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Svatovavřinecká pouť 13.8.
na Veselé Hoře u Domažlic
Foto Jiří Strašek
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
s počátkem babího léta si Vás opět
dovoluju pozdravit ze stránek diecézního Zpravodaje.
Léto bývá období spojené s cestováním a novými zážitky. Častokrát se za
nimi ani nemusíme vydávat příliš daleko. Stačí se třeba pohybovat jen na
území naší diecéze.
Vezměte si např. nádherný premonstrátský klášter v Teplé. Vím, nic nového, známe ho všichni jako místo
konání diecézních poutí. Ale už jste
navštívili traké Hroznatovu akademii, která více než rok funguje v jeho
skvěle rekonstruovaném barokním
křídle? V rámci prohlídkových okruhů
tam můžete nahlédnout do podzemních vodních štol, v přízemí pak třeba
do sušárny obilí či ledárny. Z původní
sladovny byla vybudována výstavní
síň, vodní svět zase ukazuje fungování mlýna a podobně. Konají se tu

i koncerty, konference, přednášky...
V rámci výukových programů se část
kláštera během školního roku hemží
dětmi, což v klášterech nebývá běžné. "Děti ovšem mnichy nijak neruší.
Nakonec celá myšlenka Hroznatovy
akademie vyrostla na principu poslání premonstrátů šířit vzdělanost a
poznání," vysvětluje manažerka akademie Ivana Benčová.
Když už je člověk v Teplé, stojí zato
zastavit se i u kláštera trapistů v Novém Dvoře. Klášter sice přístupný
veřejnosti není, ale kouzelné prostory kostela z r. 2004 navštívit můžete.
Stejně jako třeba nádherný chrám
Nanebevzetí Panny nad kolonádou
v nedalekých Mariánských Lázních.
Je otevřený každé odpoledne, takže
příchozí se interiérem chrámu nemusí kochat jen od mříží, ale může usednout v jeho posvátném tichu.
Nejde však jen o sakrální prostory. Se

Stvořitelem se potkáváme i v přírodě.
Jak je krásná třeba v okolí Manětína
a Plas (ejhle, další klášter), jsem zjistila při návštěvě mezi účastníky tzv.
Workshipu. Mladí lidé už čtvrtým rokem koncem srpna přijeli dobrovolně a bezúplatně pomáhat místním
lidem v hospodářství, domácnosti a
podobně. "Chválíme Pána prací," říkají o sobě. Klobouk dolů, více se dočtete v tomto čísle, stejně jako např.
o znovuobnovené tamější tradici lívancové poutě.
Ale nejen milé zážitky přineslo letošní léto. Bohužel se staly i takové
tragédie jako byl útok v Nice či zavraždění francouzského katolického
kněze Jacquese Hamela přímo v kostele. „Není důležité, ve které zemi se
tragédie stala. Modlíme se za celou
církev, za oběti násilí a za mír na celém světě,“ zdůrazňují trapisté z Nového Dvora, domovem jejichž řádu je
právě Francie. Nedaleko Nice pobýval v době tragédie manětínský oblát
P. Vlastimil Kadlec. "Přes ohromnou
bolest a zlost, kterou událost v lidech
vyvolala, jsem ale odjížděl z Francie
s pocitem, že tato země zůstává otevřenější vůči cizincům, než je tomu u
nás. Nesetkal jsem se s nevraživostí
ani xenofobními postoji,“ řekl po návratu.
Zvýšenou ostrahou se pochopitelně
letos vyznačovalo i Setkání mládeže
se Svatým otcem v Krakově. „Všude
byli policisté, vojáci, hasiči, ale jejich
přítomnost nepůsobila stísněně, byli
přátelští, povídali si s mladými lidmi,“
popisuje opět P. Vlastimil Kadlec, co

viděl na vlastní oči. "Velmi silně na
účastníky zapůsobily papežovy výzvy. Mladí ihned vzali za své myšlenku, že řešením není růst nenávisti.
Nelze zmenšovat hrůzu celé tragédie, ale jestli je třeba z něčeho mít
strach, tak především z pravicového
extremismu a nacionalismu, pro nějž
může být tato situace živnou půdou,“
zdůrazňuje P. Vlastimil Kadlec.
V polovině července utrpěla diecéze
velkou ztrátu. Pán na věčnost povolal
Mons. Vladimíra Borna, dlouholetého prezidenta Diecézní charity Plzeň,
duchovního správce farnosti Bor u
Tachova, iniciátora Loretánských
slavností a festivalu Hudební léto
Borska, propagátora obnovených
Borských tezí, neúnavného organizátora rekonstrukcí církevních památek, nositele ocenění „Stavitel mostů“
centra Bavaria Bohemia za podporu
dobrých česko - německých vztahů,
ale především nekonečně laskavého
člověka. "Vladimíre, zval jsi lidi ke
stolu Páně, ale i ke stolu plnému jídla
při všech slavnostech, neboť jsi nás
dával dohromady jako jednu velkou
rodinu. Nechci zde vyzdvihnout, co
již udělala média a přátelé, co všechno ti Pán dal za velké dary, jako protiváhu tvých zdravotních hendikepů.
Ty jsi miloval Boha, lidi a On miloval
tebe. Řídil jsi se životním krédem sv.
Benedikta: modli se a pracuj - vše
v rovnosti," rozloučil se s Mons. Bornem ředitel Diecézní charity Jiří Lodr.
Přeju Vám hezký konec léta a začátek
podzimu a příjemné chvíle s naším
Zpravodajem.
Alena Ouředníková
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6. srpna v katedrále sv. Bartoloměje
kněžské svěcení z rukou plzeňského
biskupa Tomáše Holuba. O den později
sloužili své primiční mše sv. v klášteře
Teplá (na snímku vlevo primice Pavla
Fořta) a v Nýřanech.
Oba novokněží zůstávají působit ve
farnostech, kde byli doposud v jáhenské službě, Pavel Fořt v Domažlicích,
Milan Geiger v Ostrově nad Ohří.

Co se stalo,
co se chystá
Svatoanenská pouť v Plané u Mar. Lázní přivítala české i německé poutníky
V poutním kostele sv. Anny nedaleko
Plané u Mariánských Lázní se každoročně v pátek po svatoanenském svátku setkávají původní němečtí rodáci a
jejich potomci se současnými obyvateli.
Letos 29. července dorazilo na pět set
účastníků v čele s generálním vikářem
řezenské diecéze Michaelem Fuchsem. Zhruba padesát poutníků šlo
pěšky z dvacet kilometrů vzdáleného
německého Mähringu, k nim se pak
připojilo české procesí z plánského
náměstí. Mezi nimi i mladí lidé a místo
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nostalgického vzpomínání tu byla řeč
spíš o budoucnosti.
Tradice česko-německé svatoanenské
pouti vznikla v roce 1990 díky iniciativě tehdejšího starosty Plané Miroslava
Kalaše a patera Witta z Tirschenreuthu. Záhy byl založen česko - německý
Spolek pro svatou Annu, díky němuž
dnes kostel září novou fasádou, má
opravený interiér a nejnověji i varhany.
„Kromě poutí tu na Svaté Anně máme
česko-německé bohoslužby každou
třetí sobotu v měsíci, jako jedni z mála
v diecézi pravidelně. Sloužím tu jedenáctým rokem a s radostí sleduju, že
zájem o česko-německé akce roste i
od mladých lidí, tedy nepamětníků,“
bilancuje optimisticky duchovní správce farnosti Planá P. Jaroslav Šašek.
Diecéze má dva novokněze
Jáhni Pavel Fořt a Milan Geiger přijali na den Proměnění Páně v sobotu

Lívancová pouť pro záchranu
varhan v Manětíně
Pouť umělců 12. srpna v Manětíně si
dala za cíl podpořit záchranu unikátních varhan v místním kostele sv. Barbory a založit novou tradici. Namísto
klasických pouťových koláčů se tu podávaly lívance.
Pouť byla zahájena v podvečer mší
svatou, kterou zpěvem doprovodil
sbor Česká píseň, zapojili se i studenti
plzeňské konzervatoře, stejně jako výtvarní umělci ze západních Čech, např.
Dagmar Fila či Petr a Milena Kutkovi,

pozdrav poslal Matěj Forman.
"Pouť byla inspirativní, potěšilo nás, že
přišli jak lidé věřící, tak ti, kteří teprve
hledají cestu do kostela a tady ztratili
ostych vstoupit," radoval se Marek Roštík ze spolku Svět podle Jakuba, který
akci inicioval.
Večer zakončilo posezení u ohně s písněmi P. Martina Sedloně. "Veškeré příspěvky byly dobrovolné, ve prospěch
varhan se sešlo zhruba dva a půl tisíce
korun," shrnuli organizátoři.
Hrad Švihov má nový zvon
a výstavu fotografií
Po více než dvou stoletích se ohlásil
Foto Alena
Ouředníková
z věže švihovské
hradní
kaple v pravé poledne v neděli 14. srpna nový
zvon. Zároveň zde byla zahájena
výstava fotografií Jiřího Straška na
téma Sakrální architektura západních Čech (níže viz jedna z vystavených fotografií).
Třicetikilový zvon mohl být díky veřejné sbírce odlit na nádvoří švihov-
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ského hradu přede dvěma měsíci.
Při poutní bohoslužbě jej těsně před
instalací do věže požehnal P. Tomasz
Kowalik.
Fotografie Jiřího Straška, který už
léta zachycuje na svých snímcích
církevní stavby především s důrazem na jejich atmosféru, je možné
zhlédnout v hradní galerii až do
konce listopadu. „Fotografování
vnímám jako poslání a službu," říká
fotograf z Klatov, který kromě architektury zachycuje klíčové události
života v diecézi, mimo jiné i pro tento Zpravodaj
Biskup Holub celebroval
svatovavřineckou pouť
Tradiční svatovavřineckou poutní
mši sv. na Veselé Hoře u Domažlic na
prostranství před kaplí sv. Vavřince
(viz foto na titulní straně) celebroval
v sobotu 13. srpna poprvé plzeňský
biskup Tomáš Holub.
Více než tisíc účastníků pozorně
vyslechlo jeho promluvu, v níž připomněl celonárodní pouť na Vavřinečku v roce 1939, kde v době nacistické okupace pronesl před dvanácti
tisíci lidmi vlasteneckou řeč tehdejší
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vyšehradský kanovník Msgre. Bohumil Stašek, zakrátko poté uvězněný
v koncentračním táboře Dachau.
„Co slíbíme a řekneme své matce
české?“ zaznělo tehdy z jeho úst.
Biskup Tomáš Holub upozornil na
jistou paralelu s nelehkou situací
v Evropě i v naší zemi a varoval před
ukvapenými soudy a postoji, k nimž
lze snadno sklouznout.
Workship - chvála Pána prací
Posekat trávu, natřít plot, naštípat
dříví, vyklidit kůlnu, zbourat starou
zeď, postavit novou… Takové a podobné činnosti v týdnu od 21. do
27. srpna vykonávali mladí účastníci akce s názvem Workship na Manětínsku(viz foto dole). Už čtvrtým
rokem, bez nároku na materiální odměnu, ale za radost z pomoci těm,
kdo ji potřebují.
„Letos se sešel rekordní počet 62
dobrovolníků, máme i mezinárodní
účast, je tu 12 lidí z Německa a jeden
Malajsijec,“ vypočítává Ludmila Zahradníčková z organizačního týmu
Workshipu, který měl svůj hlavní
stan na faře v Manětíně. Jednotlivé
pracovní skupiny čítající průměrně

čtyři až šest lidí se pohybovaly v
okruhu třicet kilometrů od tohoto
místa. Celou akci organizuje místní
komunita oblátů ve společenství
Omigang, kde se scházejí mladí lidé
z celé republiky. „Naše služby poskytujeme bez ohledu, zda o ně požádají lidé věřící či nevěřící. Nikomu
nic nevnucujeme, ale stává se, že
lidé začnou sami, ptají se, chtějí hovořit o víře, o křesťanství, tomu rádi
vyhovíme,“ říká Ludmila Zahradníčková. „Žijí tu lidé, kteří mají osobitou
životní moudrost, díky níž nám dávají víc než my tou prací pro ně.“
Nejen prací ale žili účastníci Workshipu a veřejnosti nabízeli i akce jako
hravé odpoledne pro rodiny s dětmi,
filmy v letím kině, divadlo Víti Marčíka, chválový koncert pod širým nebem a další. Když mezi ně na svátek
sv. Bartoloměje zavítal biskup Tomáš
Holub, řekl: „Svatý Bartoloměj dělal
přesně to, co vy. Šel tam, kde nikdo
nečekal žádné zázraky, do toho, co
není přitažlivé, atraktivní. Kdo by
například řekl, že v manuální práci
nalezneme něco vznešenějšího?“

Jména sponzorů plzeňských zvonů
získala své místo
Desky se jmény dárců, kteří přispěli
na odlití čtyř nových katedrálních
zvonů a na restaurování zvonu původního, byly slavnostně odhaleny biskupem Tomášem Holubem u
vstupu na věž plzeňské katedrály
24. srpna v den svátku jejího patrona sv. Bartoloměje.
Díky zhruba čtyřem stovkám dárců
z řad soukromých osob i firem se
mohla 17. ledna 2015 z věže katedrály rozeznít pětice zvonů Bartoloměj, Hroznata, Jan Nepomucký,
Maria a Prokop. Jména těch, kdo
věnovali částku nad deset tisíc korun, jsou odlita na zvonech, nyní si
je mohou návštěvníci přečíst i před
výstupem na věž.
Sbírka na zvony, vyhlášená v roce
2012, se setkala s obrovským ohlasem veřejnosti a vybralo se nakonec
potřebných zhruba devět miliónů
korun.
Připravila Alena Ouředníková, foto
Jiří Strašek a Alena Ouředníková
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MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA
V PLZNI DOUDLEVCÍCH
Mše svaté 8. a 22. září od 16.00 hodin
28. září - státní svátek, otevřeno 10.00 –
18.00 hodin
Běžná otevírací doba: středa – neděle
10.00 – 18.00 hodin
Letošní sezóna končí 16. října
K zakoupení u pokladny DVD „Plody
zla a odpuštění“ - svědectví plk. Luboše Hrušky, i cizojazyčně
Kontakt: mobil 603 809 798, www.zahrada@bip.cz
POTVOROV - BENEFIČNÍ KONCERT IRSKÉ HUDBY
17. září v 18.00 hodin v kostele sv. Mikuláše, výtěžek bude věnován na opravu
kostela.
BIBLICKÉ HODINY NA BISKUPSTVÍ
Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické s Josefem
Kaše, které po prázdninách začnou 19.
září od 19.00 hodin v učebně biskupství.
Pravidelná setkávání každé první a třetí pondělí v měsíci jsou otevřena a určena všem zájemcům o čtení a rozbor
textů Písma svatého.
Budeme pokračovat ve čtení nedělních textů jako přípravě na slavení mše
svaté. Součástí našich setkání bude i
modlitba plynoucí z textů. Příležitostně také slavíme radostné události ve
společenství.
Těší se na vás organizátoři a průvodci
biblických hodin, Josef, Majka a Anička.
Info na 728930030.
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OD RENESANČNÍHO ŘÍMA K LUTEROVI
Přednáší P. Prof. ThLic. PaedDr.
Martin WEIS, Th.D 19. září v 18.00
hodin v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích. Pořádá Česká křesťanská akademie.

DNY PAMĚTI 2016 - projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti.
Informační kampaň, věnující se problematice Alzheimerovy choroby
nebo jiného typu demence, pořádá
Česká Alzheimerovská společnost
každoročně jako tzv. Pomerančový
týden.
Letos proběhne 18. až 24. září. Městská
charita Plzeň je jednou z prvních poboček společnosti. Věnuje se pomoci
lidem, postiženým touto chorobou ve
specializovaném Domově sv. Aloise
v Hradišťské ulici i v terénu a provozuje poradnu pro rodinné příslušníky. Proto i v městě Plzni bude v této
době organizována veřejná sbírka na
různých místech ve prospěch pomoci pacientů, trpících Alzheimerovou
chorobou.
95% vybraných prostředků se vrací
adresně přímo pro naši pobočku na
zakoupení potřebných pomůcek pro
klienty domova. Prosíme o Vaši štědrost.
Současně zveme širokou veřejnost
k informačnímu stánku, který bude
umístěn v průjezdu biskupství na náměstí Republiky 35 v úterý dne 20.
září v době od 10 do 16 hodin.
SKOKY - POUŤ K PANNĚ MARII ZA UZDRAVENÍ
NEMOCNÝCH
Mši sv. 25. září ve 14.00 hodin v poutním
kostele celebruje P.Vladimír Slámečka
NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ VE STARÉ
BOLESLAVI
Ústředním bodem celé svatováclavské slavnosti bude koncelebrovaná
mše svatá, která 28. září začne v 10.00
hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi.
Hlavním celebrantem bude biskup

František
Radkovský,
kazatelem
pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka. Bohoslužbu vysílá v přímém
přenosu Česká televize a Český rozhlas. Od 12.00 hodin následuje na
Mariánském náměstí hudební a divadelní program.
Každým rokem tato poutní slavnost
přináší aktuální téma. Celá Evropa
dnes hledá odpověď na krizi způsobenou vlnou přistěhovalců. Papež František vyzval katolické farnosti, aby
přijaly jednu uprchlickou rodinu jako
gesto solidarity. V reakci na tuto výzvu
představitelé katolické církve znovu
potvrdili připravenost podílet se na
pomoci lidem, kteří jsou nuceni utíkat
ze svých domovů, a zapojit se do procesu integrace uprchlických rodin do
české společnosti. Zároveň požádaly
farnosti a řády v naší zemi, aby cestou
připravovaného registračního formuláře nabídly svou pomoc. Skutečnost,
že Charita ČR dlouhodobě spolupracuje při pomoci uprchlíkům nejen u
nás, ale i ve světě, má zpřítomnit fakt,
že obětní dary ponesou během poutní mše právě migranti.
TACHOV - SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Slavná mše sv. 28. září v 10.00 hodin v
kostele Nanebevzetí Panny Marie
SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ V PLZNI
se bude konat v sobotu 1. října v katedrále sv. Bartoloměje a v učebnách
biskupství v Plzni.
Na programu bude přednáška PhD.
Kateřiny Lachmanové, ThD., kající
bohoslužba, beseda s emeritním biskupem Františkem Radkovským a Josefem Kaše a mše svatá s průchodem
Bránou milosrdenství s biskupem Tomášem Holubem.

DIECÉZNÍ POUŤ K ŘÍMSKÝM BRANÁM MILOSRDENSTVÍ
Jsou ještě volná místa na diecézní pouť
k římským Branám milosrdenství od 23.
září do 2. října. Na programu bude také
návštěva Bologne, Perugie, Orvieta, Assisi a Ravenny.
Cena 12.900,- Kč. Informace a přihlášky
na pastoračním centru BP či na e-mailu:
slajsova@bip.cz.
OMIFEST PLASY
V sobotu 15. října a v neděli 16. října zažije
plaská komunita misionářů oblátů, spolu se spolubratry z celé Středoevropské
provincie, rodinami oblátů, jejich přáteli, celou oblátskou rodinou a farním
společenstvím v Plasích a Manětíně velkou radost ze slavení věčných slibů Petra Dombka, OMI a jáhenského svěcení
Petra Dombka, OMI a Karla Mece, OMI.
OMIFest zahájí liturgie věčné oblace v
sobotu ve 14:00 hod, pokračovat pak
bude večerní vigilií se svědectvími OMI
rodiny (začátek v 19:00 hod.) a vyvrcholí
nedělní eucharistií (11:00 hod.), během
níž otec biskup Tomáš vysvětí naše dva
spolubratry k jáhenské službě. Vše proběhne v Plasích v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a přilehlém areálu bývalého cisterciáckého kláštera.
UVEDENÍ DO VNITŘNÍ MODLITBY PODLE
SV. TEREZIE
Opět nabízíme dvanáct setkání, vždy
v pondělí v 16 hodin v Diecézním středisku mládeže v Plzni. Cyklus má název
Bůh s námi. Je to seznámení s vnitřní
modlitbou podle svaté Terezie a uvedení do ní. Setkání je dvanáct, každé trvá
přibližně dvě hodiny, spíš méně. První
setkání proběhne v pondělí 24.října. Zájemci se mohou hlásit na adrese
m.ventova@volny.cz
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Z charitního života
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Pomoc matkám v tísni
Domov pro matky s dětmi v tísni v
Domažlicích má důvod k radosti. Finanční situaci, která není v letošním
roce příliš dobrá, vylepší příspěvek z
akce „ČSOB pomáhá regionům“. „Banka vypisuje každoročně program,
který finančně podporuje realizaci vybraných veřejně prospěšných
projektů“, řekla vedoucí Domova
Dagmar Řezáčová. „V každém kraji se

ucházejí o grant čtyři subjekty. Veřejnost přispívá libovolnými částkami.
Nejúspěšnější žadatel získá od banky 50 000 Kč prémii. Jsme šťastní, že
se nám to podařilo, a všem dárcům
moc děkujeme“. Na Domov pro matky s dětmi v tísni vybrali občané celkem 53 332 Kč. Celková částka tedy
činí 103 332 Kč. Peníze pomohou vylepšit prostředí a zařízení Domova.

Asistenční služby
Od začátku letošního roku poskytuje
Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň asistenční služby
na pracovišti Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni. V rámci
projektu je přímo na pracovišti OPC
v Plzni poskytováno poradenství v
otázkách pobytu na území, pomoc
s vyplňováním formulářů, tlumočení
ruského a ukrajinského jazyka. Služba je poskytována státním příslušníkům třetích zemí, kteří pobývají
legálně na území České republiky
legálně. Cizincům pomáhají sociální
pracovnice a komunitní tlumočnice.
„V prvním pololetí byly asistenční
služby poskytnuty celkem 314 uživatelům“, uvedla vedoucí poradny Klára
Zachová. „ V 68 % se jednalo o občany Ukrajiny, ve 12 % o občany Vietnamu, v 5 % o občany Ruska. Dále
byly služby poskytnuty občanům
Alžírska, Běloruska, Egyptu, Etiopie,
Ghany, Gruzie, Indie, Iráku, Íránu, Japonska, Kazachstánu, Korey, Kosova,
Makedonie, Moldavska, Mongolska,
Panamy, USA, Srbska, Sýrie, Thajska,
Tuniska a Turecka“. Asistenční služby
se zaměřují na poradenství v otázkách pobytu na území ČR, pomoc s
vyplněním formulářů, pomoc se sepsáním dokumentu a asistence při
jednání s pracovníky OPC. Dotazy
uživatelů služeb se týkaly nejčastěji náležitostí žádostí o povolení
k pobytu, prodlužování povolení k
dlouhodobému a trvalému pobytu,
obecných informací o povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem
studia, podnikání, zaměstnanecké
karty a dále byly časté dotazy týkající se povinnosti oznamovat změny.

Projekt asistenčních služeb je financován Ministerstvem vnitra ČR a z
rozpočtu města Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.
Babylon na plotně
Součástí festivalu Živá ulice v Plzni
byla akce Babylon na plotně. Národnostní menšiny žijící v Plzni připravily ochutnávky jídel ze svých národních kuchyní. Organizaci zajištovaly
neziskové organizace. Diecézní charita Plzeň nabídla speciality ukrajinské, bulharské a arménské kuchyně
(viz foto velvo). „Zájem o cizokrajnou
kuchyni byl velký a všechno jsme
vyprodali hodně brzo“, řekla s úsměvem sociální pracovnice Monika Vošická z DCHP.
Dny paměti 2016
Celonárodní akce České alzheimerovské společnosti (tzv. Pomerančový týden) se bude konat ve dnech 18.
až 24. září. Městská charita Plzeň je
jednou z prvních poboček této společnosti. Věnuje se aktivně pomoci lidem postiženým touto chorobou ve
specializovaném Domově sv. Aloise
v Hradišťské ulici i v terénu. Provozuje rovněž poradnu pro rodinné příslušníky. V Plzni bude organizována
veřejná sbírka na různých místech ve
prospěch pomoci postiženým. 95%
vybraných prostředků se vrací adresně přímo pro plzeňskou pobočku. Z
peněz budou zakoupeny potřebné
pomůcky pro klienty Domova sv.
Aloise. Městská charita současně zve
širokou veřejnost k informačnímu
stánku, který bude umístěn v průjezdu biskupství v úterý 20. září v době
od 10 do 16 hodin.  Miroslav Anton
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Plzeňský architekt Jan Soukup
obdržel na Velehradě Děkovné
uznání České biskupské konference
Lze bez nadsázky říci, že jméno architekta Jana Soukupa a jeho ateliéru je spojeno jak s většinou nových církevních staveb, tak rekonstrukcí a záchranou sakrálních staveb v plzeňské diecézi od doby jejího vzniku, stejně tak i s iniciováním
a sponzorstvím mnoha benefičních akcí. On sám se vždy skromně drží stranou,
ale když už se s ním dáte do řeči, zjistíte, že jeho znalosti o historii i současnosti
architektury západních Čech jsou víc než úctyhodné.
Co pro vás Děkovné uznání ČBK, které jste letos
obdržel při Národní pouti na Velehradě, znamená?
Každý člověk je rád, když je jeho práce
vnímána v dobrém, a Děkovné uznání
je takovým výrazem. Ale je také uznáním pro mé spolupracovníky, architektura je týmovou prací a tím děkuji za
spolupráci a podporu všem, kteří se na
našem díle podíleli.
Jste znám jako odborník na církevní architekturu. Proč jste si vybral tuto specializaci?
Ta si vybrala mně.
Vy sám jste se podílel jak na rekonstrukci, tak
výstavbě mnoha církevních, ale nejen církevních objektů v diecézi. Které to byly a na které
jste nejvíc pyšný?
Pyšný není správné slovo. Hodně lásky
a práce jsem vložil do kláštera v Novém Dvoře, do Měšťanské besedy a Západočeského muzea, do Lorety v Boru
u Tachova a do Diecézního muzea ve
františkánském klášteře, do dálniční
kaple Smíření, do Meditační zahrady v
Plzni. A tyto stavby se mně odvděčily.
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Zároveň jste velmi aktivní v oblasti záchrany
chátrajících nejen církevních pamětihodností.

Co všechno a jakým způsobem se vám už povedlo v tomto směru vykonat a co vám leží na
srdci do budoucna?
Spolu s mými spolupracovníky a zejména s ing. Antonínem Švehlou jsme
se podíleli na stovkách rekonstrukcí
kostelů a kaplí. Zároveň se snažím zbudit zájem o historické stavby v rámci
spolků, které vedu. Rád bych připomenul záchranu a oživení kostelíku U
Ježíška v Plzni. V poslední chvíli zachráněný kostelík se stal živým místem a ve
spolupráci s bratry z luteránské církve
slouží věřícím katolíkům i luteránům i
nevěřícím bratrům, hledajícím své kořeny. Zásluhu na tom má zesnulý člen
našeho spolku Karel Jíša, který do konce svých dní táhl obnovu kostelíku. A
budoucnost – ta vždycky tkví v minulosti. My jsme jen na cestě z minulosti
do budoucnosti, ale mnohým to nedochází. Přeji si, aby si lidé uvědomili tuto
skutečnost, protože jen na ní zbudujeme budoucnost. A Bůh nám pomůže.

život je v našich rukách. Co my neuděláme, stát asi také ne. Ale musím se
pustit hodně do minulosti. V roce 1956
přišel ke kostelu sv. Bartoloměje jako
kostelník provinciál řádu augustiniánů
P. Alois Primes, propuštěný z internace.
Velmi vzdělaný laskavý člověk, obrovského rozhledu. Ten když zjistil u mě,
desetiletého ministranta, romantický
zájem o historii, začal mě vzdělávat a
vést. Našel jsem tak svého mentora a to
je štěstím pro každého mladého člověka. Bral mě na své cesty za spolubratřími po Čechách a Moravě a seznamoval
mě s dějinami, které vyprávěl jinak, než
jsem je slyšel ve škole. Navštívili jsme
spolu mnoho krásných staveb, kostelů
a klášterů. Tam se vše protnulo s mým
začínajícím zájmem o architekturu, byl
jsem šťastný. Může pak člověk dělat
něco jiného?

Co vás k této nezištné a zajisté bohulibé činnosti přivedlo?
Přivedl mně k tomu stav naší společnosti po změně režimu. Uvědomil jsem
si, že jsme bez „Velkého bratra“ a že náš

Máte také značnou zásluhu na tom, že v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje může znít
pětice zvonů, z toho čtyři nové. Jak to všechno
začalo?
Snahy o doplnění souboru zvonů za-

čaly hned po pádu komunismu. V roce
1994 byl posvěcen zvon Anna. Ale ten
vrcholový příběh začal nápadem pana
Jana Jonáka, majitele sítě CrossCafe, na
dostavbu druhé věže katedrály, která
podle jeho názoru chyběla. Myslím ale,
že právě jedna věž katedrály je ta její
nádhera, je jako zapíchnutá hůl, která
stanoví střed věcí. Napsal jsem proti tomuto nápadu článek do novin, a protože nejsem zcela zdatný v gramatice,
nechal jsem jej zkontrolovat své manželce Magdě. Ta jej přečetla a řekla: "
Druhá věž nechybí, ale chybějí zvony“.
A tak jsem to do článku připsal, vyšel
v Plzeňském deníku 12. dubna 2012 a
pan Jonák řekl: "Tak je obnovíme“. Tato
fantastická cesta začala a díky štědrosti
Plzeňanů se do tří let naplnila.
Rád bych dodal, že je třeba být neustále připravený na dílo obnovy, být otevřený, protože jen tak se člověk setká
s příležitostmi, jak postoupit dál. A to
neplatí jen v oblasti památek a umění,
ale hlavně v lidskosti a otevřenosti pro
Boží záměry.
 Za rozhovor děkuje Alena Ouředníková

13

Kostely sv. Jakuba
 2. část

Vikariát Plzeň - sever



Druhé pokračování cesty po kostelech, zasvěcených sv. Jakubovi ve vikariátu Plzeň sever, povede po okrajových částech.
Oráčov se nachází v severovýchodním
cípu vikariátu i celé plzeňské diecéze
a je již součástí Středočeského kraje. Obec je prvně zmiňována k roku
1295 jako sídlo jistého Odolena, ale
kostel až v roce 1352.
Z doby krátce před tímto datem
pocházel gotický kostel, z něhož se
zachoval v severní zdi lodi portál.
V roce 1665 a později v roce 1746 byl
opravován a přeměněn na barokní.
Z první přestavby pochází velký západní štít s dnes poškozenou sochařskou výzdobou. Kostel je jednolodní
s půlkruhovitě uzavřeným presbytářem a se sakristií v přízemí věže, postavené po severním boku presbytáOráčov
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ře. Vnitřek kostela je plochostropý,
v lodi zdobený štukovým zrcadlem.
Zařízení je převážně barokní z doby
kolem roku 1700 a později.
Kostel sv. Jakuba, který dnes zdobí
Podbořánky, ještě nedávno vypadal na
odpis. Prvně je zaznamenán v roce
1367, zřejmě gotický, ale nám se zachovala barokní novostavba z roku
1781. Kostel nevelkých rozměrů je
velice malebný, jeho hmotové řešení
patří k méně obvyklým. V ose za sebou je loď, presbytář, věž a sakristie.
Fasády kostela jsou bohatě pozdně barokně řešeny, stejně jako odstupňovaná zvonovitá střecha věže.
Umístění věže za presbytář zřejmě
motivovala poloha vůči vsi, do jejíž
návsi z tohoto místa lépe nahlíží.
Vnitřek kostela je zaklenut v lodi

valeně s lunetami, presbytář je zaklenut dvěma plackovými klenbami.
Mobiliář byl skoro všechen zničen a
tak se zachovaly pouze ilusivní malby, nejkrásnější jsou retabulum hlavního oltáře s vyobrazením sv. Jakuba
a nástropní malba klenby nad oltářem. Střechy a fasády kostela byly
nedávno opraveny, malby restaurovány.
Nejzápadnější ve vikariátu je kostel
sv. Jakuba v obci Vidžín. Ten držel na
začátku 13. století řád německých
rytířů.
V roce 1233 královna Konstancie
vykoupila mnoho majetku tohoto
řádu, včetně Vidžína, a ten prodala
klášteru v Teplé. Později, za husitských válek i v třicetileté válce byla
obec i s kostelem opakovaně zničena. Přesto se zachoval vznosný presbytář, který pochází z poloviny 14.
století. Barokní přestavba proběhla
Podbořánky

v roce 1708 a týkala se především
lodi, k níž byla přistavěna věž se zvonovitou střechou. V té době byl také
pořízen nový krov, který je v oblasti presbytáře položen na klenební
pasy mezi jednotlivými opěráky.
Toto méně obvyklé řešení je pro kostel ve Vidžíně typické.
Kostel je jednolodní se zachovalým
gotickým presbytářem. Necková
klenba lodi je jakoby položena na
malovaných arkádách na zdi. Zařízení je převážně barokní, kvalitní hlavní oltář je datován rokem 1676, boční oltáře jsou od plzeňského sochaře
Jana B. Platzera, otce slavného sochaře Ignáce Platzera. V čele kostelní
lodi je dvoupatrový kůr s varhanami
od loketského varhanáře Leopolda
Burckhardta z roku 1716.
Kostel byl opakovaně vykraden, ale
stále má co ukázat a stále je svatyní
uprostřed poničeného kraje.

Jan Soukup
Vidžín
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Někteří naši zákazníci odjížděli na
prázdniny s knihou MALÝ MNICH.
Další z příběhů, který jde až do ledví. A tuto knihu můžete mít i vy. Je o
malém chlapci, mnichovi, který má
srdce básníka a který dostal od biskupa úkol usilovat o neustálou modlitbu. Přišel do kláštera, aby se naučil
modlit bez přestání a vedl duchovní
boj. Byl k tomu vybaven prostými
zbraněmi: deníkem, kočkou Vrněnkou a prakem.
"Když dorazil do kláštera, odevzdal
kočku, deník i prak představeným. Ti
mu ale řekli: "Uvaž si tento prak kolem beder, a když někdy uvidíš ďábla, vystřel po něm ty nejlepší kameny - jeden za Adama, jeden za Evu a
jeden za Ježíše. Také Vrněnka k nám
může vstoupit. Klášter Maloo vítá
kočky stejně jako svaté mnichy." Pak
se představení chvíli tiše radili mezi
sebou a jeden z nich řekl: "Můžeš si
prozatím ponechat i deník. Pamatuj
ale, že to, co napíšeš, už nejde vymazat. To, co napíšeš jako první, vychá-

zí přímo ze srdce."
Malý mnich zůstává a během svého
prvního roku v klášteře musí vybojovat řadu duchovních bitev. Jedno
z prvních poučení se mu dostává z
úst opata. Základním vybavením
každého mnicha v klášteře je Bible,
breviář, Řehole sv. Benedikta, kbelík
a hadr.
"Z těchto pěti nástrojů, pomáhajících
ke svatosti, je tím nejspolehlivějším
prostředkem, jak se z vás může stát
skutečný mnich, právě kbelík. Naslouchejte svému kbelíku. Očistí vaši
duši od věcí tohoto světa. Naučí vás
pokoře, která stojí u kořene každé
kázně..." (Malý mnich a jeho začátky,
Harry Farra)
Pokud dočtete knihu k těmto stránkám, pak ji jen tak neodložíte. Půvabný jazyk vypravěče vtáhne do
děje a občerství moudrostí a dobrem, které se zabydlí v srdci. Těšíme
se na váš zájem o knihu.
Na kterých akcích nás v září najdete?
Každý den od 9.00-17.00 hodin v
kamenném obchůdku, Františkánská 9, Plzeň. V sobotu 3. 9. budeme
s knihami na Diecézní pouti v Teplé,
v úterý 20. 9. v 19.00 na přednášce
M. O. Váchy v učebnách biskupství, v
sobotu 1. 10. v učebnách biskupství
v rámci Světového dne seniorů.
PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
Úterý 20. 9. v 19.00 hodin

P. Marek Orko Vácha.
Karmelitánské knihkupectví ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským zve
na přednášku všechny zájemce a širokou veřejnost. V úterý 20. 9. 2016
v 19.00 v učebnách biskupství přednáší P. Marek Orko Vácha na téma Poselství encykliky Laudato sii. Součástí večera bude také autogramiáda a
zároveň možnost nakoupit knihy M.
O. Váchy přímo na přednášce.
Informace na tel. 728930030.
Za Karmelitánské knihkupectví Majka
Lachmanová.
POZOR - SOUTĚŽ
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se Vás ptali,
komu byla v červenci a srpnu věnována výstava v plzeňské Meditační
zahradě. Správná odpověď zní: sv.
Maxmiliánu Kolbe. Knihu Normana
Drummonda SÍLA TŘÍ - NA ČEM V ŽIVOTĚ ZÁLEŽÍ získává na základě losování došlých správných odpovědí
Anna Sladká z Plzně. Gratulujeme a
je tu příležitost pro další soutěžící:
Tentokrát je ve hře publikace Karmelitánského nakladatelství od
Anselma Grüna MOJE MODLITEBNÍ
KNIHA.
Soutěžní otázka zní:
Jaký název nese celonárodní akce
České Alzheimerovské společnosti
na podporu včasného záchytu poruch paměti, která proběhne 18. až
24. září?
a) Pomerančový týden
b) Citrónový týden
c) Melounový týden

Pozorné přečtení Zpravodaje Vám napoví a ze správných odpovědí bude
vylosován výherce či výherkyně.
Své odpovědi zasílejte do 15. září buď
e-mailem na adresu: zpravodaj@bip.
cz, nebo poštou na adresu: Redakce
Zpravodaje, Biskupství plzeňské, nám.
Republiky 35, 30114 Plzeň. Nezapomeňte uvádět Vaši zpáteční adresu.

Centrum pro rodinu

Malá pouť za velké věci
Pěší pouť k (bráně) Milosrdenství se
nabízí nejen manželům, ale všem
poutníkům v sobotu 1. října z Bezdružic do kláštera Teplá. Putování
vede z Bezdružic od nádraží (odchod
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 většinou 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, jde
se za každého počasí.
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Podzimní termíny:
-Víkend pro ženy 21.-23. října v Těnovicích, téma „Být matkou, jsouc dcerou“.
Provázejí Manka Kutilová a Jindřich
Fencl
-„Radost lásky v mém manželství“,
přednáška o papežské exhortaci Amoris laetitia – P. Aleš Opatrný v Plzni 25. října
v 19 hod.
-Den milosrdenství pro rozvedené,i znovu
sezdané 12. listopadu v Plzni, v programu vystoupí plzeňský biskup To-

máš Holub, P. Aleš Opatrný a P. Martin Sedloň.
-Víkend pro chlapy 4.-6. listopadu
-Adventní rekolekce pro manžele 10. prosince v Těnovicích
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 731 619 704
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Diecézní pouť do Teplé – po prázdninové
setkání mládeže (2. - 3. 9.)
Již tradičně zveme všechny mladé,
aby na diecézní pouť přijeli už v pátek večer. Je také možné připutovat
pěšky, sraz pro zájemce je v pátek ve
14.00 hodin před nádražím v Plané u
Mariánských Lázní (bližší informace
podáme na DCM).
V Teplé začneme v 18.00 hodin
společnou večeří, něco zajímavého si promítneme, zavzpomínáme
na prázdninové akce (Krakov, ÚLeT,
Workship..), v případě dobrého počasí rozděláme oheň a nebude chybět duchovní slovo biskupa Tomáše,
společná adorace a modlitba v kapli.
Po noci strávené v klášteře (vezměte

Večer chval s DCM (20. 9. v 19.30 hodin)
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 po prázdninách se
uskuteční tradičně třetí úterý v měsíci 20. září v 19.30 hodin v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání
platí pro všechny – chvalme Pána!
Pouť mládeže s biskupem do Bambergu a
Regensburgu (14. - 16. 10.)
V říjnu se opět chystáme do Německa na pouť s biskupem, tentokrát Tomášem. 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. Přihlášky přijímáme na
DCM do 3. října.
Kurz pro animátory 2016/17
Chceš zažít něco nového? Chceš

CO SE CHYSTÁ
- XI. volejbalový BiskupCUP (3. 12.)
- Pouť důvěry na zemi – Riga (Lotyšsko)
– Silvestr s komunitou z Taizé (28. 12.
2016 - 1. 1. 2017)
- Světový den mládeže v plzeňské
diecézi – setkání biskupa s mládeží
(7. – 8. 4. 2017)

OHLÉDNUTÍ
Co pro mě znamenaly Světové dny mládeže
2016?
SDM bylo úžasný, ještě úžasnější lidi
a nejúžasnější Bóg!!!
Kdo sledoval koncem července program TV Noe, jistě zahlédl aspoň jeden přenos z Mogily, parku Blonia či
z Campusu Misericordiae. Posledního světového setkání mládeže se po
Riu v roce 2013 zhostil opět evropský kontinent, polský Kraków.
Naše setkání ovšem neznamenalo
jen 5 dní společných v Krakowě, ale
i podprogramy pořádané spoustou
farností v celém Polsku. Plzeňská
diecéze byla ubytovaná ve 3 farnostech: Strzybnica, Repty a my
byli v Boruszowicích, kde nás chtělo přijmout víc rodin, než byl počet
nás mladých. Místní farníci pro nás
připravili opravdu bohatý program,
na který místní spolčo vydělávalo
na brigádách, abychom my jako návštěva nic platit nemuseli. DÍKY! Byla
to např. návštěva Piekarské baziliky s
obrazem Panny Marie, který v době
moru ochraňoval i Prahu, procházka
kolem hradů Orlí hnízda, návštěva
Osvětimi, prohlídky stříbrných dolů
v nedalekých Tarnowských Górách,
koncerty atd. Kromě cestování na
nás čekalo ale i sportovní odpoledne mezi týmy Čechů, Poláků a mezinárodním týmem SDM. Po zprávě,
že farnost ubytovávající plzeňského
biskupa Mons. Tomáše Holuba vyhrála nad českým fotbalovým týmem

M

s sebou spacák a karimatku) bude v
sobotu program samozřejmě pokračovat. Můžete se například těšit na
přednášku biskupského vikáře pro
evangelizaci otce Alvaro Grammaticy Th.D. nebo otce Vlastíka Kadlece
OMI. Prosíme všechny, kdo mají o
nocleh zájem, aby se nám pro ulehčení organizace nahlásili předem.

Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr & Petra

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

- Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15. – 20. 8. 2017)

D
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757

poznat mladé lidi z diecéze, kteří
chtějí dělat něco pro druhé? Chceš
zažít zábavu, ale také ztišení? Chceš
se dozvědět něco nového a zakusit
krásu společenství? Přihlas se na
nový animátorský kurz, který začne
letos na podzim. 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! V
šesti víkendových setkáních zažiješ:
- sdílení v atmosféře společenství
- poutavé přednášky a debaty
- návštěvy zajímavých hostů včetně
otce biskupa
- nová přátelství, nové aktivity, nové
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.
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kým týmům a skvělé Schole brněnské mládeže-SBMky. Dopoledne byla
většinou na programu mše, katecheze, videa k témátku na den od křesťanského youtubera Kešu, tematické
skupinky, možnost ke svátosti smíření a další.
Odpoledne přinášelo nabídky festivalu mladých, tzn. po městě se nacházely stage s koncerty a představeními, odpolední program už se ale
ode dne lišil.
Úterní odpoledne bylo časově ideální pro návštěvu historického centra,
ale pro velký dav lidí bylo téměř ne-

M
C

Gedeon a večer netradiční českou a
fakt dobře zpracovanou a krásnou
křížovou cestu.
Sobotní den už se nesl v očekávání
dlouhé cesty na Campus Misericordiae. A moc jsme se nemýlili. Už necelou hodinu po ranní mši jsme stáli
v dlouhém zástupu a dále pokračovali tempem 10m za 40minut. Jóóó,
dorazili jsme! A po 19. hodině jsme
už vítali vlajkami papeže Františka a
slavili vigilii. Po společné nedělní mši
splavení jako každý den už balení a
večerní odjezd do Čech.
Vše s úžasnou organizací (všem veliké, převeliké díky!!!), ale i tak se dají
zažít takové no….. vtipné chvíle. Můj
věčnej problém, kdy pokud jdu na
záchod, ukazujou mi Poláci cestu západním směrem (záchod =polsky západ). Nebo když zabouchnete dveře
bytovky a heslo není dvadeseťtši, ale
23 a vy se dovnitř prostě nedostanete. Nakonec i ranní čekání v Campusu
na „západ“ jen půlhodiny je obrovské
štěstí obzvlášť po zjištění, že v sektoru S bylo pro 15 000 kšjonců jen 15
toitoiek a z toho 4 nefunkční… Jo a
tramvaje v Plzni na tom nejsou tak
špatně, takže: „KDO NESKÁČE, NENÍ
ČECH“, můžete mít zakázáno z bezpečnostních důvodů asi jen v těch
krakowských… A nakonec kde jinde
si nadšeně dáte placáka s hasičem,
zdravotníkem či policajtem a dalšími
usměvavými lidmi? Přece tam, kde
vládne radost, milosrdenství, láska
a pohoda za jakékoli pogody. Ještě
před pár týdny to byl Kraków, tak
(jak říká papež František) co třeba
teď i v našich domovech?
S vděčností 
Kateřina Mrvíková

D
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8:3, se u nás rozšířila výhružka, že pokud Češi i v Boruszovicích prohrají,
půjdou do Krakowa pěšky. Nakonec
jsme sice na penalty 2:1 prohráli, ale
v pondělí 25. 7. nás už z této úžasně
pohostinné a přátelské farnosti odvážel spolu s dalšími národy z jiných
podprogramů plný vlak.
V Krakowě byla plzeňská diecéze
ubytovaná převážně opět v rodinách
nedaleko českého centra, které se
nacházelo v prostorách cisterciáckého kláštera a zahrady v Mogiłe. Zde
probíhal především dopolední český
program díky mnoha dobrovolnic-

možné se kamkoli včetně Wawelu a
katedrály dostat. Středu jsme s naší
plzeňskou partou strávili na cestě
po kostelech sv. Jana Pavla II. a sv.
Faustyny Kowalské, ale jen na její
hrob se čekalo v mega dlouhé frontě,
takže jsme si v tom vedru vystačili s
narvanou tramvají a nekonečným
hledáním večeře, kdy hledání vyznačených restaurací bez appky vás
buď dovede k šílenství, nebo k další zoufalé skupince, která vám s na
dálku kručícím břichem prozradí, že
v nejbližším okolí hledat nemusíte,
taky tam nic není… a večer možnosti koncertů např. na francouzské stage či tancováním v centru komunity
Chemin Neuf. A pro někoho čekání
2,5 hodiny na příjezd papeže Františka.
Čtvrteční odpoledne jsme celé strávili cestou do parku Błonia, kde se
konalo oficiální slavnostní přivítání
papeže a představení všech vlajek
účastněných zemí, hymna SDM ve
spoustě jazyků, ale taky nadšená nálada a úsměvy. Ono taky nezbývá nic
jiného, když po celý týden stále nevíte, jaké MHD kam jezdí a sednete
samozřejmě na tramvaj na druhou
stranu města a vaše cesta domů se
místo půlhodiny protáhne na 2hodiny, protože ke dveřím se prostě
nedostanete, ani když na ty Brazilce
voláte anglicky na celou tramvaj, že
tuhle (už asi 7. zastávku) fakt už vystoupit musíte, abyste na byt nedorazili až druhý den…
Páteční křížová cesta byla v Błoni už
jen pro nadšence davovek, a kdo si
chtěl odpočinout v českém centru,
mohl si zde odpoledne užít muzikál
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PLZENSKÉ
PANENKY
ZÁŘÍ, ZÁŘÍ…
Snad jste si také užili hezké prázdniny, léto, koupání, sbírání borůvek a hub,
legraci, odpočinek, dlouhé výlety, svačiny, balení a vybalování, dlouhé letní a
nikdy nekončící večery…zkrátka vše, co k létu patří. Tak si říkám, co by se stalo,
kdyby prázdniny neskončily a léto také ne…krása! No, ale co na to disciplína,
pravidla, pořádek a řád? Dokázali bychom vůbec prázdniny ocenit, bez disciplíny? Malý mnich říká, že se nemáme bát podvolit se disciplíně. Malý mnich
také říká, že odvaha a strach vycházejí z jednoho místa a také píše o modlitbě
jako o perle nesmírné ceny. Malý mnich mě provázel o prázdninách a říkal toho
ještě mnohem více…
Milé Panenky, ať září je pro Vás měsícem laskavé a trpělivé disciplíny, ať odvaha
našich prvňáčků, školáků a školkáčků nikdy nepřekryje strach, ať modlitba je
závojem a vánkem na cestě k těsné bráně, která nás dovede k hlubokým nádechům z víry.

MC

V září jsme pro Vás připravily bohatý program. Neváhejte…
Za MC - Marcela Cvachová
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5.9. od 9.00 VAŘENÍ Dnes vaříme zdravě a chutně se Šárkou a Mášou. Příspěvek na
oběd 20,-Kč.
6.9. od 9.15 CYKLUS RADOST BÝT ŽENOU: 7 fází dospívání Provází porodní asistentka paní
Lucie Kašová
8.9. od 9.00 DECOUPAGE - Zdobení předmětů a textilu ubrouskovou technikou.
Příspěvek od 10,-Kč, taška 40,-Kč.
9.9. od 9.00 IKONY „Píšeme“ vlastní IKONU Marcela Cvachová
12.9. od 9.00 EMBOSSING - Výroba přáníček s Ivankou Kašovou
13.9. od 9.00 TISKÁNÍ NA TRIKA. Trika k dispozici v RC, příspěvek na barvy na vlastní
oděv 30,-Kč
14.9. od 9.30 ZPÍVÁNKY - oblíbený program pro děti a maminky
s Mirkou Komorousovou. Součástí programu je výuka na flétnu pro maminky.
15.9. od 9.00 HRADY KARLA IV. - přednáší Mgr. Luděk Krčmář, vedoucí oddělení novějších dějin Zpč. muzea
16.9. od 9.00 IKONY - Marcela Cvachová
19.9. od 9.00 WRAP náramek, PANDORA náramek, náramek z hedvábných šňůrek - provází Renata Tunklová. Příspěvek na materiál dle druhu náramku.
20.9. od 9.00 ENKAUSTIKA - program pro maminky.
21.9. od 9.00 Herna - možnost drobného tvoření
21.9. v 17.00 Koncert U Ježíška pro rodiče a děti Vystoupí dětská plzeňská kapela „Jen tak“,
tvůrčí dílna pro děti, prohlídka kostela u Ježíška, malé občerstvení
22.9. od 9.00 CYKLUS RADOST BÝT ČLOVĚKEM Život není peříčko…Kdyby Bůh byl, nestalo by se
to! Co na to Bible? Provází Josef Kaše23.9. od 9.00 IKONY Marcela Cvachová
26.9. od 9.00 FILCOVÉ KYTIČKY + STROMEČKY ŠTĚSTÍ příspěvek na materiál 20,-Kč
27.9 od 9.00 CYKLUS JÁ A DÍTĚ Co s tím, když vše nefunguje podle našich představ? Dnes
oblíbený program na přání maminek – pan Gaier.
28.9. STÁTNÍ SVÁTEK – RC zavřené
29.9. od 9.00 HÁČKOVÁNÍ vhodné pro začátečníky i pokročilé s Mirkou Hákovou.
30.9. od 9.00 IKONY Marcela Cvachová
Podrobný program MC najdete na webových stránkách: www.plzenskepanenky.cz
nebo na Facebooku – Plzeňské panenky.
Rodinné centrum sídlí na adrese – Sady 5.května 8, Plzeň.

MC

MC
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Archa úmluvy
fragment
ze synagogy
v Kafarnaum

MILOSRDENSTVÍ A DAVIDŮV DŮM
BIBLICKÁ ÚVAHA NAD 2SAM 7
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Ještě jednou se zastavíme u postavy
velkého izraelského krále Davida,
tentokrát nikoliv nad textem žalmu,
který se k němu vztahuje, ale u epizody z jeho života. 29 veršů (vv.) 7.
kapitoly 2. knihy Samuelovy obsahuje po úvodu ve vv. 1-3 Hospodinovo vidění Nátanovi ve vv. 4-17 a
Davidovu reakci ve zbytku kapitoly.
Sdělení kapitoly je literárně postaveno na polysémii, tedy více významech, slova „dům“, hebrejsky báyit.
Toto slovo je známé v odvozeném
(konstruktivním) tvaru bét jako součást názvu Betlém (bét-lechem, tedy
„Dům chleba“) nebo Bétel („Dům
Boží“). Pro čtenáře těchto řádek je
velmi užitečné si vzít k rukám příslušný biblický text alespoň v překladu – to ostatně platí o článcích na
biblickými texty vůbec.
Když slavný Hospodinův bojovník
David zakusil „pokoj od všech okolních nepřátel“ (v. 1), rozhodl se vybudovat dům pro Hospodinovu archu (v. 2) a svěřil se s tímto záměrem

svému dvornímu proroku Nátanovi,
který mu záměr schválil (v. 3). Hospodin však v obsáhlém vidění vymezeném rámcem ve vv. 4 a 17 tento
záměr odmítá. Nejprve sděluje, že
tuto stavbu dosud po nikom nežádal, pak popisuje jak doprovázel životní Davidovu cestu. Vzal jej od stáda, popřál mu vítězství nad vnějšími
i vnitřními nepřáteli, stále byl s ním a
slibuje toto provázení i jeho poslušným potomkům. Není to tedy David,
který buduje dům Hospodinu, ale
právě naopak: je to Hospodin, který
stále buduje dům Davidovi (v. 11b).
Za povšimnutí stojí i reakce odmítnutého krále Davida. Přestože stojí
na vrcholu své velmi úspěšné kariéry, sklání se před Hospodinovou vůlí
a vděčně ji přijímá. Jde před Hospodina a modlí se, rozjímá o Jeho dobrodiní vůči sobě, nejen zakouší, ale
i projevuje vděčnost. David bezpečně ví komu a zač vděčí: Hospodin
jej učinil vévodou nad svým lidem
Izraelem, kterého s velkou mocí i
láskou vyvedl z domu otroctví, tedy
z Egypta. Provázel Davida zdarem a

požehnáním nad každé lidské očekávání. S radostí i bázní král přijímá
ona dobrodiní pro svůj „dům“.
„Dům“ zde tedy znamená nejprve
Davidův palác v Jeruzalémě (v. 1),
stejně jako (zamýšlený) chrám (pro
Hospodina) (v. 2. 13), pak potomstvo
v královské dynastii (v. 11. 16. 19. 25.
26. 27. 29). Posun od stavebně technického díla k domovu, „místu“, kde
vyrůstají generace z téhož rodu, kde
se předávají a sdílejí hodnoty životního stylu, důvěry a lásky, ukazuje na
šíři Hospodinova obdarování. Nejde
jen o zdi a střechu stavby, ale především o její „obsah“ – o lidi, kteří v ní
bydlí, sdílejí svá očekávání, naděje i
obavy, mají podíl na vzájemné péči
a zájmu těch, kdo k nim patří, radují se i trpí se svými společníky, ano,
prožívají společně i svoji víru v Boha.
A je to, jak vyznává David, sám Bůh,
který dává takovému domu požehnání a život čili budoucnost.
Zatím zůstal stranou potomek, zaslíbený ve vv. 12-15. Jemu Hospodin
slibuje otcovský poměr a panování
navěky. Jistě lze myslet na Šalomouna už pro jeho přízvisko Jedidjáš,
které znamená „Hospodinův miláček“. Jeho vláda, jeho stavby, jeho
královský dvůr i diplomacie nesly
všechny znaky požehnání, dokud

to tento král sám nezkazil svým
hříšným směřováním. Ovšem jako
na pravého Davidova potomka je
na místě myslet na toho, kterého
nemocní oslovovali: „Synu Davidův,
smiluj se nad námi!“, tedy na Ježíše
Krista. Jistě i křesťanům může pomoci podobná prosba, zvlášť pokud
se vymaní z liturgické rutiny. Vždyť
Jeho království trvá navěky a nepomine (srov. Dan 7,14).
Jak je tomu s milosrdenstvím – chesed? Není bez zajímavosti vidět, že
nejen v žalmech, ale i zde se pojí
s věrností, např. v. 16 popisuje trvání domu navždy. Milosrdenství pak
není jakýmsi jednorázovým úkonem, ale trvalou dispozicí Hospodina k doprovázení a požehnání dobrého královského díla Davida i jeho
dynastie, skutečně otcovská důsledná i laskavá péče, závazek, který je
s radostí přijat navždy. Při uvážení
této Boží péče i ve vlastních životech
můžeme s překvapením shledat, že
se na tomto poli máme věru čemu
učit; můžeme někdy prokázat dobro
svým blízkým nejen podle „zásluh“ a
„dělby úkolů“, ale z Bohem inspirované lásky učinit i něco nezištného
navíc, aby „levice nevěděla, co činí
pravice“ (srov. Mt 6,3).

Reginald Pavel Větrovec
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Z diáře biskupa Tomáše

19

Pondělí
ZÁŘÍ2016

1.9. 9:00		Plzeň, Táborská 28, otevření nové církevní ZŠ a SŠ
		 11:00		Plzeň, ZOO, návštěva v rámci Dne modliteb za péči o stvoření
2.9. 9:00 		Freising, Kongres Renovabis
3.9. 9:00		Teplá, Diecézní pouť a Den smíření
4.9. 14:00		Červený Kostelec, Biskupská primice
5.9. 10:00		Biskupství plzeňské, schůze vikářů
		 13:00		Biskupství plzeňské, Kněžská rada
6.9. 14:00		Plzeň, návštěva Domova sv. Aloise
10.9.			

Vatikán, předání sochy sv. Anežky České sv. Otci

11.9. – 18.9. Řím, školení nových biskupů
28.9.			

Stará Boleslav, Národní svatováclavská pouť

29.-30.9.

Svatá Hora, rekolekce pro sestry Neposkvrněného početí Panny Marie
III. řádu sv. Františka
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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

