěstitelů
Férová snídaně, kterou celorepublikově koordinuje organizace Na Zemi.
Místním organizátorem byl ve spolupráci s chebskou knihovnou Hospic
sv. Jiří, na jehož činnost se při této
příležitosti vybralo 4 352 Kč.
Stovka návštěvníků ochutnala produkty místních farmářů, fairtradovou
kávu a čaj, domácí pečivo, saláty a
zavařeniny.

9

Formační program duchovního charakteru
V sobotu 21. května proběhlo poslední čtvrté setkání z cyklu Duchovní formace ve světle školy svatého Františka
Saleského, které se konalo ve školicím
středisku Koinonie Jan Křtitel v PlzniLiticích. Program byl určen pastoračním asistentům a služebníkům i všem
věřícím, zvláště účastníkům diecézních exercicií. Přednášel biskupský
vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. Dopolední vyučování
měl tentokrát na téma pokušení, které
podával velmi srozumitelně a s mnoha příklady z dnešní doby. Odpolední
workshop se týkal organizace farní
pastorace a jejích perspektiv. Celý formační den byl zakončen mší sv., kterou celebroval plzeňský biskup Mons.
Tomáš Holub.
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Anna Srbová oslavila 75. narozeniny
Členové Sekulárního františkánského
řádu v místním bratrském společenství Plzeň oslavili na svém řádném
zasedání 75. narozeniny dlouholeté
členky Anny Srbové, bývalé ředitelky a
zasloužilé pracovnice Městské charity
Plzeň. Paní Anička vyprávěla, jak velký
vliv na její výchovu měla její maminka

a jak se naučila spoléhat na Boží pomoc a na přímluvy sv. Františka z Assisi, který od počátku františkánského
řádu pomáhal lidem na okraji společnosti.
Paní Anna Srbová je i spolupracovnicí
našeho Zpravodaje.
Připojujeme se k řadě vděčných gratulantů a přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let!

Připravila Alena Ouředníková, foto Pavel Adámek, Jitka Marková a Jiří Strašek.

Biblické hodiny na biskupství
Pastorační centrum zve všechny zájemce na biblické hodiny s Josefem
Kaše. V červnu se sejdeme první pondělí 6. června v 19.00 hodin v učebnách biskupství. Třetí pondělí biblická
hodina na biskupství nebude, ale srdečně zveme na pěší pouť do Chotíkova, kde společně poděkujeme za
vše dobré, co skrze slyšení Božího slova dostáváme. Putování se uskuteční v
neděli 19. června. Sraz ve 13.00 hodin
na konečné stanici autobusu č. 30, 33
a 40 – sídliště Košutka. Odtud půjdeme do Chotíkova. Přibalte do baťůžku drobnou pochutinku či něco jinak
dobrého na společné slavení. Za organizační tým se těší na viděnou Josef,
Majka a Anička. Info na 731619698.
KURZ CO JSOU TO „DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ“
A JAK JE SEPSAT
Ve čtvrtek 9. června od 18 .00 hodin
vás zveme na kurz, který v Hospici sv. Lazara v Plzni pořádá pražský
domácí hospic Cesta domů. Zájemci
se mohou hlásit na webových stránkách http://www.cestadomu.cz/kurzy-pro-verejnost.html. Účast na kurzu je zdarma.
Téma Dříve vyslovených přání je
nově možné konzultovat také skrze
internetovou poradnu Cesty domů
http://www.umirani.cz/poradna. Vašemu dotazu se bude věnovat právnička JUDr. Helena Krejčíková, PhD.,
která se tímto tématem dlouhodobě
zaobírá. Váš dotaz ráda zodpoví do
10 dnů.
MEDITAČNÍ ZAHRADA V PLZNI DOUDLEVCÍCH
Mše svaté 9. a 23. června v 16.00
hodin
Noc kostelů 10. června

Víkend otevřených zahrad 11.-12. června
Eva Henychová – koncert 12. června v
15.00 hodin
Odpuštění v kameni – vzpomínkové dny
na plk.L.Hrušku 22. - 24. června
Program: 22. a 23. června v 9.00 hodin "Já doufám v Tebe" - z dopisů
z vězení Milady Horákové a Růženy
Vackové čtou Irena Pulicarová a Pavla Sovová, vstupné 50/20 Kč
23. června 16.00 hodin mše svatá za
oběti zla
24. června 9.00 – 11.00 hodin malování v přírodě s Mgr.Potůčkovou
Otevírací doba zahrady: středa – neděle
10.00 – 18.00 hodin
V prodeji DVD „Plody zla a odpuštění“ - svědectví plk.L.Hrušky, i cizojazyčně
Kontakt: 603 809 798
zahrada@bip.cz
Odlévání zvonu na hradě Švihov
10. června při Noci kostelů bude
veřejně odlit nový zvon pro hradní
kapli na Švihově. Návštěvníci dostanou jedinečnou příležitost vidět
rozžhavenou zvonovinu, jak vtéká
do formy.
Program obohatí dvěma koncerty
skupina Intonic v podvečer v tanečním sále hradu a o půlnoci v hradní
kapli ve světle svíček. Pro děti i pro
dospělé bude přichystáno odlévání
svíček ve tvaru zvonu. Po odlévání následuje povídání o zvonařství.
Vstupné na akci je dobrovolné a
výtěžek bude použit ku prospěchu
zvonu. Více informací o zvonu a jeho
odlévání naleznete na adrese http://
www.hradsvihov.cz
Program:
16:00 – 18:00 odlévání svíček
18:00 zapálení tavicí pece
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18:30 koncert skupiny Intonic v tanečním sále
20:00 odlévání zvonu
20:30 přednáška o zvonařství a výrobě zvonů ve výstavním sále hradu
24:00 koncert skupiny Intonic v hradní kapli
Diecézní setkání ministrantů
Diecézní setkání ministrantů se uskuteční v termínu od 10. – 11. června
v Kralovicích a v Jesenici. Registrace bude probíhat v pátek 10. června
od 18.00 hodin na Jesenické faře.
Cenan150,- Kč. Přihlášky do středy
8. června na adrese juniperjosef@seznam.cz.
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Hudba doby Karla IV. jako inspirace
Koncert v kostele Všech svatých v Plzni na Roudné 16. června v 19.00 hodin, účinkuje experimentálně-vokální
kvarteto Affetto. Na programu bude
středověká hudba doby Karla IV., která prolomila monopol gregoriánského chorálu a dokládá, že nejstarší památky české provenience inspirovaly
bohatě hudbu pozdějších období. Zazní památky Knihovny Cisterciáckého
opatství ve Vyšším Brodě, zastoupen
bude Kodex Speciálník, Kodex Franus,
Chystophorus Hecyrus, Petrus Wilhelmi de Grudencz, Alberik Mazák, Martin Jakubíček.
Členy Affetta jsou: Aleš Procházka
(bas), Vladimír Richter a Marek Olbrzymek (tenor), Jan Mikušek (kontratenor). Affetto pravidelně a rádo
spolupracuje s významným a také
experimentujícím skladatelem, varhaníkem a improvizátorem M. Jakubíčkem.
Koncerty Affetta jsou pozvánkou

k účasti na programovém a zvukovém
experimentu, jehož součástí je prostorová hra se zvukem v inspirativním
chrámovém prostoru.
„Ať už ležím nebo běžím - doma je doma“
7. ročník poutního maratonu
Předposlední červnovou sobotu 18. 6.
pořádá Farní charita Cheb, Běžecká
škola Miloše Škorpila a Římskokatolická farnost Cheb benefiční Poutní
maraton. Trasy Poutního maratonu
jsou vhodné jak pro děti nebo seniory
(trasy 422 metrů, 10 km, 21 km), tak
i pro sportovce, kteří si chtějí zaběhnout klasický maraton 42,2 km. Vedou
poutními místy Chebska, z velké části
v přírodě, a zdolat je můžete pěšky, na
kole, během či v poutním autobuse.
Zahájení bude 18. 6. v 9:00 hodin u
kostela sv. Mikuláše v Chebu, pak
trasa pokračuje se na Loretu, dále do
Waldsassenu a zpátky do Čech se vrací kolem Bismarckovy rozhledny do
Chebu.
Startovné 50 Kč bude použito na částečné pokrytí organizačních nákladů.
Všechny další dobrovolné příspěvky
účastníků, příznivců, sponzorů, z aukce maratonského obrazu a ze související sbírky budou prostřednictvím
Farní charity Cheb věnovány na podporu služby mobilního Hospice Sv.
Jiří v Chebu, který Farní charita Cheb
spoluzaložila.
Letošní novinkou je, že „Poutní ultramaraton“, který se poběží již popáté,
bude dlouhý 253 km, odstartuje již v
pondělí 13. 6. a povede z Plzně přes
Liblín, Rabštejn a Kladskou do Chebu.
Průběžně aktualizované informace najdete na www.maraton.farnostcheb.cz
nebo si je můžete vyžádat e-mailem

na adrese maraton@farnostcheb.cz či
na tel. 775 130 946 (Zdena Hulínská)
nebo 731 619 729 (Eva Kolafová).
Domov sv. Aloise v Hradišťské ulici
oslaví svého patrona
v pondělí dne 20. června ve 14.45 hodin poutní mši svatou, po níž bude
následovat program pro klienty i rodinné příslušníky, dobrovolníky a návštěvníky s hudbou a pohoštěním a
v případě dobrého počasí i v revitalizované zahradě.
Domov pracuje rovněž jako pobočka
České alzheimerovské společnosti a
personál je připraven pomoci radou
i prakticky s problémy této nemoci.
Od roku 2011 je domov držitelem
certifikátu kvality „VÁŽKA“, který každý
rok obhájil. Řadí se tak mezi nejlepší
domovy se zvláštním režimem v celé
republice.
Pohádkové náměstí
Na závěr školního roku ve čtvrtek
30. června zveme všechny děti a
rodiče od 14.00 hod. na nám. Republiky v Plzni, které se promění
na Pohádkové náměstí. Pro děti
budou opět připravena pohádková
stanoviště, kde budou plnit úkoly
s pohádkovými bytostmi. Program
vyvrcholí v 16.30 hodin pohádkovým představením, do jehož děje
budou děti vtaženy i díky splněným

úkolům. Na náměstí budou pro děti
také zdarma skluzavky, kreativní
workshopy, hudba, tanec a dáreček
pro všechny. „Děti, anděl Plzeňáček
hledá zakopaný poklad, najdete ho
dřív než drak?“
Zpívání s Jiřím Černým ve staňkovském
kostele
proněhne 2. července od 18.00 hodin. Jiří Černý je autorem mnoha
křesťanských písní např. ze zpěvníků
Koinonie, Hosany apod.
Diecézní evangelizační škola
V červenci a srpnu 2016 se bude konat čtvrtý ročník Diecézní evangelizační školy. Jednotlivé kursy jsou nabídkou pro všechny věřící, kteří chtějí
jednoduchým a praktickým způsobem předávat evangelium lidem, s
nimiž se každodenně setkávají.
Kurs PAVEL 11.-17.7. 2016
Kurs učí, jak se stát evangelizátorem,
který technikami a dynamikou hlásání umí účinným způsobem zvěstovat evangelium a vydávat o něm
svědectví.
Tématické bloky kursu:
Magisterium
Prvotní zvěst (kérygma)
Kérygma pro současnost
Cena: 3.500,- Kč (2.400,- Kč bez ubytování)
Kurs RÚT 1.-4.8.2016
Formace manželských párů k evangelizaci.
Tématické bloky kursu:
Dar manželství v Božím plánu
Láska učiněná svátostí
Být jedním tělem
Cena: 1.750,- Kč (1.200,- Kč bez ubytování) Kursy povede biskupský vi-
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kář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. se svým týmem.
Místo konání a stravování: formační
centrum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice; ubytování:
Domov mládeže SPŠ Dopravní, Karlovarská 99, Plzeň.
Zahájení: 1. den kursu v 16.00 hodin,
v další dny je program celodenní, zakončení poslední den obědem.
Stejně jako v případě diecézních exercicií, mají osoby, jejichž zaměstnavatelem je Biskupství plzeňské, účast
na kursu v rámci „pracovní formace“,
a není třeba si při volbě buď kursu
evangelizační školy, nebo exercicií vybírat dovolenou.
Bližší informace a přihlášky:
Pavla Anderlová, tel. 731 619 660, evangelizace@bip.cz
http://www.bip.cz/diecezni-evangelizacni-skola/
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Diecézní exercicie „Duchovní nemoci“
Od pondělí 8. do soboty 13. srpna se
budou konat diecézní exercicie, které
povede biskupský vikář pro evange-

lizaci P. Alvaro Grammatica Th.D. na
téma Duchovní nemoci.
Co jsou to duchovní nemoci? O které
nemoci jde? Jak je rozpoznat? Jak je
přemáhat?
Na tyto čtyři otázky se ve světle Božího slova a křesťanské tradice budeme
snažit hledat odpověď v atmosféře
modlitby, abychom tak dospěli k plné
duchovní zralosti, o níž hovoří sv. Pavel ve svých apoštolských listech.
Místo konání a stravování: formační
centrum Koinonie Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, Plzeň-Litice; ubytování:
Domov mládeže SPŠ Dopravní, Karlovarská 99, Plzeň.
Cena: 2.900,- Kč
(bez ubytování 2.000,- Kč).
Pro osoby, jejichž zaměstnavatelem
je Biskupství plzeňské, je účast na diecézních exerciciích
brána jako obvykle v rámci „pracovní
formace“, a není tudíž třeba si na ně
vybírat dovolenou.
Přihlášky do 20. července:
Pavla Anderlová, tel. 731 619 660,
evangelizace@bip.cz.

Diecézní ministrantský tábor
se uskuteční v termínu od 20. – 27. 8.
v Pastoračním centru v Horní Blatné,
Komenského 2.
Tábor je pro kluky ministranty i pro
děvčata ministrantky 6-15 let.
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., zbytek ceny na místě v den
nástupu).
Přihlášky do 20. 6. písemně na adresu:
Br. Juniper Josef Oravec OFM, Komenského 17, 323 00 Plzeň nebo emailem
na adresu: juniperjosef@seznam.cz,
Přihláška je také ke stažení na webu:
www.bip.cz/ministranti.
Bližší info: 605 374 900 (Br. Juniper).
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
(731619698)

chce pomoc výhradně z Charity a odmítá i na přechodnou dobu pomoc od
jiných institucí. Kvůli rozpočtu ale nemůžeme kapacitu služby navyšovat.
Začátkem roku od nás dokonce odešlo několika spolehlivých pečovatelek
kvůli nízkým platům“. Přesto se od
června charitní pečovatelská služba
MCHP rozšíří o další terén. Noví uživatelé se hlásí především na doporučení
stávajících uživatelů nebo jejich rodin,
které jsou spokojeny s kvalitou péče o
jejich blízké. K dobrému jménu charitní služby přispěla i její pomoc jedné
z uživatelek. Pečovatelka šla mimo
službu dobrovolně na náhodnou kontrolu a našla seniorku ležící za dveřmi
bytu. Okamžitě zavolala záchrannou
službu a zachránila ji tak před závažným zhoršením zdravotního stavu.

Z charitního života
TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DIECÉZI
Terénní pečovatelská služba je typickou charitní činností. Každý den vyrážejí do
domácností a domů s pečovatelskou službou v plzeňské diecézi desítky pečovatelek a pomáhají handicapovaným lidem. Charakteristickým rysem terénní pečovatelské služby je pomoc při úkonech, které by za normálních životních okolností
handicapovaní zvládli sami. Pečovatelky pomáhají potřebným s osobní hygienou, přesunem po bytě, běžnou péči o vlastní osobu, zajišťují přípravu a podávání stravy, chodí s uživateli na vycházky apod.
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Plzeň a okolí
V Plzni je garantem služby Městská
charita Plzeň. „Péči zajišťuje tým dvanácti pečovatelek“, uvádí vedoucí služby Ivana Franková a dodává: „Nedávno jsme získali i jednoho pečovatele.
Zajišťujeme péči každý den po celý
rok včetně víkendů a svátků. Kromě

Plzně pracujeme i v Třemošné, Dýšině
a Losiné“. Pečovatelky navštěvují domácnosti v 10 terénech ve všední dny
v 3 terénech o víkendech a svátcích.
V týmu pracují 3 zkušené pečovatelky
více než 12 let. Ostatní kratší dobu. „O
naše služby je velký zájem“, upozorňuje Ivana Franková. „Stává se, že rodina

Blovice, Vlčice a Spálené Poříčí
Přímým provozovatelem terénní pečovatelské služby v Blovicích a okolí
je Diecézní charita Plzeň. „Staráme se
o seniory ve třech domech s pečovatelskou službou v Blovicích, Vlčicích a
Spáleném Poříčí. A také o občany v terénu v těchto i jejich spádových obcích. Celkem je to kolem 150 občanů“,
říká vedoucí služby Zdenka Palacká.
„Obce pečovatelskou službu spolufinancují. Velkou oporu máme například v samosprávě Blovic. Pomáhají
nám i děti a učitelé z místní základní a
umělecké školy“.
Klatovsko
Charitní pečovatelskou službu na Klatovsku zajištuje Oblastní charita Klatovy. „Začínali jsme v roce 2004, kdy
se v Plánici najednou „objevila“ skoro
stoletá paní“, vzpomíná ředitelka OCH

Klatovy Marie Malkusová. „Dceři a synovi bylo už také kolem 70 let a sháněli službu pro maminku. Tak jsme se
rozhodli, že do toho půjdeme. Tenkrát
ještě neúčinkoval zákon o sociálních
službách a tak jsme zkušenosti brali,
kde se dalo. Kvůli nedostatku financí
a jsme vybrali pečovatelku na úřadu
práce. Byla výborná. Za klienty jezdila nejdřív na kole“, dodává s úsměvem Marie Malkusová. Po skromných
začátcích se začali hlásit další klienti
a služba se rozrostla. V současnosti
má 14 pečovatelek a funguje v těchto střediscích: Plánice, Měčín, Švihov,
Chudenice, Janovice nad Úhlavou
a Klatovy. Pečovatelky už dávno nemusí jezdit na kole, mají k dispozici
několik služebních automobilů. Klienti služby jsou totiž roztroušeni po
vesnicích, kterých je na Klatovsku
hodně.
DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI V DOMAŽLICÍCH SOUTĚŽÍ
Charitní služba Domov pro matky
s dětmi v Domažlicích postoupila do
finále soutěže ČSOB pomáhá regionům. V případě, že se podaří vybrat
mezi veřejností aspoň 5 000 Kč, získá
Domov od banky finanční podporu
ve výši až 50 000 Kč. Vybraná částka
pomůže zachovat kvalitu služby, která je momentálně v ohrožení kvůli
sníženému příspěvku na činnost. Číslo účtu, na který je možné posílat finanční dary: 101 7777 101/0300. Důležitý je variabilní symbol 20160506,
podle kterého ČSOB identifikuje
Domov! Přispět lze i prostřednictvím
webu www.csobpomaharegionum.
cz. Zde najdou zájemci i podrobné
informace. 
Miroslav Anton
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informuje
AUTOGRAMIÁDA A BESEDA S OLDŘICHEM SELUCKÝM
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Měsíc červen v
sobě nese příchuť blížících se
prázdnin a pro
děti brzy začne
dobrodružst ví
táborů a pobytů. K těm neodmyslitelně patří
hry a knihy. Dobrá kniha je jako poklad.
Objevila jsem jednoho z křesťanských autorů pro mladé, Oldřicha
Seluckého, a když jsem se začetla do
jeho knihy Bitva na řece Pád, domluvili
jsme setkání pro širokou veřejnost.
O čem bude, to prozrazuje autor
sám: "Od Rytířů kulatého stolu až po
Hvězdné války je postava rytíře nejoblíbenějším hrdinou dobrodružných příběhů. Kde se vzala v naší
kultuře - a v době Františka z Assisi
- postava rytíře? Jaké hodnoty představuje? A jak se z historické postavy
válečníka stává postava románová?
Epocha vrcholného středověku je
také velkou dobou mnichů, malířů a
poutníků... I o nich budeme hovořit,
i oni vytvářejí čas velkých příběhů."
Těšíme se na vás všechny ve středu
15. června od 18.00 hodin , kdy se
koná v učebně Biskupství plzeňského beseda a autogramiáda s Oldřichem Seluckým, křesťanským autorem knih pro mladé.
Beseda je určena všem zájemcům,
zejména rodičům, učitelům, kate-

chetům, vychovatelům a mládeži.
Součástí programu bude také autogramiáda, všechny knihy autora
budou k dostání na místě. Vstup na
besedu zdarma.
Další informace na tel.č.728930030
nebo na adrese plzen@kna.cz.
Za organizátory z Karmelitánského
knihkupectví v Plzni

Marie Lachmanová
POZOR - SOUTĚŽ!
V minulém Zpravodaji jsme se ptali,
kolikáté biskupské svěcení proběhlo 30. dubna v plzeňské katedrále sv.
Bartoloměje. Správná odpověď byla:
a) první.
Měl to být tak trochu chyták, ale většina z vás si uvědomila, že v roce 1993,
když se první plzeňský biskup František Radkovský ujímal nově vzniklé
Diecéze plzeňské, tu biskupské svěcení neproběhlo, protože František
Radkovský biskupské svecění přijal z
rukou kardinála Františka Tomáška
už 7. dubna 1990 a působil jako pomocný biskup pražský.
Děkujeme za Vaše odpovědi, z těch,
kdo odpověděli správně, byla vylosována paní Blanka Fialová z Klatov,
které zasíláme CD - MP3 Tomáš Holub
- PROMLUVY s podpisem autora.
Tentokrát soutěžíme o knihu MODLITBA S BIBLÍ V RUCE od Angela Scarana,
která vychází v Karmelitánském nakladatelství. Soutěžní otázka zní:

V tomto čísle zmiňujeme obec Prusiny,
kde stojí kostel sv. Jakuba a odkud pochází rod tří malířů - sourozenců Jaroslava, Karla a Rudolfa Špillarových.
Z kterého regionu čerpal náměty pro
své obrazy nejstarší z nich, Jaroslav
Špillar?
a) ze Šumavy
b) z Chodska
c) z Krušných hor
Své odpovědi zasílejte do 15. června
buď e-mailem na:
zpravodaj@bip.cz
nebo poštou na adresu
Redakce Zpravodaje, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 30114 Plzeň.
Jméno výherce uvedeme opět v příštím čísle.
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Kostely a kaple sv. Jakuba

 Vikariáty Plzeň - jih a Plzeň - město
V těchto vikariátech můžeme navštívit dvě svatyně pod patronací sv. Jakuba. Kaple v obci Svárkov u Letin ve
vikariátu Plzeň jih, je malá šestiboká
stavba, krytá jehlancovou střechou,
vrcholící věžičkou s cibulovou střechou. Formy kaple jsou barokní, ale
pochází až z konce 19. století. Oltář
zdobí socha sv. Jakuba v jednoduchém lidovém podání.
Historie kostela na Prusinách je mnohem delší. Samo zasvěcení a situování na dominantním kopci mezi
mnoha vesnicemi hovoří o založení
kostela ve 12. či 13. století. V písemnostech jsou Prusiny prvně zmiňovány k roku 1355, ale tehdy již kostel
musel hodně dlouho sloužit místním
obyvatelům. Z něho se zachovala věž
s jednoduchým vstupním portálkem

,půlkruhově zaklenutým. Z podvěží
do lodi kostela se vstupovalo stejně
jednoduše tvarovaným portálkem,
ale okoseným, a tak je možné tehdejší kostel určit jako velmi raně gotickou stavbu, asi z poloviny 13. století.
Změna nastala, když vlastník panství
Adam Jindřich ze Steinau před svou
smrtí v roce 1712 odkázal značný
obnos pro stavbu nového kostela,
ale na jiném místě, na kopci mezi Netunicemi a Nebílovy. Kostel měl být
zasvěcen Nejsvětější Trojici a původní zchátralý kostel měl být ponechán
svému osudu. Údajně se tak stalo pro
rozpory zámeckého pána z Nebílov
a prusinského faráře. Dcera pána ze
Steinau proti závěti protestovala a
dohodla se s Pražskou konsistoří o
novostavbě na místě původního kos-

tela. Při té příležitosti byla změněna
orientace kostela (jako ve Vejprnicích) a vstupní věž se dostala za presbytář. Nový vchod byl orientován na
východ, údajně kvůli nepříjemným
západním větrům. Stavitelem byl
František Maxmilián Kaňka, ale zřejmě výkonným architektem byl později jeho žák František Ignác Pree.
Stavba byla dokončena a vysvěcena
v roce 1750.
Vnitřní vybavení je kvalitní. Nejstarší
jeho částí je pozdně gotická socha
sv. Jakuba, která je ale z bezpečnostních důvodů ochraňována mimo
kostel. Všechny tři oltáře jsou starší
než z doby přestavby kostela, a tak
je možné, že pocházejí z původního
kostela, anebo sem byly přeneseny
z jiných kostelů, možná v souvislosti
s rušením klášterů za Josefa II. Hlavní
oltář je monumentální architektura
s velkým obrazem sv. Jakuba vedeného na popravu, jak uzdravuje nemocného. V nástavci je obraz Nejsvě-

tější Trojice, nad ním na vrcholu je
barokní socha sv. Anny Samotřetí. Na
bočních brankách jsou drobné sochy
sv. Václava a sv. Vojtěcha, hlavní sochy z oltáře ale dávno zmizely. Velmi
zajímavé jsou boční oltáře z počátku
18. století. Jejich středem jsou oválné
obrazy, vlevo s vyobrazením Nanebevzetí Panny Marie, doprovázené
sochami sv. Františka a sv. Antonína.
Pod obrazem je skleněná rakev se sochou sv. Františka. Oltář vpravo má
obraz sv. Jana Nepomuckého, pod
nímž je rakev se světcovou sochou
a po stranách obrazu jsou sochy sv.
Šebestiána a sv. Rosalie. Další dva oltáře sv. Apolonie a sv. Antonína byly
pro špatný stav z kostela odstraněny,
tuším asi tak před dvaceti roky.
Vedle kostela sv. Jakuba stojí nedávno opravená fara a škola, ve které učil
kantorský rod Špillarů, z něhož vzešli
malíři bratři Karel, Rudolf a zejména
malíř Chodska Jaroslav Špillar.

Jan Soukup

Socha sv. Jakuba,
původně umístěná
v kostele sv. Jakuba
na Prusinách,
nyní v diecézním
depozitáři.
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H
HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB O R A

Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Milí přátelé.
V sobotu 14. května proběhla na krásném místě v Jablonném v Podještědí
v litoměřické diecézi 14. Misijní pouť a
Misijní den dětí s mottem: „Celou zemi
ať naplní Boží sláva“ (Žl 72,19). Začala mší svatou v bazilice sv. Vavřince a
Zdislavy, kde poutníky přivítal rektor
baziliky P. Pavel M. Mayer OP, který na
závěr mše svaté vyprávěl malým misionářům o životě sv. Zdislavy a ukázal
jim její hrob v podzemí kostela. Bohoslužbu celebroval P. Jiří Šlégr (bývalý
ředitel PMD) a za organizátory poutě
seznámil s programem setkání diecézní ředitel PMD v litoměřické diecézi Luboš Fronk. Děti, které přijely z různých
míst naší republiky, se pak zapojily do
her, kde si mohly vyzkoušet různé dovednosti, které potřebují misionáři pro
svou práci – šikovnost, trpělivost, zdatnost, vynalézavost…
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Nechyběl ani Misijní jarmark a povídání o misijní cestě na Filipíny. Hezký den
byl zakončen Misijním mariánským růžencem a společnou prosbou za misie
u nás i ve světě.
Nabídka spolupráce
Národní kancelář Papežských misijních
děl v ČR hledá nové pracovníky do kanceláře v Hradci Králové. Možnost práce
na plný úvazek, zkrácený či jako dobrovolníci. V případě zájmu volejte na telefon 739 433 578.
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
m.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc červen:
Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají
radost evangelia a moudře je připraví na
jejich poslání.

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

HORÁcké středy – od 20:15 ve farním sále
Františkánská 11
1. června: „Cesty po Maroku a jaké je
tu být křesťanem,“ povídání Pavla
Krále, doktoranda Blízkovýchodních
studií na FF ZČU
8. června: Ekumenický piknik nad
tím, co nás rozděluje – neformální
setkání mladých křesťanů z různých
církví
15. června: Růženec za zkoušky
22. června: „Kyčle v pohybu,“ budeme
tancovat a pokud to neumíte, nevadí, zde se naučíte.
29. června: Opékání, povídání a pojídání na závěr akademického roku

Středa: 17:00 příprava ke svátostem
v učebně na faře, kterou vedou studentští kněží P. Vojtěch Soudský a P.
Pavel Petrašovský
18:15 - 18:50 – adorace s možností duchovního rozhovoru nebo zpovědi 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

PRÁZDNINOVÉ AKCE
30.6. – 3.7. VODA: sjíždíme Otavu, 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.

Sobota: 20:00 anglická mše sv. v kostele
Nanebevzetí P. Marie

Přihlášky na
marieklimecka@seznam.cz
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Večer chval s DCM (10. 6. v 19.00)
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. Pravidelně se scházíme každé třetí úterý v měsíci během školního
roku, ale POZOR – červnové chvály výjimečně nebudou v úterý, ale v pátek 10.
6. v 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Plzni v rámci akce „Nightfever“ / Noc kostelů. Pozvání platí pro
všechny – chvalme Pána!
„Nightfever“ (10. 6. v 19.00)
„Nightfever“ je evangelizační večer pořádaný od roku 2005 v patnácti zemích
světa. Do České republiky se dostal z
Německa prostřednictvím skupinky

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. Přihlášky se ještě přijímají,
počet míst je ale omezený. Předpokládaná cena 2000,- Kč.

Setkání se Svatým otcem v Krakově – jen za
4200,- Kč! (20. – 31. 7. 2016)
Ještě je možné se přihlásit na oslavy
31. světového dne mládeže – setkání
mládeže s papežem, které se uskuteční v červenci v Polsku. První týden
strávíme 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.
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.

Festival UNITED (18. - 20. 8.)
Další ročník křesťanského festivalu
UNITED se bude konat ve Vsetíně v
termínu 18. - 20. srpna. Krom pozvání
k účasti organizátoři prosí o modlitební podporu. Více informací: http://
festivalunited.cz/
Workship 2016
Od 21. do 27.8. 2016 se na Manětínsku a Plasku už po čtvrté 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

M

oblátských prenoviců pocházejících
z Plzeňska. Základní myšlenka této
akce souzní z výzvou papeže Františka
k otevření kostelů druhým a našemu
vyjití z kostelů do ulic. Večer je velmi
jednoduchý: V centru města se otevře
kostel (v našem případě kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské
ul. v Plzni), ve kterém živá kapela hraje
kvalitní křesťanskou hudbu, mladí věřící lidé vycházejí do okolních ulic, barů a
restaurací a nabízejí lidem svíčky, které
si mohou jít zapálit do kostela. Kostel je
otevřen k zastavení, k modlitbě, ale je
možné si také popovídat nebo přistoupit ke svátosti smíření... Plzeň je prvním
městem v ČR, které se k této akci připojilo. Poprvé se uskutečnila loni v červnu
a měla velký úspěch. Srdečně zveme
k účasti. A kdo by mohl trochu pomoci,
ozvěte se nám!

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
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757

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 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.
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Centrum pro rodinu
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Snímek z diecézní
poutě do Teplé v
roce 2015
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Diecézní pouť do Teplé (2. - 3. 9.)
Již tradičně zveme všechny mladé,
aby na diecézní pouť přijeli už v pátek
večer. Začneme v 18.00 společnou večeří, něco zajímavého si promítneme,
zavzpomínáme na prázdninové akce,
v případě dobrého počasí rozděláme
oheň a nebude chybět duchovní slovo,
společná adorace a modlitba v kapli.
Po noci strávené v klášteře (vezměte s sebou spacák a karimatku) bude
v sobotu program samozřejmě pokračovat. Prosíme všechny, kdo mají o
nocleh zájem, aby se nám pro ulehčení organizace nahlásili předem.
Pouť mládeže s biskupem do Bambergu a Regensburgu (14. - 16. 10.)
V říjnu se opět chystáme do Německa
na pouť s biskupem. Letos navštívíme
nádherné město Bamberg, nebude
chybět zastávka v bazénu a na spoustě dalších zajímavých míst a „tradiční“
návštěva Řezna. A překvapení? Určitě
také nějaké bude a přihlásit se je možné už dnes.
Kurz pro animátory 2016/17
Animátor je křesťan, který:
- žije s Hospodinem a ví, co to pro něj
znamená

- inspiruje své okolí k hledání Krista
- oživuje společenství, přijímá za něj
zodpovědnost, doprovází druhé
- umí koordinovat skupinu, zorganizovat hru, setkání, víkendovku, tábor
- prohlubuje svůj život z víry i organizační schopnosti
Pokud se takovým člověkem chceš
učit být, je právě pro tebe určen náš
kurz! V šesti víkendových setkáních
zažiješ:
- sdílení v atmosféře společenství
- poutavé přednášky a debaty
- návštěvy zajímavých hostů včetně
otce biskupa
- nová přátelství, aktivity, hry
- duchovní obnovu
Kurz animátorů se tak může stát důležitou součástí tvého životního příběhu. První setkání se uskuteční 21. - 23.
října. Těší se na tebe DCM Plzeň a jáhen
Elva Frouz , koordinátor kurzu.
Co se ještě chystá…
SKAM 2016 (setkání křesťanské aktivní
mládeže) v Praze-Dolních Počernicích
(18. 6.) – www.iskam.cz
Pouť důvěry na zemi – Riga (Lotyšsko) –
Silvestr s komunitou z Taizé (28. 12. 2016
- 1. 1. 2017)
Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr & Petra

Víkend pro chlapy proběhl 6.-7. května
Už dvanáctý rok se dvakrát ročně konají
chlapské víkendy, které pořádají Chlapi
na cestě – volné sdružení mužů, kteří
chtějí spolu s druhými sdílet svoji víru a
svoji cestu, povzbuzovat se a být si oporou. Letošní jarní víkend byl netradiční,
neodehrával se na jednom místě jako
jindy (Dešenice nebo Těnovice), ale
byl putováním, poutí za Božím milosrdenstvím. Jedenáct účastníků vyrazilo
v pátek večer z Bezdružic v tichu, večer u ohně jsme se sdíleli o svoje zkušenosti s Božím milosrdenstvím. Druhý den jsme v tichu s dvěma vstupy
k tématu a s několika biblickými úryvky putovali opuštěnou krajinou až do
kláštera Teplá, kde jsme po společné
modlitbě prošli bránou milosrdenství
a slavili s premonstrátskou komunitou eucharistii. Následovalo společné
ohlédnutí za naší poutí a zpáteční cestu vlakem do Plzně okořenil společný
zpěv při kytaře, pro mnohé připomínka dob, kdy se ve vlacích i na nádražích zpívalo mnohem více než dnes.
Při naší pouti jsme si mohli znovu připomínat a prožívat text z Exodu: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a
milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný
a věrný, který osvědčuje milosrdenství
tisícům pokolení, který odpouští vinu,
přestoupení a hřích.“ (Ex 34,6.7)

Prázdninová pouť za Božím milosrdenstvím
2. července
Nejen manželům se nabízí prázdninová pouť z Bezdružic do kláštera Teplá.
Putování povede z Bezdružic od nádraží (po příjezdu vlaku v 10.16 – odjezd
z Plzně v 9.05) zčásti po neznačených
cestách do kláštera Teplá (12 km), kde
bude zakončeno průchodem bránou
milosrdenství a mší sv. Budeme putovat v tichu s několika krátkými vstupy o
Božím milosrdenství. Vlak z Teplé do M.
Lázní odjíždí v 17.57 (Plzeň 19.54). Občerstvení si každý zajišťuje sám.
Prázdninová setkání pro manžele
- Setkání pro manžele Kána, Tuchoměřice
10.-17. července, www.chemin-neuf.cz
- Manželská setkání Kroměříž 2.-9. července, www.manzele.setkani.org
- Manželská setkání Velehrad 9.- 16. července, www.prorodiny.cz
- Manželská setkání Litomyšl, 16.-23. července, www.centrumprorodinu.cz
- Manželská setkání Čeňkovice 31. července – 7. srpna, www.ceskesdruzeni.cz
- Manželská setkání Třešť u Jihlavy 12.-20.
srpna, www.familia.cz
- Duchovně relaxační pobyt rodin, Dům
sv. Josefa, Grúň, Beskydy 14.-20. srpna,
http://dcr.bcb.cz/

Jindřich Fencl, rodiny@bip.cz,

tel. 731619704
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AKTUÁLNĚ Z MC – O SPOLEČNÉM TEPU SRDCE
Do začátku dnešního příspěvku si pomohu citátem z knihy od Radkina Honzáka: „Vždy se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat za velkých veder." Velmi mě to pobavilo,
zvláště na stránkách knihy takového uznávaného odborníka – a ještě
psychiatra.
Vždy jsem obdivovala vzdělané lidi, kteří si ve světě vědy zachovali
zdravý „selský“ rozum. Ptáte se, jak tohle celé souvisí v červnu s naším
MC? Jednoduše.
I u nás v MC se občas najdou Eskymáci, ale protože my Panenky se
snažíme pracovat i za velkých veder a snažíme se neposlouchat Eskymáky a jejich pokyny, tak také, zvláště v tomto období velkých veder,
potřebujeme zdravý rozum.
No, a protože Panenky jsou krásné a vzdělané a šikovné ženy a matky, které když je jim horko, používají na společné Panenkovské cestě
především svou intuici (ne rozum) a otevřenost srdce pro přijetí takřka kohokoliv a čehokoliv, tak se také v Panenkách zákonitě občas
objevují různá zranění a nepochopení.
Ano i Panenkám se přes veškerou snahu tohle někdy děje. ALE Panenky naštěstí vědí, že nepotřebují Eskymáky, nepotřebují pokyny
nebo obyvatele Konga. Panenky dnes naštěstí vědí, že v období veder potřebují společný tep srdce, takový tep, při kterém zavírají oči a
noří se do světa srdcí, do zázračných okamžiků zastavení a spojení...
ano, i Panenkám se tohle někdy děje!
Fotka z našeho MC je výpovědí o jedinečnosti a rozdílnosti každého
z nás a o tom, že se má kdykoliv bojovat společným tepem srdce proti všem Eskymákům V NÁS A KOLEM NÁS! Stojí to za to, Panenkám
můžete věřit…
Autorkou fotografie z našeho MC je Zuzka Zbořilová

AKCE PRO RODINY
Zábavné odpoledne na plachetnicích 24.6. v 15.00 hodin, jachetní oddíl TJ Lokomotiva – Bolevecký rybník. Jízda na plachetnicích, sportovní stanoviště a disciplíny pro děti, tvůrčí
dílny u Mimoně, dobroty, malování na obličej.
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ČERVENEC:
Princeznovský den
Rytířský den
Pohádkový den
Sportovní den
Vyrábění pro celou rodinu
Marcela Cvachová
www.plzenskepanenky.cz
Sady 5. května 8, Plzeň

MC

MC

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠE PROGRAMY
Pondělní programy
6.6. 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
13.6 . od 9.00 hodin ŠPERKY s nápaditou Renatou
20.6. od 9.00 hodin EMBOSSING s Ivankou. Vyrábíme společně přáníčka technikou Embossing.
Úterní programy
07.6.. od 9.15 hodin ZÁKLADY ANGLIČTINY s Gábinou.
28.6. od 9.00 hodin JÁ A DÍTĚ s lektorem p. GAIEREM. Letos naposledy, neváhejte!
Středeční programy
1.6. od 9.00 hodin HÁČKOVÁNÍ s Mirkou. Společně háčkujeme nejen řetízek.
8.6. od 9.30 hodin ZPÍVÁNKY – MÚZYHRÁTKY s Mirkou. Oblíbený program pro maminky a dětičky. Součástí programu je také výuka na flétnu.
15.6. od 9.00 hodin FLAMENCO s Janou. Flamenco pro začátečníky a pokročilé, velmi oblíbený program.
Čtvrteční programy
23.6. 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
10.6. od 9.00 hodin IKONY + MŠE SVATÁ. Ikony jsou na konci, dnes slavíme společně mši sv.
s žehnáním Ikon. Přijít může každý. Mši sv. slouží Pavel Petrašovský.
17.6. od 9.00 hodin CYKLUS JÁ A PARTNER – setkání s Akademií nadání a Lucií Bláhovou.
Seznámení se s postupem, jak projít celý proces diagnózy různých poruch učení nebo
chování, až po získání asistenta pedagoga. Jedinečná příležitost.
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Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná
místa u vod,naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti
mě vede pro své jméno.

MILOSRDENSTVÍ ZNAMENÁ „MILÉ SRDCE“
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smrti, nebudu se bát
ničeho zlého, vždyť
se mnou jsi ty.

biblická úvaha nad Žalmem 23
Vzorem pro milosrdenství, které se
vyžaduje od člověka, je bezesporu
milosrdenství, kterého se mu dostává z Boží strany. Krásnou ukázkou
toho je snad nejznámější ze žalmů
„Hospodin je můj pastýř“, který nese
číslo 23 (22). Protože mnozí umějí
tento žalm zpaměti, omezím se na
několik poznámek. Jeho titul mizmór ldawíd se dá přeložit: „zpívaný
žalm (nebo žalm s doprovodem nástroje) Davidovi“.
Během ranního nedělního vysílání
na rozhlasové stanici Vltava jsem
z úst nekatolického biblisty slyšel
zajímavý postřeh ke druhému slovu
titulu. Podle něj se nemá vykládat
jako autorství žalmu (Davidův), ale
jako komentář ke konkrétní Davidově životní situaci („pro Davida“ či
„k Davidovi“). U mnoha žalmových
nadpisů to dává lepší smysl.
Tři obrazy, které žalm 23 představuje, spojuje zkušenost pouště, která
představovala přirozené prostředí
rozhodující části života tohoto vý-

I když půjdu roklí šeré

znamného izraelského krále, skutečného Hospodinova služebníka a
předobrazu Ježíše Krista. Někdo by
mohl namítnout: jaké tři obrazy?
Je tam jediný, a to pastýř a ovce. To
jistě platí do čtvrtého verše včetně.
Ovšem v pátém verši se žalmistovi
prostírá stůl, plní se číše až přetéká,
hlava se maže olejem, navíc přihlížejí
nepřátelé. Je nemožné se domnívat,
že se jedná o obraz ovce, jde o člověka, kterého v poušti pronásledují
jeho nepřátelé. Pronásledovaný se
v poušti setká s beduínem, který mu
poskytne pohostinství, a nepřátelům nezbývá, než přihlížet, protože
„předmět“ jejich pronásledování je
pro ně nedostupný.
Šestý verš popisuje další proměnu
situace: pouští kráčí do Hospodinova domu v Jeruzalémě poutník
s radostí nad tím, že při setkání s Pánem v chrámě nalezne svrchované
dobro a milosrdenství. Pokud se tyto
obrazy vztáhnou na pastýře Hospodinova lidu Davida, i když pastýřem

Tvoje berla a tvá
hůl mě potěšují.

v žalmu je výslovně sám Hospodin,
pomůže to při četbě jeho příběhů,
při pochopení jeho osobních hodnot. Tuto Davidovu zkušenost na
sebe může vztáhnout každý věřící
ve svém osobním životě.
To, že lze v biblické literatuře, která
je o zhruba půl tisíciletí starší než
Ovidiovy Proměny (Metamorfózy),
najít trojí obraz téhož vztahu Hospodina k oddanému věřícímu, logicky
vede k otázce, co mají tyto obrazy
společného?
Pastýř nabízí ovci vše pro život:
nápoj, pokrm, klid a bezpečí při
nočním přesunu mezi pastvinami
– zvuk klapání jeho hole naznačuje
ovci, kam má jít, aby se nezřítila do
skalnaté rokle (v. 4). Stejně i beduín
nabízí v přehojné míře vše potřebné
pronásledovanému člověku. Vrcholem je však poslední verš. Zbožný

židovský poutník jde Hospodinu do
chrámu poděkovat za to, že se mu
nejen dostalo všeho, co potřebuje
pro svůj život, ale především za dar
Hospodinovy přízně. Tu charakterizuje slovy tóv wa-chesed – „dobro a
milosrdenství“. Z kontextu je zřetelné, že Hospodinovo milosrdenství
neznamená jen nějakou „almužničku“ občas uštědřenou prosícímu
ubožákovi, aby neobtěžoval, ale dar
všeho dobrého k životu, laskavé,
chápající a otevřené srdce. Hospodin zajišťuje vše ještě dříve, než se
o to žádá, naklání k člověku nejen
sluch, ale celou svoji bytost. To ukazuje především příklad oběti našeho
Pána (srov. Flp 2,6-11). Jaké je moje
milosrdenství, jaké je naše? Neplatí
snad i nám Ježíšova věta: „Jdi a stejně jednej i ty“ (Lk 10,37)?

Reginald Pavel Větrovec
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Z diáře biskupa Tomáše

15

Středa
Červen

2016

1.6. 15:00	Plzeň, Magistrát města Plzně, slavnostní zasedání zastupitelstva
2.6. 9:00	Plzeň, fara Františkánská, setkání s ekumenou
3.6. 8:00	Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv.
5.6. 10:00	Ostrava, mše sv. k 20. výročí ostravsko-opavské diecéze
9.-10.6. návštěvy kněží
11.6. 9:30	Kralovice, mše sv. v rámci diecézního setkání ministrantů
13.6.		

návštěvy kněží

14.6.		Praha, ČBK, Stálá rada
17.6.		

návštěvy kněží

18.6. 9:30 Bolevecká náves, žehnání nového praporu Sboru dobrovolných hasičů Plzeň-Bolevec
21.-22.6. návštěvy kněží
25.6. 13:00	Skalná, poutní mše sv.
26.6. 10:00	Klatovy, kostel sv. Ignáce, mše sv.
27.6. 10:00 návštěva na Církevním gymnáziu Plzeň
28.6.		

návštěvy kněží

29.6.		

Brno, biskupské svěcení Mons. Pavla Konzbula

Biskupství plzeňské
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ÚNOR

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

