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Poslední Brána milosrdenství v diecézi
byl otevřena 13.11. v Lokti n. Ohří
Foto Soňa Pikrtová

Diecézní
charita Plzeň
hledá cesty
pomoci
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Tak, jak se vyvíjí společnost, stejně se mění potřeby lidí a
jejich bolesti, a tak i Charita hledá odpovědi na tento rozvoj. O čem hovořím?
V roce 2015 se povedlo iniciovat založení dvou potravinových bank pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Bylo důležité
vytvořit spolupracující týmy a najít společnou řeč a nakonec po mnoha přípravných jednáních založit potřebné
potravinové banky. Letošní rok jsou obě banky funkční a
mají vybudované zázemí v Plzni a Sokolově, jsou obsazené
personálně a hlavně se podařilo vytvořit síť odběratelů a
zajistit zdrojovou část na provoz bank. Je to velké množství
práce bezvadných týmů a jsme za to hodně vděční. A proč
to děláme?
Potravinová pomoc pomáhá v sociálních službách, ale
i mimo rodinám s dětmi, seniorům a opuštěným lidem
v podpoře rodinných rozpočtů a hledání cesty snížení dluhové pasti a k podpoře hospodaření rodin. Zejména s orientací na pomoc dětem, které jsou často rukojmí špatných
rozhodnutí rodičů. V této oblasti jsme zároveň i účastníci
samostatného programu EU přes Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jednak v potravinové a materiální pomoci
lidem v tíživé životní situaci, jednak zároveň poskytujeme
doprovodná opatření sociálních pracovníků. Pokud by
někdo z čtenářů viděl kolem sebe někoho, kdo by pomoc

nutně potřeboval, může nás kontaktovat – informace jsou na:
www.dchp.cz
A druhá důležitá pomoc je orientovaná do oblasti podpory lidí dlouhodobě nezaměstnatelných. Letos
byl se souhlasem dnes již emeritního
otce biskupa Františka Radkovského
založen Charitní sociální podnik s.r.o.
(dále CHSP), který je stoprocentním
podnikem Diecézní charity Plzeň.
Významným faktorem je zásadní přístup města Plzně, který tak naplnil
jednu z priorit společného prohlášení vedení města a Charity – pomoc
lidem na okraji společnosti se získáním práce. Proto Diecézní charita a
město uzavřely společné Memorandum o spolupráci. Město nám pomáhá v zadávání práce, ve vybudování ubytovny a zázemí pro sociální
podnik. Podnik začal pracovat od
1.9.2016 a zaměstnává ve zkušebním

provozu 5 lidí a vedoucího, který je
srdcem podniku, Ing. Viktora Drlíka.
Zaměstnáváme lidi, z nichž někteří
více než 10 let práci nezískali, a hledáme s nimi cestu podstatné změny.
Je to velké tajemství, zda se povede
pomoci lidem a nabídnout cestu
komplexní změny, a je důležité, že
existuje příležitost sítě pomoci. Jsme
vděční, že nám Bůh dává inspiraci a
sílu jít občas proti větru a doprovázet lidi, kteří si bez této pomoci sami
nepomohou.
Přeji všem dobře prožívané dny adventu 2016, který klepe na dveře
našich srdcí a kterému každý dává
odpověď osobní. Děkujeme za podporu a pomoc, účast na společném
díle Boha mezi lidmi.
S úctou 
Jiří Lodr
ředitel Diecézní charity Plzeň a jednatel Charitního sociálního podniku
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Co se stalo,
co se chystá
"Bůh ví nejlépe, kolik milostí a požehnání přinesl Svatý rok Božího milosrdenství," zdůraznil
emeritní biskup František Radkovský
Tisíce poutníků vyjádřily během Svatého roku milosrdenství průchodem Svatými branami v diecézi svůj vděk, že se
za symbolem milosrdenství nemusely
vydávat až do Říma. V plzeňské diecézi
se Brány milosrdenství kromě katedrály sv. Bartoloměje v Plzni otevřely i
v Klatovech, Mariánských Lázních, Ostrově nad Ohří, v opatském kostele v
Teplé a Lokti nad Ohří. V jednotlivých
kostelech se konaly Dny smíření pro
okolní vikariáty. "Co všechno důležitého se událo v mnoha lidských duších?
To jen milosrdný Bůh ví nejlépe, kolik
milostí a požehnání přinesl a stále ještě
přináší tento Svatý rok Božího milosrdenství," říká biskup František.
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Pastorační pracovníci o otevřenosti a službě
Boží slovo, Přátelství, Poslání. To byly
tři výchozí body, nad nimiž se setkala

zhruba stovka pastoračních pracovníků a akolytů plzeňské diecéze v pátek
28. října ve školicícm středisku Koinonie Jan Křtitel v Plzni - Liticích společně s biskupem Tomášem Holubem.
"Z jedné strany je nutné vědět, jakou
myšlenku má Ježíš a církev, na druhé straně je třeba znát místní realitu,
k níž jsme nasměrováni, abychom
pak mohli předložit patřičný aktuální
návrh," zdůraznil biskupský vikář pro
evangelizaci P. Alvaro Grammatica
ThD., který rozebíral s účastníky především misijní poslání myšlenky Ježíše a
církve, realitu místní diecéze a organizační možnosti farní pastorace.

"Oslovilo nás jeho konstatování, že
je třeba klást větší důraz na praxi a
otevřenost, než na formální vzdělání,
podložené příslušným potvrzením na
papíře," shodovali se mnozí účastníci.
Také možnost vyměňovat si zkušenosti
v jednotlivých pracovních skupinkách
byla vítána. "Zejména v menších farnostech se cítíme osamělí, možnost se
s někým poradit chybí," potvrdili někteří. Statisticky ověřený fakt, že 45%
populace jsou lidé, kteří hledají duchovní naplnění a jsou ochotni naslouchat, byl východiskem pro výzvu, aby
se farnosti otevíraly lidem tzv. zvenku,
aby komunikovaly s mladými lidmi, využívaly sociální sítě.
Při závěrečné mši sv. pověřil biskup Tomáš Holub čtyři nové akolyty službou v
diecézi a vyslal je se srdcem otevřeným
vnímat, komu mají sloužit. "Jsme všichni služebníky Pána, jehož vláda je vláda
rozepjatých rukou pro lidskou spásu.
Není to kněz, není to biskup, je to Ježíš,

jediný, před nímž máme pokleknout,"
konstatoval biskup.
Živí se sešli se zemřelými v klatovských katakombách
Poprvé v historii byla přímo v prostorách světoznámých klatovských
katakomb, kde je pohřebeno 38 mumifikovaných těl klatovských jezuitů,
sloužena mše svatá. Celebroval ji 3. listopadu biskup Tomáš Holub.
"Pohled na zemřelé nám připomíná,
co sami jednou budeme a že je důležité zavčas se obrátit k Bohu," zdůraznil
v homilii biskup Holub. Poté se vydal
přímo mezi jednotlivé sarkofágy a
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všechny požehnal a pokropil svěcenou
vodou.
Klatovské katakomby byly po rozsáhlé
rekonstrukci zpřístupněny v listopadu
před pěti lety. Prohlídkovými okruhy
ročně procházejí tisíce návštěvníků z
celého světa. Expozice není jen senzační podívanou na mumie, ale především připomíná zásluhu jezuitů o rozvoj kultury a vzdělanosti na Klatovsku
od jejich příchodu v první polovině 17.
století.
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Stovky svíček za zemřelé hořely v katedrále
Zapálit svíčku a věnovat modlitbu
či vzpomínku svým zemřelým přišly
stovky lidí 2. listopadu do katedrály
sv. Bartoloměje. Spolu s nimi chvíli
ztišení a naděje prožívali i biskup Tomáš Holub a Martina Špinková, zakladatelka domácí hospicové péče Cesta
domů.
"Naši zemřelí jsou nám velmi blízko a
zároveň hrozně daleko. Žijeme, jako
bychom nebyli konečné bytosti. Zároveň vedle touhy po věčnosti potřebujeme vědomí vlastní konečnosti. Jsme
koneční?" Takové myšlenky a otázky
zaznívaly z úst Martiny Špinkové. V tó-

nech tiché varhanní hudby se katedrála v šeru nořila do rozjímání. "Smrt
není nic, šel jsem jen vedle do pokoje,"
přednesla recitátorka. "Konec života
probíhá v křehkosti, ale lze z něj čerpat i velikou sílu," navázala opět Martina Špinková. "Bolest z loučení patří na
zem, po které chodíme, ale můžeme
se nechat prozářit světlem věčnosti,
světlem lásky k těm, na které myslíme.
Na druhém břehu máme spoustu přátel. Oni jsou ujištěním o tom, že odpověď na otázku, zda jsme konečné bytosti, zní: Ne. Jejich dárek září ve tmě.
Neutíkejme od svých umírajících, ale
buďme s nimi, abychom dali prostor
tomu světlu."
Biskup Tomáš Holub vyzval k modlitbám za zemřelé nejen z okruhu blízkých, milých a vážených, ale i za ty,
kdo zemřeli a stále umírají kvůli lidské
zlobě ve válkách, teroristických a vražedných útocích. Prosby za zemřelé
mohli účastníci psát na papírky, které
pak odevzdali společně s biskupem
trapistům z kláštera v Novém Dvoře
(horní foto). Ti se za uvedené budou
modlit a přímluvné papírky pak shoří o Velikonocích na svátek Vzkříšení.

Oběti dopravních nehod byly vzpomenuty
v dálniční kapli Smíření
Na 20. listopad připadá Světový den
obětí dopravních nehod. V Plzeňském
kraji uctili lidé památku obětí při ekumenické bohoslužbě v naší jediné
dálniční kapli na D 5 poblíž Šlovic. Bohoslužbě předsedal emeritní biskup
František Radkovský (horná foto).

Setkání rozvedených v rámci
Roku milosrdenství
Odpuštění bývalému partnerovi.
Smíření se sebou samým. Kajícnost.
Důvěra v ničím nepodmíněné Boží
přijetí. Z těchto bodů tak, jak je zachycuje exhortace Amoris Laetitia papeže
Františka, vycházely promluvy Mons.
Aleše Opatrného, rozhovory a sdílení
ve skupinkách společně s biskupem

Tomášem Holubem a misionářem milosrdenství P. Martinem Sedloněm OMI
v rámci setkání rozvedených a znovu
sezdaných 12. listopadu v prostorách
Biskupství plzeňského. "Minulost tu
není proto, abychom se v ní neustále prohrabovali a hledali výčitky, ale
abychom se od ní odrazili, abychom
poznali, kde máme v životě věci, s
nimiž musíme pohnout dál. A s tím
předstoupit před Boha jako člověk,
který se hlásí ke svým hříchům a věří,
že ho Bůh přijme, v tom spočívá kajícnost," zdůraznil Mons. Aleš Opatrný.
Hojně diskutovaná byla na setkání
otázka přístupu rozvedených ke svátostem, kdy je třeba posuzovat každý
případ individuálně, podle konkrétních
okolností. "I problém kolem svátostí je
třeba přijmout jako součást života,"
konstatoval Mons. Opatrný s tím, že v
nejasných případech je dobré obrátit
se o radu k církevním právníkům.
Poslední Brána milosrdenství
v diecézi byla otevřena
v Lokti nad Ohří na počest sv. Anežky České
Poněkud pozdní datum otevření Brány milosrdenství v historickém městě
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RÁLE SV. BARTOLOMĚJE
se koná každou adventní neděli v
6.45 hodin, roráty znějí v podání Plzeňského literátského bratrstva.

Loket nad Ohří 13. listopadu má své
opodstatnění. Právě v těchto dnech
před 790 lety na tomto hradě patnáctiletá Anežka Česká požádala svého
otce krále Přemysla Otakara I. o milosrdenství pro Konráda z Hallu, který v
Čechách sbíral vojsko pro křížovou výpravu. Přemysl Otakar I. naopak potřeboval vojáky pro válku rakouskou a kazatele Konráda hodlal odevzdat katovi.
Prosby své dcery ale nakonec vyslyšel.
Že pro Boží milosrdenství nejsou termíny nijak důležité, zdůraznil v Lokti
biskup Tomáš Holub: "Brána Božího
milosrdenství nemá nikdy zavřeno a je
přístupná všem."
Slavnost zahájil dětský divadelní soubor z Čapkovy základní školy v Klatovech, který na nádvoří hradu předvedl
Hru o svaté Anežce podle námětu prof.
Piťhy, poté se průvod zhruba dvou set
účastníků vydal do kostela sv.Václava,
kde prošel Bránou milosrdenství. "Svatý rok milosrdenství se uzavírá, ale je
to vlastně jen konec začátku. Milosrdenství trvá," shrnul loketský farář P. Jiří
Majkov.



8

Lidé bez domova putovali do Teplé
17. listopadu se uskutečnila pouť pro
lidi bez domova do kláštera Teplá. Doprovázela je hlavní organizátorka Lucie Vavrušková a P. Martin Sedloň OMI.

SVÁTOST SMÍŘENÍ V CENTRU PLZNĚ PŘED
VÁNOCI:
kostel Panny Marie Nanebevzaté,
Františkánská ul.: středa 21. prosince až pátek 23. prosince 9.00-12.00
hodin; 14.00-18.00 hodin
katedrála sv. Bartoloměje: pondělí až
sobota 7.30-7.55 hodin (před mší sv.)

Mše sv. na Slavnost Krista Krále v Klatovech
Slavnostní mši sv. celebroval a svátost
křtu udělil 20. listopadu v klatovském
jezuitském kostele P. Jaroslav Hůlle.
Připravila Alena Ouředníková,
foto: Pavel Adámek, Jitka Marková,Soňa Pikrtová, Jiří Strašek.

ADVENTNÍ VARHANNÍ PŮLHODINKY
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
začínají každou neděli adventní vždy
v 15.00 hodin:
27. listopadu - varhanní improvizace Miroslav Pšenička
4. prosince - varhanní improvizace Pavel Šmolík
11. prosince - varhanní improvizace
Jakub Janšta
18. prosince - varhanní improvizace
Jaroslav Tůma
RANNÍ MŠE SV. SE ZPĚVEM RORÁTŮ V KATED-

AUTORSKÉ ČTENÍ
z knihy Ludmily Křivancové MIXÉR
proběhne 7. prosince od 20.15 hodin ve farním sále ve Františkánské
11 v Plzni. Po čtení následuje prodej
knihy a autogramiáda.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA CÍRKEVNÍ
STŘEDNÍ ŠKOLE
Dny otevřených dveří pro zájemce o
studium na církevní SŠ v Plzni se budou konat 9. prosince a 14. ledna.
Prosincový den otevřených dveří
bude probíhat během celého dne
při pátečním vyučování a bude zaměřen na prezentace oborů.
Lednový den otevřených dveří proběhne v sobotu a k vidění budou
opět nejrůznější praktické činnosti
a dovednosti, ale také např. zkouška
divadelního kroužku či ukázka přípravy k maturitní zkoušce z cizího
jazyka. Pro uchazeče a jejich rodiče
budou otevřeny všechny učebny s
ukázkou výuky některých předmětů.
Více informací o škole a jednotlivých
studijních oborech najdete na www.

cisplzen.cz.
vštěvu.

Těšíme se na Vaši ná-

DÁRKY PRO LIDI BEZ DOMOVA
Chystáme zase vánoční balíčky pro
lidi bez domova, kteří přicházejí do
kostela U Ježíška. Kdo by chtěl přispět do těchto balíčků, najde na Diecézním centru mládeže ve Františkánské 11 v Plzni označenou krabici,
do které je možné věci dát, třeba
jen maličkost, např.klasické mýdlo,
kartáček na zuby či pastu, holítko,
kapesníčky, ponožky, spodní prádlo,
rukavice, čepici, marmeládu ze sklepa od babičky... Za všechny dárce
bude sloužená mše svatá jako poděkování. Více informací lze získat na
tel. 734 241 053 u Lucie Vavruškové.
KONCERTNÍ PROVEDENÍ RORÁTŮ
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
zazní 12. prosince od 19.00 hodin v podání souboru Ritornello.
MŠE SV. S GREGORIÁNSKÝM CHORÁLEM
V KATEDRÁLE
se koná 18. prosince v 10.30 hodin, účinkuje Schola Cantorum Pilsensis.
SETKÁNÍ BISKUPA TOMÁŠE
S OSAMĚLÝMI LIDMI
proběhne na Štědrý den od 12.00 hodin
v přízemí Biskupství plzeňského.
ŽIVÝ BETLÉM
V letošním roce je to již 24 let, co se
můžete v adventní době a o vánočních svátcích setkávat se Staroplzeneckým Živým Betlémem.
Tentokrát připravujeme vystoupení
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MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM
ZLA V PLZNI - DOUDLEVCÍCH
Mše svatá 30. prosince od 16.00 hodin s
obnovou manželských slibů.
Přejeme radostné prožití adventu a
svátků Narození Páně. Kontakt: mobil 603 809 798,
e-mail: zahrada@bip.cz

tradičně na Štědrý den v Plzni na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje v 11.00 hodin, ve Starém
Plzenci ve 14.00 hodin.
MŠE SV. Z NAROZENÍ PÁNĚ
se koná na Štědrý den ve 22.00 hodin v
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Františkánské ul. v Plzni, celebruje biskup Tomáš Holub.
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
začíná na Štědrý den ve 24.00 hodin za přítomnosti biskupa Tomáše Holuba.
PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV.
V KATEDRÁLE SV. BARTOLOMĚJE
proběhne 25. prosince v 10.30 hodin, celebruje biskup Tomáš Holub.
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VÁNOČNÍ KONCERTY V KATEDRÁLE
SV. BARTOLOMĚJE:
25. prosince v 10.30 hodin Slavnostní mše
sv. - hudební doprovod: Missa B dur
od J. J. Ryby v podání souboru Resonance
25. prosince v 16.00 hodin
Slavnostní nešpory s biskupem Tomášem Holubem

26. prosince v 16.00 hodin Slavnostní vánoční koncert – Česká mše vánoční
J. J. Ryby -v podání Nové české písňně a orchestru Divadla Josefa Kajetána Tyla
VÝSTAVA JESLIČEK V DĚKANSKÉM
KOSTELE VE STŘÍBŘE
Oteřveno 25. a 26. prosince, 1. a 8.
ledna vždy od 14.00 do 16.00 hodin.
Na požádání kdykoliv po předchozí
domluvě na tel. č. 374 622423.
SPI, SPI NEVIŇÁTKO- KONCERT VÁNOČNÍ
BAROKNÍ HUDBY
proběhne 28. prosince od 17.00 hodin v
Žákavě v kostele sv. Vavřince.
Účinkuje Musica cum gaudio, pražský vokálně instrumentální soubor,
který letos zahajoval České dny kul
tury v Regensburgu.
Na programu Jan Jakub Ryba, Karel
Holan Rovenský a další.
Vstupné dobrovolné.
MŠE SV. NA PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
se koná 31. prosince v 16.00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje, celebruje
biskup Tomáš Holub.

ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
Tříkrálová sbírka 2017 v Plzni bude
oficiálně zahájena biskupem za přítomnosti představitelů města v mázhauzu radnice na náměstí Republiky 2. ledna v 16.00 hodin.
Součástí bude i herecké ztvárnění
vánočního příběhu v 16.45 hodin v
katedrále sv. Bartoloměje, určeného
pro širokou veřejnost
DENNÍ TICHÁ CHVÍLE
Pomůcku ke každodennímu čtení a
rozjímání Božího slova (podle liturgických textů) na nový církevní rok
můžete objednat na Pastoračním
centru u paní Šlajsové (slajsova@bip.
cz), cena za kus 20,- Kč, k zakoupení
je na vrátnici Biskupství plzeňského.
KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství)
pondělí až pátek 9.00–15.00 hodin,
informace o knihách na tel. 377 223
112; slajsova@bip.cz.
DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM V PLZEŇSKÝCH NEMOCNICÍCH
Nonstop tel. služba 777 167 004 pro
zajištění návštěvy kněze či pastorační asistentky.

NEJSME NA TO SAMY
10 let práce Poradny pro ženy a dívky v Plzni
Poradna pro ženy a dívky v Plzni má
za sebou 10 let práce. Za tu dobu do
sebe otiskla stopy klientek, pracovnic,
dobrovolníků, ale také podporovatelů či spolupracovníků. Tento podzim
jsme měli několik schůzek, kdy jsme
opakovaně popisovali to, co děláme.
Někdy je pak těžké nemyslet účelově
– kolik konzultací a akcí jsme udělali, jaký je počet klientek apod. Proto
se omlouvám, ale nebudu už o tom
psát. Mám trochu obavu, aby důraz
na vnější ukazatele nezničil to křehké,
co se zde každý den rodí.
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Chci psát trochu osobně. V poradně
jsme tři pracovnice – Helena, Margita a já. Každý den jsme v prostorách
starého domu v městské části s vysokou kriminalitou. Pracujeme mezi
lidmi, kteří mají opravdu těžké osudy. Není to typické poradenské místo. Spíše jakési centrum, kde poskytujeme materiální a potravinovou
pomoc (to má na starosti Margita),
kvalitní sociální poradenství (hlavně
díky Heleně ), dlouhodobé doprovázení žen v těžkých situacích a pomoc
při uplatňování jejich práv. Dva dny
v týdnu máme společné „kluby“. Ve
skupince si povídáme, tvoříme a učíme se novým věcem. Poznáváme, jak
moc je v dnešní době důležité pros-

té ženské společenství. Místo, kde
se ženy mohou scházet, pomáhat
si, povídat, probírat těžkosti, společně tvořit či slavit svátky. Místo, kde
nemusejí nic dokazovat a mohou se
cítit trochu jako doma.
Jsme vděčné, že naši práci podporuje biskupství a farnosti. Nedělní koláč pro ženy je ve farnostech už šest
let zavedená sbírka. Za pružnou materiální pomoc děkujeme Plzeňským
panenkám i farníkům. Děkujeme
P. Pavlu Petrašovskému za pravidelné duchovní doprovázení. Děkujeme naší supervizorce Štěpánce
Syrovátkové za to, že nás vždy povzbudí a podpoří, a děkujeme všem
obětavým dobrovolníkům.
Smyslem poradny vždy bylo poskytovat bezpečné zázemí ženám v tísni. Někdy si ale říkám, jak to tu ještě
dlouho vydržíme. Napadá mě, jestli
není naše úsilí zbytečné a nemarníme svůj čas v temných prostorách
a mezi lidmi, které mají většinou
temné příběhy. Pak si uvědomím,
jaké klenoty tu máme. Třeba ženu
samoživiteku, která se dennodenně stará o svého postiženého syna.
Při vší své práci nám ještě v poradně pomáhá. A asi sem chodí ráda.
Vlastně tu máme samé neuvěřitelné
osudy. Ženy, které každý den bojují o to, jak dál, finančně, psychicky,

fyzicky. Někdy to zvládají, někdy ne.
Ale nevzdávají to. Učí se jedna druhou podporovat a povzbuzovat. Jak
křehká a nezbytná je naděje. Naděje, která nás přesahuje, kterou můžeme společně prožívat a ve kterou
můžeme společně doufat. Tak asi
takhle vidím náš smysl. Modlím se za
to, abychom i dále nepřestaly naději
hledat a nacházet.
Za všechny tísňové a poradenské
ženy
Marie Mentlová
Srdečně zveme na
DĚKOVNOU MŠI SVATOU za 10 let práce
Poradny pro ženy a dívky, kterou
bude v katedrále 16.prosince v 16.30
hodin sloužit otec biskup Tomáš
ODPOLEDNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ poradny
na Husově nám. 2 v Plzni 17. prosince od 14.00 do 17.00 hodin.
Můžete nás navštívit, popovídat si,
prohlédnout fota, pojíst něco dobrého nebo se s námi a panem farářem
pomodlit a zazpívat vánoční písně.

Návštěva Domova pokojného
stáří plzeňským biskupem
Ve čtvrtek 3. 11. navštívil Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech
plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Na začátku návštěvy se setkal
se zaměstnanci tohoto zařízení a v
krátkém neformálním rozhovoru se
velmi živě zajímal o rozsah činnosti
klatovské charity, její financování a
hospodaření, počet pracovníků, rekonstrukci objektu a v neposlední
řadě také o duchovní vedení personálu. Pak už následovala prohlídka
zařízení a krátké povídání s jednot-

livými obyvateli domova, na jejichž
tvářích byla viditelná veliká radost ze
setkání s vrcholným představitelem
katolické církve plzeňské diecéze.
Jsem nesmírně potěšen, že si otec
biskup udělal ve svém přeplněném
programu čas na návštěvu naší organizace. Ze setkání nebylo vůbec
těžké nabýt přesvědčení, že je obětavým, moudrým, dobrosrdečným a
pokorným pastýřem na svém místě.
V souvislosti s jeho přítomností a
dojmy účastníků setkání bych závěrem uvedl parafrázi na Kristovo
konstatování z evangelia (31. neděle v mezidobí cyklus C), které plně
dokresluje nádhernou atmosféru
setkání, kde říká: „Dnes přišla do
tohoto domu spása“ (Lk 19,9), že s
návštěvou Otce biskupa vstoupila
do Domova pokojného stáří veliká
radost a v srdcích zúčastněných zůstane tento hřejivý pocit jistě dlouhou dobu. Vyprošujme našemu Otci
biskupovi hojnost Božího požehnání a milosti pro všechny dny jeho nelehké služby ve prospěch lidu nejen
plzeňské diecéze.
Milan Hájek

Z charitního života
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Cena Charity sestře Jaye
Charita Česká republika uděluje
každoročně Cenu Charity ČR. Oceňuje tak práci zaměstnanců i dobrovolníků, kteří pracují v charitních
službách. Letos cenu získala kromě
dalších i Thressiama Mathew, známá jako sestra Jaya, zdravotní sestra
charitní ošetřovatelské služby, kterou provozuje Městská charita Plzeň.
Sestra Jaya je Indka. Přišla do Plzně
v roce 1996 na prosbu biskupa Františka Radkovského, který požádal o
pomoc Sestry sv. Josefa z Chambéry.
„Kongregace Sester má dlouholetou
tradici v misijní a charitní pomoci
po celém světě," říká sestra Jaya. „Já
jsem pracovala nejdřív v nemocni-

ci v Indii jako zdravotní sestra. Ale
chtěla jsem pomáhat chudým, takže
jsem odešla do státu Urísa v severní
Indii, kde jsem strávila 4-5 let." Jaya
podotýká, že tehdy ještě nešlo přímo o pomoc nejstarším. V Indii se
stále dodržuje tradice, kdy se o staré
lidi stará rodina. „Ale západní civilizace už postupuje i tam," podotýká.
„Mladí odjíždějí za prací do světa a
objevují se domovy pro seniory." Po
příchodu do Plzně zaskočilo sestru
Jayu jiné kulturní prostředí, jazyk a
také klima. „Já nesnáším horko, ale
ze začátku mi tady byla pořád zima,"
směje se a dodává: „Dneska už mám
zimu ráda. Hlavně když je sníh."
Největší problémem pro ni bylo se-

tkání s rasismem. „Někteří mi dávali
najevo nedůvěru a setkala jsem se
i se slovními urážkami. Trápilo mě
to, ale pak jsem pochopila, že to je
pozůstatek minulé doby. Byli jste
tady dlouho zavření a neměli jste
šanci poznat více svět." Po dvaceti
letech strávených v Plzni je už podle ní situace jiná. Také proto, že díky
její ošetřovatelské péči je v městě
poměrně známá. V současnosti se
stará o 10-15 seniorů, kteří většinou
vyžadují přímo její péči. Charitní pečovatelská služba je známá kvalitní
péčí všech zdravotních sester, ale
podle některých klientů jim dává
Jaya ještě něco navíc. „Já myslím, že
to vnitřní síla, kterou mi dává Bůh.
Bez ní by to nešlo. Službu seniorům
neberu jako práci, je to poslání. Dělá
mi radost pečovat o staré a nemocné," uzavírá nositelka Ceny Charity
ČR za rok 2016.
Velvyslankyně Peru podporuje Charitu
V klášteře dominikánů na Jiráskově
náměstí si dali tradiční dostaveníčko
příznivci projektu Adopce na dálku.
Tzv. adoptivní rodiče podporují finančně chudé děti v Latinské Americe. Setkání se zúčastnila i mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
PERU Liliana De Olarte de TorresMuga. „Peruánské velvyslanectví
je naším partnerem v rozvojových
programech v Latinské Americe,"
řekl vedoucí projektu Adopce na
dálku Pablo Chacon Gil. „Současná
velvyslankyně se přijela seznámit
podrobněji s aktuálním stavem. Navazuje tak na svoji předchůdkyni,
která věnovala v roce 2011 Diecézní

charitě Plzeň sošku světce Martina
de Porres. Sv. Martin de Porres je od
té doby patronem humanitárních
projektů v Jižní Americe." Setkání se
zúčastnilo celkem 11 adoptivních
rodičů a 2 spolupracovníci Adopce
na dálku. Hlavním bodem programu
bylo vyprávění Pabla Chacona Gila
o kontrolní cestě do Jižní Ameriky,
kterou absolvoval v letních měsících. Účastníci shlédli projekci fotografií a videí z navštívených míst
a dozvěděli se podrobnosti o životě
podporovaných dětí a jejich rodin.
Zkrášlení charitního areálu
Diecézní charita Plzeň uspěla v Grantovém programu na podporu komunit, který vyhlašuje Plzeňský Prazdroj.
Charita tak získala prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti částku 84 855 korun a k tomu
ještě bonus ve výši 30 000 korun.
Bonusem projekt odměnili návštěvníci webových stránek, kteří hlasovali
prostřednictvím internetu. „Porotu
zaujal náš záměr zkrášlit prostranství
v charitním areálu v Cukrovarské ulici," řekla koordinátorka projektu Alžběta Kalábová. „Areál je dlouhodobě
v neutěšeném stavu. Přerůstající zeleň, stará vrata a rozbitý povrch parkovacího prostoru nedělají dobrý dojem. Chceme zde vybudovat mobilní
pergolu s bylinnou zahrádkou, která
bude sloužit především jako prostor
k setkávání s veřejností." Charita chce
v tomto místě posílit svoje benefiční
aktivity, pořádání dnů otevřených
dveří a seznamování veřejnosti s provozovanými sociálními službami.

Miroslav Anton
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Prosinec v Městské charitě Plzeň
První akcí bude slavnostní posvícenská mše svatá v Domově sv. Aloise
v Hradišťské ulici, v pondělí 5.12. ve
14.45 hodin, které se můžete zúčastnit a poděkovat s námi Bohu za vše,
co dobrého se podařilo od jeho vysvěcení vykonat. Následuje přátelské
posezení s občerstvením a možná
přijde i sv. Mikuláš. Ten opravdu stoprocentně přijde do Domova sv. Jiří
v Doubravce také 5.12. odpoledne,
kde už se na něj všichni moc těší..
Tam také 13.12. odpoledne jsou zváni všichni sponzoři a dobrovolníci
domova na koncert a následné pohoštění jako výraz malého poděkování za jejich podporu.
23.12. odpoledne se zúčastní maminky s dětmi z Domova sv. Zdislavy
vánoční besídky v režii pracovníků a
dobrovolníků farních charit sv. Bartoloměje a Plzeň-Bory. Ti, kteří by byli
na Štědrý den sami a jsou schopni
dodržovat alespoň základní pravidla
společenského chování, jsou zváni
do učeben na biskupství od 12 do 14
hodin, kde proběhne za účasti otce
biskupa a pana primátora setkání
s pohoštěním. Občerstvení na tuto
akci je zajištěno sponzorsky. Lidé
z ulice mohou tento den přijít od 17
do 19 hodin do Domova sv. Františka
ve Wenzigově ulici na štědrovečerní
salát a řízek, i když jinak jeho služby
nevyužívají. A překážkou nebude ani
pes na vodítku. Do Domova sv. Františka také můžete po celý den směřovat dobroty z Vašeho vánočního
stolu, o které se chcete podělit.
				

Tříkrálová sbírka 2017
v Plzni bude oficiálně zahájena otcem biskupem za přítomnosti představitelů města v mázhauzu radnice
na náměstí Republiky dne 2. ledna
2017 v 16.00 hodin.
Součástí bude i herecké ztvárnění
vánočního příběhu v 16.45 hodin v
katedrále sv. Bartoloměje, určené pro
širokou veřejnost
Anna Srbová

C E S TA 1 2

1

Kněží se mohou
na Cestu 121 spolehnout

Cesta 121 vznikla před osmi lety a vytkla si za cíl pomáhat stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Spolupracuje s ní i plzeňské biskupství a v diecézi pomohla např. v Boru,
Stanovicích nebo v Klatovech. Pohled pod pokličku této charitativní organizace poodhaluje jeden z jejích zakladatelů, Antonín Randa.
Co bylo podnětem pro vznik vaší organizace?
V době svého působení v Katolickém
týdeníku jsem často jezdil po farnostech a někdy se nestačil divit, v jakých
podmínkách kněží žijí. Zvlášť pro ty
starší se fary občas stávaly doslova vězením. Když se chtěli podívat na zahradu nebo se potřebovali dostat k lékaři,
museli žádat někoho, kdo by je snesl
ze schodů, případně si na schodiště
sedli a sesouvali se dolů. Vzpomínám
na kněze, kterému postel dokonce
podpíraly cihly. Přitom to nebyl žádný
asociál, který by si liboval v přehnané
chudobě. Jen ho zaskočilo stáří a nebyl
s tím schopen bez pomoci druhých nic
udělat.
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Proto vznikla Cesta 121?
Byl to jeden z důvodů. Než Cesta 121
vznikla, zdálo se, že jedinou perspektivou pro nemocné kněze jsou kněžské
domovy. Ale řada kněží nevyžadovala

stálou péči, jen se hůře pohybovali a
hlavně ze všeho nejvíc toužili zůstat
doma. Nechtěl jsem jen stát a hořekovat, že se s tím nedá nic dělat a ať je
farář rád, že má aspoň možnost kvalitní
péče v kněžském domově. Proto vznikl
nápad založit Cestu 121. Také biskupové tuto myšlenku uvítali a s biskupstvími často spolupracujeme.
A další důvod vzniku Cesty 121?
Ne vždy byl kněz v nouzi kvůli tomu,
že měl zdravotní problémy. Stávalo se
mi, že mě při návštěvě farnosti zdravila
usměvavá tvář faráře vítající „vzácnou
návštěvu z Katolického týdeníku,“ ale
když jsme si pak povídali o samotě a
kněz zjistil, že nejsem žádný papaláš,
začal hovořit o strastech, které zjevně
neměl komu jinému sdělit. Uvědomil
jsem si, že i v živých farnostech může
kněz zažívat pocity osamělosti a vydělení. Pokud se takový stav prohlubuje,

mívá to neblahé následky, které se odráží v pastorační práci, mezilidských
vztazích, kněz se začne uzavírat a únikové cesty bývají zlé.
Takže Cesta 121
nenabízí jen materiální pomoc?
Snažíme se být kněžím oporou ve
všech životních situacích. Zachováváme přitom absolutní diskrétnost,
protože důvěra je něco, co se buduje
dlouho, a pokud bychom byť jen v jediném případě selhali, mohla by být
nenávratně poškozena. Pokud však
pan farář souhlasí s tím, že můžeme
o poskytnuté pomoci veřejně hovořit, děláme to, protože máme závazky
k našim příznivcům, kteří činnost Cesty 121 finančně podporují. Mají právo
vědět, jak s jejich prostředky hospodaříme.
Mohl byste jmenovat konkrétní druhy pomoci, které nejčastěji nabízíte?
Instalujeme schodišťové sedačky, nabízíme schodolezy, polohovací lůžka,
SOS náramky pro přivolání pomoci,
přispíváme na operace, léky, financujeme rekonstrukce koupelen a dalších
částí far, aby byly bezbariérové. Problémy bývají s topením, staří kněží
musí občas tahat těžké kbelíky s uh-

lím, v místnostech mají zimu, i v těchto
případech pomáháme. V neposlední
řadě nabízíme příspěvky na péči, pokud kněz potřebuje ošetřovatelskou
asistenci a sám se o sebe nepostará,
finančně ho podporujeme. Tento příspěvek pak kněz používá jako poděkování osobám, které o něj pečují, a
nemusí si připadat trapně, že jen přijímá pomoc a nic za ni nedává. Je to
psychologicky důležitý moment.
Jak mohou lidé vaší službě pomoci?
Předně tím, že nás upozorní na kněze, který by pomoc potřeboval. Samotní kněží se obvykle ostýchají o ni
říct. Celý život byli zvyklí dávat a není
snadné být najednou v roli někoho,
kdo má něco přijímat. Jsme vděčni
i za sebemenší finanční příspěvek,
protože i když někdo pošle pár korun,
sejdou-li se peníze od dárců dohromady, dá se pomáhat skutečně účinně. A pokud by někdo chtěl ve svém
okolí rozdat naše složenky, velmi rádi
je zašleme. Psát lze na adresu Cesta
121, Londýnská 44, 120 00, Praha 2,
email randa@cesta121.cz nebo využít
telefon 736 500 704. Více informací
o Cestě 121 naleznete na Facebooku
nebo www.cesta121.cz.
Za rozhovor děkuje Alena Ouředníková
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Kostely sv. Jakuba


Za letošní rok jsme včetně dnešního
dílu prošli 27 kostelů a kaplí v naší
diecézi, zasvěcených sv. Jakubovi
Většímu. Téměř všechny kostely byly
postaveny ve 13. století a to se nakonec týká i našich tří kostelů tachovského vikariátu. Hodně zajímavou
historii má kostel ve vsi Brod nad Tichou. Zde stával hrad na ostrohu nad
brodem, kde se setkávaly cesty od
Tachova a Boru, jež pak pokračovaly společně na Cheb. Podle různých
zpráv byl u hradu kostel již ve 13.
století, zřejmě románský.
Podle německých pramenů byl farním již před rokem 1322 a spadal až
do roku 1427 pod správu křížovníků
Brod nad Tichou
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Vikariát Tachov

s červenou hvězdou. Za husitských
válek, v roce 1431, byl zcela zničen
včetně městečka, a tak jeho nejstarší částí je pozdně gotický presbytář,
zaklenutý hvězdicovou a křížovou
klenbou. Loď s věží v západním průčelí je až z barokního období z roku
1684. Je trojlodní, v bočních lodích
jsou vestavěny patrové empory
s průchozími kaplemi v přízemí. Kostelu dominuje hlavní oltář od Johanna Artschlaga ze Stráže z roku 1738.
Na začátku 90. let minulého století
byl z něho ukraden vzácný obraz sv.
Jakuba od Václava Vavřince Reinera.
Zloděj jej vyřízl a sroloval jako koberec, naštěstí byl objeven a restaurován a nyní zdobí Diecézní muzeum
v Plzni. Na jeho místě jej nahradila
kopie. Kostel byl před dvaceti lety
opraven za pomoci rodáků.
Mezi Konstantinovými Lázněmi a
Planou se nachází obec Domaslav
s kostelem sv. Jakuba. První zmínka
o ní je z roku 1227, kdy přešla do majetku Švamberků na mnoho staletí.
Zdivo kostela, který byl nově postaven v roce 1716, obsahuje viditelně
velké množství kamenných kvádrů
z románského předchůdce. Zřejmě
se jednalo o poměrně velký kostel,
prvně písemně zaznamenaný v roce
1357, který byl nahrazen pro velkou
sešlost novostavbou. Písemná zpráva z roku 1682 hovoří o kostele jako
o stavbě před zřícením.

Podobu z přestavby si kostel zachoval až dodnes, jedná se o jednolodní
kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a věží v jižním boku kostela. Zajímavá je výzdoba zvonového patra
věže, kde v nárožích byly vysoké štukové postavy andělů, dnes již téměř
nečitelné. Jednoduchý interiér zdobí
pěkný portálový oltář s obrazem sv.
Jakuba a pozoruhodná je i kazatelna
s mušlemi jako atributy sv. Jakuba,
jejíž stříška je tvořená shlukem barevných mraků. V lodi jsou zbytky
devastovaných rozvilinových oltářů.
Poslední kostel sv. Jakuba se nachází na svatojakubské cestě v klášterním městečku Kladruby. To nahradilo
začátkem 13. století nedalekou ves,
z níž se zachoval kostel sv. Petra,
později osamocený na hřbitově,
jenž byl farním až do roku 1779.
Kostel je v městečku nepřímo zmíDomaslav

něn k roku 1233, ale přímá zpráva se
týká roku 1396, kdy měšťané zřídili
u kostela kaplanské místo s kaplí sv.
Markéty. Kostel i s farou vyhořel při
katastrofálním požáru města v roce
1711 a zůstal dlouho pustý, později
byl provizorně opraven. V roce 1772
se zřítil jeho strop, a tak byl stržen
a nahrazen v letech 1772 až 1779
novou stavbou. Jednolodní kostel
s mohutnou věží v západním průčelí je vybaven kvalitními barokními oltáři, zřejmě po výstavbě sem
z jiných míst zakoupených. Víme to
o varhanách, které sem byly zakoupeny ze zrušeného kostela na Křížovém vrchu u Chotěšova v roce 1802.
Obraz na hlavním oltáři s postavami
tří svatých Janů má dokonce znak
Chotěšovského kláštera. Využití vybavení ze zrušených míst bylo dobrým záchranným činem. 

Jan Soukup
Kladruby
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informuje

Karmelitánské nakladatelství informuje
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Adventní čas patří k mým oblíbeným
ročním obdobím. Už kvůli tomu, že se
večer dřív stmívá, tak si užívám vlídného tepla domova, mám víc času číst a
hlavně přemýšlet. Proč mě Narození
Ježíše inspiruje k touze obdarovat své
drahé a blízké, co jim chci skrze své
dárky sdělit? Že na ně myslím, že je
mám ráda, že si vážím všech krásných,
vstřícných a zdravých lidských vztahů,
které mám. Když vidím někoho mému
srdci blízkého, když slyším jeho hlas,
jak jsem šťastná. To je asi vlastní každému z nás, jak říká Ladislav Heryán ve
své knize Exotem na této zemi: "Slyšíme-li
hlas někoho, koho máme rádi, jak nám
to dělá dobře!Jako bychom poslouchali
krásnou hudbu! Jsme-li někde za rohem a najednou jej uslyšíme, jak jsme
šťastni! Naše vztahy jsou potravou naší
duše, abychom vůbec mohli fungovat!"
Radost z krásných vzájemných vztahů zakoušíme, žijeme-li v blízkosti
Boží. Jeho milosrdenství nás provází,

proměňuje a uzdravuje. Sami Bohem
milováni a přijímáni můžeme být plni
radostí z druhých, žasnout nad nimi a
přinášet jim pokoj a mír. Boží království bude bydlet mezi námi, když se na
každém z nás naplní Izajášovo proroctví: "Nazvou tě tím, jež zazdívá trhliny a
obnovuje stezky k sídlům." Iz 58,12
A na co se můžete těšit z knihkupectví?
Společně s Lídou Křivancovou, autorkou
další knihy s názvem Mixér, připravujeme autorské čtení na středu 7. prosince v 20.15 hodin ve farním sále Františkánská 11. Máte-li čas a pohodu si
užít literární večer, přijďte. V nabídce
je také prodej knihy Mixér a autogramiáda. Z knihkupectví bude zajištěna
předvánoční nabídka drobných dárkových knih.
Ještě ochutnávka z přednáškové nabídky roku 2017. V úterý 10. ledna
se bude konat v 19.00 hodin v učebnách biskupství přednáška P. Štěpána Smolena, autora knihy Buď, kde jsi.
Tématem přednášky bude hledání
stálosti v nestálé době. Už teď se můžete těšit na nový přednáškový rok.

Majka a Jana

nakladatelství
Evangelium na každý den 2017 - SOUTĚŽ
Průvodce pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne
je doprovázen krátkým komentářem.
Autory komentářů na rok 2017 jsou
čeští autoři (kněží, jáhni, zasvěcené
osoby, manželé). Mnozí z nich, např.
Martina Vintrová, Petr Masný a Jindřich Fencl, jsou právě z plzeňské diecéze. Evangelium příslušného dne je
uvedeno v plném znění. Nechybí však
odkaz na ostatní liturgická čtení a informace o slavnosti, svátku či památce
daného dne. K pravidelné četbě Písma
a především evangelia často pobízí i
papež František: „Poslouchejme Ježíše v jeho psaném slovu, v evangeliu.
Zeptám se vás: Čtete si každý den v
evangeliu? Někteří ano, někteří ne. Je
to však důležité! Čtěte evangelium!
Je dobré nosit evangelium s sebou v
kapse, v tašce a kdykoli během dne si
z něj kousek přečíst. Kdykoli během
dne si vyndám z kapsy evangelium a
kousek si přečtu; jen krátkou pasáž.
Tam k nám promlouvá Ježíš, v evangeliu! Pamatujte na to. Není to těžké.
Mějme jej u sebe, protože je to slovo
Ježíšovo a můžeme mu tak poslouchat“ (Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, Vatikán, 16. března
2014).
Knihu EVANGELIUM NA KAŽDÝ DEN
2017 získá někdo z našich čtenářů,
kdo správně odpoví na soutěžní otázku a bude vylosován.

Soutěžní otázka zní:
Jak se nazývá organizace na pomoc
stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi?
a) Cesta 121
b) Cesta 127
c) Doprovázení 121
d) Podpora 121
Své odpovědi zasílejte do 15. prosince
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.
Ze správných odpovědí na soutěžní
otázku z listopadového Zpravodaje
byla vylosována ta, kterou nám zaslala
Anna Dědinová z Loučimi. Výherkyně
získává knihu kreslených vtipů Gerharda Mestera BRATR FRANTIŠEK.
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Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli
23. října 2016 jsme společně oslavili už
90. Misijní neděli, kdy jsme se propojili
v modlitbách a darech, abychom podpořili Církev v jejím misijním poslání.
Světový den misií jsme si na mnoha
místech připomněli obětními průvody
dětí v kostýmech či barvami pěti kontinentů. Štědrost dárců se projevoval
také při organizování akcí na podporu projektů Papežských misijních děl,
čehož si nesmírně vážíme. Děkujeme
všem farnostem, Misijním klubkům i
jednotlivcům a všem ostatním, kteří se
podíleli na přípravách a průběhu oslav
Misijní neděle.
Děkujeme za veškeré dary, společné
modlitby za misie, misionáře, šíření
víry a misijního růžence. Děkujeme, že
podporujete Papežská misijní díla, která spojují Vaši pomoc se šířením víry v
rámci Kongregace pro evangelizaci národů. Bůh Vám žehnej.
Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD
V plzeňské diecézi se vybralo o letošní Misijní neděli 284 000 Kč.
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Jeden dárek navíc® pro děti v Africe
Nezapomeňme ani o letošních Vánocích na děti, které strádají, a připravme
jim Jeden dárek navíc®. Podpořte společně s námi snahu ugandské misijní
stanice vytvořit si soběstačný výživový
projekt. Přispějme jim na výstavbu drůbežárny, zakoupení nosnic, brojlerů a

krmiva, který misijní stanici umožní vybudovat vlastní zdroj potravy pro opuštěné děti. Z peněz utržených za prodej
drůbeže a vajec se budou financovat
rovněž animační dětské programy. V
případě úspěšného provozování bude
tento nápad rozšířen i do místních farností v diecézi Fort Portal. Náklady na
stavbu, materiál a práci činí přibližně
950 Kč na jedno dítě, kterému bude z
těchto prostředků zajištěna nutričně
bohatá výživa a křesťanská formace.
Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2016. Uganda je chudý africký stát, kde si většina lidí musí
vystačit s méně než jedním dolarem na
den. Velkým problémem je virus HIV,
kvůli němuž každým rokem osiří více
než 1,1 milionu dětí. Země se potýká
také s vysokou úmrtností dětí na podvýživu.
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce
30/1, 500 03 Hradec Králové, tel. 604
838 882, pmd@missio.cz, www.missio.
cz; číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240, do
zprávy pro příjemce uveďte: Uganda. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové
účely.
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
m.sv@volny.cz, 608 976 598
Misijní úmysl na měsíc prosinec: Aby
evropské národy znovu objevily krásu,
dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.

H
HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB O R A

Studentská duchovní správa Plzeň – akce
v prosinci:
Silvestr v Dýšině - 31.12 - 1.1.
Duchovní obnova na Lomci: 9.-11. prosince
Neděle: 20.00 hodin mše sv. s účastí
studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
Úterý: Roráty - každé adventní úterý od 6.00 hodin v "našem" kostele
2000 studentský volejbal v tělocvičně
Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí
Středa: 18.00 hodin - příprava ke svátostem v učebně na faře (vchod vedle kostela), kterou vedou studentští
kněží P. Vojtěch Soudský OP a P. Pavel
Petrašovský.18.15 - 18.45 hodin – adorace s možností duchovního rozhovoru nebo zpovědi (v kostele ve Františkánské)
19.00 hodin - hlavní studentská mše
sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie ve
Františkánské ul. v Plzni, po ní od cca

20.15 hodin program na faře (biblická
témata, přednášky, kultura, filmy, volný program), ve 21.30 hodin společná
modlitba nešpor
Sobota: 20,00 hodin anglická mše sv. v
kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. v Plzni
HORÁcké středy
(od 20,15 hodin ve farním sále Františkánská 11)
7. prosince: Autorské čtení Ludmily Křivancové z knihy Mixér
14. prosince: Večer chval – večerní chvály s kapelou KRPÁL
21. prosince: Předvánoční koledování
– doneseme si cukroví, uděláme svařák, zazpíváme a zahrajeme si koledy,
zkrátka si společně užijeme předvánoční čas
Jiří Strnad
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NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠE PROGRAMY – POZOR - MC je otevřeno pouze od ÚTERÝ do ČTVRTKA

MC

PLZENSKÉ
PANENKY
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Hajdom, hajdom, tydlidom, nebo čmelák?
Milé Panenky a všichni příznivci mateřského centra. V prosinci nebudu chodit
zbytečně kolem horké kaše, protože v prosinci nemá vůbec nikdo a na nic čas.
Na silnici je náledí, je brzy tma, děti často marodí a padají do bláta, v lepším
případě do sněhu, stále hledáme rukavice, čepice, kapesníky, svačiny a suché
boty. Ne, nestěžuji si, protože v prosinci mi v hlavě proudí mnoho vánočních
koled. Nejvíce oblíbená mých dětí, je – hajdom, hajdom, tydlidom a ta, díky podání mých dětí, mi připomíná, že bych neměla brát život ani v prosinci zase tak
vážně. Jasně, bylo by to opravdu moc krásné, mít vždy po ruce vše připravené,
vyžehlené, upečené, navoněné a zabalené tak, aby Vánoce a prosinec proběhly
super - dokonale.
No, ale Ježíšek se prý naštěstí narodil na seně a ve chlévě a rozhodně neměl nic
připraveného, vyžehleného a skvělé koledy mu z radia prý také nehrály. Krása,
tolik naděje, pravdivosti a života a ve chlévě... No, ale slavit kvůli pravdivosti života Vánoce ve chlévě?
No, jsem bačkora…přesto se snažím a užívám si všech koled, které mi zpívají
mé děti.
A jestli v Panenkách máme nějaký recept na dokonalé Vánoce? Tak o tom tedy
nevím. Dokonalé se tedy snažíme být, ale jen díky spolupráci jimi být v panenkách můžeme. Ale jak spolupracovat doma v rodině a ještě se zpívajícími dětmi? Jsem bačkora… ,ale často si připomínám moudro, které mě drží nejen o
Vánocích, třeba se Vám bude také hodit:
„Čmelák má 0,7 cm čtverečních plochu křídel a 1,2 g tělesné váhy. Podle zákonů
aerodynamiky je nemožné za těchto podmínek létat. Čmelák to ale neví a jednoduše létá. Dělejte to jako čmelák.!“
Moc děkujeme z MC za podporu a přízeň v dobách přerození! Přejeme z MC
radost a požehnání do všech koutů Vašich chlévů.
Marcela Cvachová

8.12 od 9.00 – TISKÁNÍ NA TRIKA – s Martinou Klaudovou, jedinečné a originální
15.12 od 9:00 CYKLUS: Radost být člověkem - Všechno má svůj čas - Josef Kaše
Aktuální program MC na měsíc prosinec , najdete na webových stránkách" www.plzenskepanenky.cz nebo na Facebooku – Plzeňské panenky. Rodinné centrum sídlí na
adrese – Sady 5.květn a 8, Plzeň – město
Milé Panenky a všichni příznivci našeho rodinného centra,
blíží se konec roku a s ním také oficiální ukončení působení Majky a Martiny ve vedení Plzeňských panenek. Stále více si uvědomujeme, kolik milosti se nám všem
za těch osmnáct let dostalo a kolik mimořádných věcí se během této doby událo.
Proto toužíme spolu s vámi poděkovat za všechno dobré, co jsme v Panenkách a
díky Panenkám společně prožili. Připomínání si dobrých věcí posiluje vděčnost,
kterou bychom chtěli vyjádřit na společné děkovné mši svaté ve čtvrtek 15. prosince
v 18.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici č. 11 v Plzni. Budeme děkovat za to, co bylo, a vyprošovat požehnání pro další cestu Panenek nebo
společenství žen, které ponesou poselství vzájemnosti, podpory a křesťanského
ducha dál. Po mši svaté bychom se sešli v 19.00 hodin v učebnách plzeňského
biskupství, Nám. Republiky 35, kde jsme před lety začínali. Přejeme si spolu s vámi
zavzpomínat nad kronikami, poděkovat, radovat se ze setkání, "neboť veliké věci
nám učinil ten, který je mocný a jeho milosrdenství trvá navěky."
Pokud se toto pozvání dostane k vám, kteří jste s námi prožili jakékoliv období
Plzeňských panenek od začátku až do dneška, jste na mši i na následné setkání
srdečně zváni, neboť každý z vás, kdo s námi prošel kus cesty, byl a je nesmírným
obdarováním. Součástí setkávání Panenek bývá i příjemné občerstvení z dobrot,
které společně připravujeme. Můžete se zapojit a také něco dobrého přinést.
Moc děkujeme.
Těšíme se na společné díkůvzdání i slavení.
Majka & Martina

MC

MC

Úterní programy
6.12. od 9.00 – VAŘENÍ – se Šárkou a Mášou – co si uvaříme, společně také sníme
13.12. od 9.00 - HÁČKOVÁNÍ – s Mirkou Hákovu – řetízek, rybičky, vločky…
Středeční programy
7.12. od 9.30- ZPÍVÁNKY – program plný písniček, říkadel, nástrojů a hudby
s Mirkou
Komorousovou
14.12. od 9.30 – IKONY – MŠE SVATÁ, žehání Ikony, přijít může každý
Čtvrteční programy
1.12. od 9.00 – EMBOSSING – tvůrčí dílna krásných přání nejen na Vánoce –
Ivanka Kašová
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Adventní duchovní obnova s klubem HORA
(9. – 11. 12.)
Studentský klub HORA zve k účasti
na adventní duchovní obnově, která
se bude konat 9. – 11. prosince uprostřed lesů – na Lomci u Vodňan. Povede ji P. Pavel Petrašovský a přihlásit
se můžete na emailové adrese: byoda@centrum.cz
Přijměte pozvání ke ztišení...
Večer chval s DCM (16. 12. 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, ale PO-

Evangelizačně modlitební večer – Light4You
(16. 12. v 19.00)
Misionáři obláti z Plas vás spolu s námi
zvou na evangelizačně modlitební
večer Light4You, který se bude konat
v pátek 16. prosince 2016 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie (Františkánská ul.) od 19.00 do 22.00 hodin.
Večer navazuje na tradici plzeňského Nightfeveru. I tentokrát se mladí
křesťané vydají do ulic, náměstí, a restaurací v centru Plzně a budou zvát
kolemjdoucí ke krátkému zastavení
se uprostřed předvánočního shonu.
V kostele si jako vždy budou moci na
svůj úmysl zapálit svíčku, na chvíli se
posadit, zaposlouchat se do chválové modlitby nebo se ohřát v přilehlé
čajovně, kde bude také příležitost k
popovídání si s mladými pořadateli.
Hlavními organizátory adventního
setkání jsou mladí z oblátského společenství OMIGang. Zájemci o pomoc
budou vítáni – ozvěte se nám.
Pouť mládeže do Taizé (29. 1. – 6. 2. 2017)
Společně s komunitou bratří se budeme scházet třikrát denně ke společným modlitbám v Chrámu smí-

Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15.
– 20. 8. 2017)
Již dnes je možné se přihlásit na Celostátní setkání mládeže, které se
uskuteční od 15. do 20. srpna 2017
v Olomouci. Hlavním tématem budou biblická slova: Nebojte se!
Organizátoři shánějí také dobro-

Co se dále chystá…
UNIT 2017 – ekumenická křesťanská
konference v Plzni (10. – 12. 3. 2017)
Přihlašování na JUMP 2017 (15. 3. –
22. 3. 2017)
Světový den mládeže v Plzeňské diecézi – setkání biskupa s mládeží (7.
– 8. 4. 2017)
Nabídka – témata pro společenství
mladých – sociální učení církve,
Tweeting with God
Za pouhých 20,- Kč nabízíme nově
vydanou publikaci témat pro společenství mládeže „Křesťan ve víru
světa“. Obsahuje 12 témat týkajících
se sociálního učení církve. Doplňuje
tak nedávno vydané knihy: „Na cestě
k člověku“ (křesťanská antropologie)
a druhý díl „Dar společenství církve“ (církev a společenství). Dále za
210,- Kč nabízíme jedinečnou knihu
Tweeting with God. V případě zájmu
nás kontaktujte…

Z DCM zdraví Petr a Pavel

M

ZOR – prosincové chvály výjimečně
nebudou v úterý, ale v pátek 16. 12.
v 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni v rámci akce
„Night4You“. Pozvání platí pro všechny – chvalme Pána!

volníky, kteří by
se chtěli aktivně
podílet na přípravě (pomoci se
zajištěním organizace, zdravotní
péče, ubytování,
stravování, režie, liturgie, techniky,
propagace…). Akci pořádá Sekce
pro mládež při České biskupské konferenci (stejný tým, který připravoval
program v Českém národním centru
v Krakově), tak se máte věru na co těšit! Přihlášky a více informací na adrese: https://olomouc2017.signaly.cz/

C

Od srdce k srdci (návštěvy potřebných)
Chceš pomáhat? Nevíš, jak na to?
Jsme otevřené společenství mladých, kteří touží být blízko všem
potřebným (nemocným, starým,
opuštěným, trpícím, lidem v nouzi),
ať už konkrétní pomocí, návštěvou
nebo modlitbou či obětí. Věnujeme
svůj čas někomu druhému, kdo to
potřebuje. Scházíme se dvakrát do
měsíce v Plzni ke společné modlitbě,
k povzbuzení ve službě a dělení se o
vše, co jsme v uplynulém čase prožili.
Budeme rádi, když se přidáš.
Aktuální informace ráda sdělím na
tel.: 734 241 053
Lucka

ření, během dne nás čekají biblické
hodiny, diskuse ve skupinách (i mezinárodních), pracovní skupiny, zpěv,
možnost být v tichu, semináře… Při
tom všem můžeme poznávat lidi z
celého světa.
Francouzská vesnička Taizé, která se
nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické
komunity, kterou založil v roce 1940
bratr Roger. Bratři se zavazují na celý
život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří – katolíků i
různých protestantských vyznání – z
více než pětadvaceti různých národů.
Srdcem každého dne v Taizé jsou tři
společné modlitby. Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají pro sebe
žádné dary nebo dotace. Někteří z
bratří žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi nejchudšími lidmi.
Pouť je určena pouze pro zájemce od
17 let, počet starších 29-ti let je omezen na 7 (při plném obsazení autobusu). Přihlašovat se můžete nejpozději do 22. 1. 2017, (Pozor, kapacita je
omezena!!!). Cena: 2500,- Kč za dopravu (+ poplatek v Taizé – dle věku).
Přihlášky a více informací: http://dcm.
doo.cz. Nástup bude možný v Plzni.

D
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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OHLÉDNUTÍ
Diecézní ples mládeže Let´s Dance
Ještě se ani nerozezněly první tóny taneční hudby a už se sál centra Secese
ve stylovém prostoru Plzeňského Prazdroje začal plnit lidmi. Již po páté se
zde pod záštitou DCM pořádal diecézní ples mládeže Let´s Dance.
Když začala hrát kapela Tři čuníci, nikdo nemusel pobízet k tanci, parket
se okamžitě zaplnil. Program ale zahrnoval i několik okamžiků, při nichž
si mohli odpočinout všichni tancující i
kapela. Nejdříve se představil soubor
dětských tanečníků, podruhé pak diváky roztleskala barmanská show, při níž
nikdo nepřál nic víc, než dostat výsledný drink, z něhož oči i chutě přecházely. Kromě lákavých výher v tombole
proběhlo i napínavé losování o hlavní
ceny, protože tentokrát šlo opravdu o
hodně. Ti největší šťastlivci si domů odnášeli například dort, relaxační pobyt v
jižních Čechách nebo speciální edici
šampaňského, které do soutěže daro-

val sám otec biskup Tomáš. Mládežníci
se na plzeňský ples sjíždějí každoročně
nejen ze všech koutů diecéze, ale vždy
dorazí i někdo přespolní.
Pro mladé je to také příležitost pozvat
beze strachu své nevěřící přátelé a seznámit je se svými blízkými v uvolněném prostředí a setřást některé z předsudků. Jeden z takovýchto účastníků
prozradil své milé překvapení z toho,
jak se mladí křesťané dokážou skvěle
bavit a kolik upřímné radosti z nich vyzařuje. Na příští ročník se prý těší už teď
a nebude se bát pozvat i další přátele.
To je velkou motivací zvláště pro hlavní
organizátorky Pavlu a Ludmilu. Letos
přišel rekordní počet lidí, což je zvláště potěšilo. „Celý večer byla pohodová
atmosféra a lidi se dobře bavili. Jejich
pozitivní zpětná vazba, která už se nám
od té doby hromadí, je pro nás nejdůležitější," shrnuly Pavla s Ludmilou, které
už začínají přemýšlet nad tím, jak bude
vypadat další ročník.

Zuzana Lášková

N NOMINE...
Dovlujeme si Vás oslovit...
IN NOMINE… je sdružení malířů a sochařů z Plzně, které spojuje tvorba s
křesťanským duchovním přesahem.
Iniciátorem skupiny je akad. arch. Václav Šmolík, který se kromě návrhů sakrálních staveb a interiérů věnuje též
volné tvorbě. IN NOMINE… připravuje k 800. výročí mučednické smrti bl.
Hroznaty, patrona plzeňské diecéze,
výtvarné mezinárodní symposium
v klášteře Teplá. Vzniklá výstavní kolekce bude zpřístupněna poutníkům
i veřejnosti v prostorách tamější Hroznatovy akademie.
Architekt Václav Šmolík zdůrazňuje:

„S díky využívám možnost prezentace
v diecézním Zpravodaji. Jednak bych
rád poděkoval za patronaci generálnímu vikáři diecéze P. Kryštofu Dedekovi a opatovi tepelské kanonie P. Filipu
Zdeňku Lobkowitzovi, jednak bych velice rád oslovil tvořivé umělce včetně
mládeže, aby se k naší skupině přidali.
Nikterak se netajím pohnutkou, že chci
s přáteli v této komplikované době
tvořit díla „ku slávě Boží“. Chcete-li se
připojit k těmto a budoucím iniciativám, napište na e-mail:
arch.vaclav@seznam.cz nebo mě kontaktujte telefonicky na č. 775 027 805.
Těšíme se na spolupráci.“

Vyobrazení zleva:
Petr Kozel, Loď naděje
Harald Bäumler,
Procesionální kříž
Jan Jelínek, Smírčí
kříž odsunu
Dole:
Václav Šmolík,
Odkaz křesťanské
Evropy - triptych

			

Z diáře biskupa Tomáše
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Středa
prosinec

1.12. 9:00 Biskupství plzeňské, zasedání rad církevních škol
10.12. 10:00 Plzeň, Lochotínský pavilonek, setkání s pěstounskými rodinami
14:00 Kříše, žehnání kaple sv. Barbory a sv. Floriána
17:30 Koloveč, setkání s farností
11.12. 11:00 Číhošť, mše svatá
12.12. 9:15 – 10:15Biskupství plzeňské, setkání s nemocničními kaplany
19:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, koncertní provedení rorátů
14.12. 18:00 Praha, Palác Charitas, beseda „Úloha duchovního ve válečném konfliktu“
16.12. 16:30 Plzeň, katedrála, mše na poděkování za 10 let Poradny pro ženy
18.12. 15:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, adventní půlhodinka
17:00 Záluží, dvůr Gigant, benefiční kulturní akce „V tom vánočním čase“
19.12. 16:00 Plzeň, centrum TOTEM (Kaznějovská 51), beseda „Na kus řeči s…“
18:00 Plzeň, Parkhotel, benefiční vánoční galakoncert Kouzlo Vánoc
20.12. 10:00 Plzeň – Bory, žehnání vězeňské kaple
24.12. 11:00 Plzeň, nám. Republiky, živý Betlém
12:00 Biskupství plzeňské, setkání s osamělými lidmi
22:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. z Narození Páně
24:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, půlnoční bohoslužba
25.12. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální mše sv.
16:00 tamtéž, pontifikální nešpory
31.12. 16:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše na poděkování za uplynulý rok

2016

Biskupství plzeňské

12/2016 

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
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Požehnané Vánoce a speciální nový rok!

