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Nově postavenou kapli sv. Barbory
a sv. Floriána v Kříších požehnal
10.12. biskup Tomáš Holub

Foto Jiří Strašek

Novoroční
pozdrav
biskupa a
generálního
vikáře
Milí čtenáři Zpravodaje,
pro rok 2017 jsem v diecézi zvolil heslo: „Bože, zkoumej mě,
ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda
jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!“
(Ž 139,23.24). Chtěl bych nám všem do tohoto nového
roku přát, abychom jak na cesty své osobní, tak cesty našich farností i na společnou cestu celé diecéze opravdu
upřímně pozvali Hospodina jako toho, kdo zkoumá naše
srdce, komu nabídnu svůj neklid a kdo nám bude ukazovat, zda jdeme po cestě směřující k věčnosti. Zvu každého
z Vás k tomuto osobnímu pozvání Boha do svého života,
protože věřím, že náš Bůh je Bohem dobrým, který když
nás zkoumá, činí to s láskou a pochopením pro naši originalitu a rozdílnost, s pochopením pro všechno to, co je v
našich farnostech možné či nemožné, pro všechno to, co
naše diecéze v jejích konkrétních podmínkách dokáže a co
ji může naplnit radostí.
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Váš

				+ Tomáš Holub

Milí čternáři,
na předchozí straně cituje otec biskup verš žalmu 139, který zvolil za
motto diecéze pro letošní rok. Když
se nad ním zamýšlím, vnímám jej
jako osobní výzvu pro sebe jako křesťana, který každodenně stojí před
volbou správné cesty, ale uvědomuji
si zároveň, že tato slova jsou výzvou
i pro mne jako generálního vikáře.
Jak je to jednoduché šlápnout vedle, když se hledají řešení nebo zavadí
nové věci, jak velkým nebezpečím
je zničit to, co bylo dobré, a ještě při
tom zranit druhé…
Text žalmu zároveň vnímám jako
průvodní slovo pro naši diecézi jako
celek. Je nepochybné, že nejdůležitější jsou výzvy v oblasti pastorace.
Pastorační plán, který chceme vytvořit na nejbližší léta, by měl reflektovat řadu otázek. Jako třeba: Nakolik
jsme schopni udržet současnou obsazenost far v jednotlivých farnostech? Jak využít potenciál aktivních
laiků? Jinak řečeno – je to otázka,
jestli se máme za každou cenu snažit, aby všude, kde jsou nyní, byly bohoslužby i v budoucnu? Je toto naše
priorita nebo bychom spíše měli
posilnit místa, kde jsou živá společenství, s důvěrou, že budou schopná proměňovat své okolí? Možná se
tyto otázky jeví jako poněkud provokativní, ale mají i velmi praktický dopad proto, že už teď víme, že někteří
kněží ukončí v letošním roce své působení v diecézi. Zároveň jsme si vědomi, že jsme vyzváni přinášet Kristovo poselství a požehnání těm, kteří
jej neznají. Když jsme jednou jeli s biskupem diecézí, hovořil právě o tom,
jak je pro něj bolestivé projíždět obcí,

kde lidé nemají žádnou šanci zakusit
Boží pohlazení kvůli tomu, že jsme
nenašli žádný způsob, jak se k nim
přiblížit… V nejbližší době začneme
připravovat nové statuty Pastoračních rad farností. Moc bych si přál,
aby nově fungující pastorační rady
farností nejen přicházely s nápady,
jak oslovit lidi ve svém okolí, ale také
se do pastorace aktivně zapojily.Další
z mnoha oblastí, kde nás čeká hledání správné cesty, je ekonomika. Naši
předchůdci nám zanechali určité bohatství a my nesmíme myslet jen na
sebe, ale i na církev pro budoucí pokolení. Finanční prostředky, které má
diecéze k dispozici, je třeba moudře
a zodpovědně investovat. Zároveň se
díky restitucím výrazně změnila situace v řadě farností. Proto je připraven
nový systém odvodů do Solidárního
fondu, spojený s možností větší soběstačnosti farností a příležitostí podílet
se na úhradě mzdových nákladů na
platy kněží a pastoračních asistentů.
S tím vším je také spojena větší zodpovědnost Ekonomických rad farností. Z těchto důvodů byly připraveny a
schváleny jejich nové statuty, reflektující současnou realitu. Na začátku
nového roku chci ze srdce poděkovat
všem kněžím, řeholnicím a řeholníkům, pastoračním asistentům, členům Pastoračních a Ekonomických
rad farností a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do služby
v diecézi. Děkuji také za podporu a
zpětnou vazbu v minulém roce a do
nového roku přeji Boží pokoj a radost.
Kéž nás všechny Hospodin chrání,
abychom nesešli na cestu trápení, a
ať nás vede po cestě věčnosti.

P. Krzysztof Dędek,
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Co se stalo,
co se chystá
20. listopadu PLZEŇ
Ekumenická bohoslužba na památku obětí dopravních nehod proběhla v dosud jediné
středoevropské dálniční kapli na dálnici D5 u Plzně (odpočívadlo na obchvatu
Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve směru
na Prahu). Bohoslužbě předsedal emeritní plzeňský biskup František Radkovský.
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25. listopadu PLZEŇ
Družstvo ŽYDLE Církevního gymnázia převzalo
putovní Pohár vědy jako absolutní vítěz mezinárodní soutěže Asociace mladých debrujárů.
Pohár předal na plzeňském biskupství
prezident asociace Igor Naď. "ŽYDLE
s Y nám připadá stabilnější než židle s měkkým I, a stabilní je i náš tým,“
vysvětlila zvláštní pravopis názvu vítězněho pětičlenného dužstva Marie
Nocarová, sextánka Církevního gymnázia. „Asociace mladých debrujárů
se už 25 let snaží odmystifikovat vědu
pro děti a mládež, mimo jiné právě i

každoroční soutěží Pohár vědy. Tým
ŽYDLE letos zvítězil mezi 571 družstvy
z deseti zemí," vysvětlil Igor Naď. „Dalšímu družstvu z našeho gymnázia unikl
postup do finále o jediný bod. Je to
dívčí tým, pojmenovaly se POPELNICE,
ale rozhodně žádným fyzikálním odpadem nejsou,“ doplnila Kateřina Lipertová, která na Církevním gymnáziu Plzeň
vyučuje fyziku a matematiku. Právě ona
podle slov svých svěřenců dokáže silně
nadchnout studenty, aby se fyzikálním
vědám věnovali i jinak než jen ve školních lavicích.
Vítězům blahopřál i biskup Tomáš Holub: „Jsem hrdý a děkuji, že šíříte slávu
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našeho gymnázia, jehož zřizovatelem
je biskupství.“
Tým ŽYDLE, kam kromě již jmenované
Marie Nocarové patří studenti Josef
Brožík, Matyáš Korba, Václav Kuna a Jaroslav Schaffer, pak předvedl jeden ze
svých soutěžních pokusů - hru na různě
veliké vodou naplněné sklenice.
Slovo debrujár vzniklo počeštěným
psaním z francouzského „débrouiller“
čili šikovný a ze slovesa „se débrouiller“
neboli objevovat, umět si poradit.
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25. - 26. listopadu KLATOVY
Sympozium SETKÁVÁNÍ - ENCOURTES - BEGEGNUNGEN bylo určeno pro všechny, kdo
se zajímají o kulturní, duchovní i historické souvislosti česko - německých
vztahů zejména v regionu Klatovy - Regensburg.
Hlavními hosty sympozia, organizovaného spolkem Klatovské katakomby
ve spolupráci s řezenským Ackermann
- Gemeinde, byli tři biskupové: Rudolf
Voderholzer, František Radkovský a
Tomáš Holub. Nechyběl ani významný
historik a prorektor Univerzity Karlovy
Jan Royt a profesoři univerzit z Regensburgu, Říma, zástupci řádu jezuitů a

dominikánů, klatovský starosta Rudolf
Salvetr a několik desítek dalších účastníků. „Vnímal jsem tu radost z dobrých
vztahů z obou stran, byla skutečně vzájemná. Kulturní, duchovní, intelektuální obohacení, rozhodně nikoliv jednostranné, kdy získává jen jedna strana,
to je obrovský potenciál do budoucna,“
podtrhl plzeňský biskup Tomáš Holub a opět potvrdil, že v tomto směru
chce pokračovat v odkazu svého předchůdce, emeritního biskupa Františka
Radkovského. „Mít dobré vztahy s německými sousedy znamená rozumět
tomuto regionu,“ zdůraznil.
10. prosince KŘÍŠE
Nově postavenou kapli sv. Barbory a sv. Floriána požehnal biskup Tomáš Holub.
Původní kaple v obci Kříše na Rokycansku byla v polovině 80. let stržena buldozerem. Nyní díky místním občanům
znovu stojí.
V roce 2009 byla vyhlášena sbírka, kam
lidé přispívali jak finančně, tak stavebním materiálem. Většina prací, které
byly zahájeny v roce 2010, probíhala
svépomocně. Z trosek byly vyhrabány základy a postupně vznikala nová

kaple, architektonicky podobná té původní. Poslední úpravou bylo osazení
stylového kovaného plotu z pražské
prvorepublikové vily, který měl přijít do
šrotu.
Patrony kříšské kaple se stali sv. Barbora jako ochránkyně horníků, protože
v okolí existuje dlouholetá povrchová
těžba černého uhlí, a sv. Florián odkazující k silné hasičské tradici v obci.
Právě místní hasičský sbor se na znovu
vybudování významně podílel, jeho
prapory byly před žehnáním hrdě neseny od hasičské zbrojnice až ke kapli.
"Ačkoliv se komunisté snažili, abychom
zapomněli, že tu nějaký Boží stánek
stál, nepodařilo se jim to. Máme velkou
radost," shodli se místní obyvatelé.
11. prosince PLZEŇ
Ekumenická bohoslužba v rámci Světového dne
památky zesnulých dětí proběhla v kostelíku U Ježíška. Předcházela jí tvorba svíček s osobním vzkazem. Bohoslužbu
doprovodil sbor Vox Imperfekta.
13. prosince PLZEŇ
Vánoční strom byl slavnostně rozsvícen
na svátek sv. Lucie byl před kostelem

sv. Petra a Pavla, který spravuje Koinonia Jan Křtitel, emeritním biskupem
Františkem Radkovským.

15. prosince PLZEŇ
Biskup Tomáš Holub se sešel se zastupiteli města.
Navázal tak na předvánoční tradici
emeritního biskupa Františka Radkovského. Jeho promluvu otiskujeme v
plném znění.
Vážení zastupitelé,
nejprve bych Vám chtěl upřímně poděkovat za to, že mohu navázat na
tradici, ke které jste před mnoha lety
pozvali mého skvělého předchůdce biskupa Františka, a nabídnout Vám v tomto předvánočním čase několik myšlenek
pro společné přemítání. Letos bych je
chtěl formulovat jako přání pro nás pro
všechny: rád bych nám všem popřál,
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abychom ve své službě veřejnému dobru
dokázali rozlišovat mezi ideály a iluzemi.
Myslím, že je snad vlastní každému z nás,
kdo ať už před nedávnem či před mnoha
lety přijal část zodpovědnosti za věci veřejné, že tento krok učinil s velkými ideály.
Ale přiznejme si upřímně, také s mnoha
velkými iluzemi.
A jak šel čas, asi každý z nás začal postupně zjišťovat, že nemálo věcí, o nichž
jsme se domnívali, že jsou realizovatelné
a správné a můžeme být skrze ně užiteční či druhým nějak pomoci, jsou naivní, a
že představa o jejich snadném dosažení
je pouze naší iluzí. Jsem přesvědčen, že
takovéto zjištění je naprosto přirozené
a nevyhnutelné a samo o sobě není vůbec žádnou tragédií – právě naopak – je
známkou zdravé sebereflexe a určitou
křižovatkou, na které je možno se vydat
různými směry.
Existují totiž lidé, kteří se i po takovémto
přirozeném zjištění nechtějí svých iluzí
vzdát a sveřepě se jich nadále drží. Ti jsou
z veřejného prostoru buď velmi rychle
odejiti, poněvadž jejich použitelnost pro
praktický život v něm je téměř nulová,
anebo následně sami odcházejí zhroucení a zahořklí, mnohdy s hlubokým pocitem velké osobní křivdy.
Mohou se z nich ale také za určitých nešťastných okolností stát svým způsobem
malí diktátoři, kteří setrvají a na vlastním
písečku si brání své iluze za každou cenu,
protože ty jsou pro ně nakonec důležitější
než původní vlastní dobro, pro které si své
iluze vytvořili. Moc nám všem přeji, aby se
nás toto netýkalo.
Pak je tu ale ještě další velmi nebezpečná možnost, která se bohužel vyskytuje
mnohem častěji: člověk také může začít

po odhalení svých iluzí ve svém programu a ve své vizi dobra rezignovat na jednu hodnotu za druhou, protože je vnímá
jako naivní, a dělat to tak dlouho, až mu
nakonec nezbude vůbec nic. Místo seškrtaných iluzí a opuštěných ideálů pak
zůstane jen bohorovný cynismus a bohapustý pragmatismus. Jistě každý z nás
má zkušenost ze setkání s takovýmito
lidmi, kteří sice ve veřejném prostoru zůstali, ale jejich cynický úsměšek při snaze
prosadit něco smysluplného, je výrazem
jejich naprosté skepse ohledně toho, zdali
má vůbec smysl se o něco nového či složitějšího pokoušet. Jsou to lidé, kteří při
nutném opouštění iluzí seškrtali a ztratili i
veškeré ideály. Zůstal jen cynismus, ironie,
kupčení a touha po moci. A já bych moc
přál nám všem, aby se nás netýkala ani
tato situace.
Nakonec zde ale ještě zůstává možnost,
kterou bych naopak nám všem přál –
možnost ve službě veřejnému dobru žít
tak, abychom dokázali s poctivostí a
zdravou sebekritikou škrtat všechno to,
co jsme měli za ideály, ale co se v reálném
životě ukázalo jako naše nerealizovatelné osobní iluze. Abychom měli odvahu a
sílu ze změti různých iluzorních představ
vysvobozovat skutečné ideály, které jsou
životné, které přetrvají a všemu tomu, co
pro druhé lidi děláme nebo chceme dělat,
dávají skutečný smysl. A ty abychom pak
statečně bránili a vytrvale prosazovali.
Chtěl bych nám všem popřát, abychom
byli lidmi, kteří rezignují na iluze a chrání ideál, a kteří vědí, že i když těch ideálů
možná nakonec moc nezbude, škrtnutí
toho posledního by znamenalo ztrátu
vnitřní síly a energie v žití pro druhé. Mít
odvahu opustit iluze a zachraňovat ide-

ály, je něco, co patří k životu, který realismus spojuje s vizí. A já bych nám všem
přál a také se za to jako Váš plzeňský biskup modlím, abychom byli skutečnými
realisty, kteří neztrácí velké vize.
Požehnaný adventní a vánočníčas.
16. prosince PLZEŇ
Deset let existence Poradny pro ženy a dívky,
která pomáhá svým klientkám ve složitých životních situacích, připomněla
děkovná mše sv. v katedrále sv. Bartoloměje, kterou celebroval biskup Tomáš
Holub.
Poradna poskytuje sociální poradenství,
dlouhodobé doprovázení i materiální a
potravinovou podporu. Každoročně tu
pomoc vyhledá zhruba stovka žen. Tři
stálé pracovnice poradny a několik dobrovolníků poskytují během roku přes
dva tisíce konzultací. Dva dny v týdnu
tu funguje klubová skupinová práce,
např. rukodělné dílny, práce s PC, základy hospodaření a další. „Poznáváme,
jak moc je v dnešní době důležité prosté ženské společenství. Chceme být
místem, kde se ženy mohou scházet a
mohou se cítit trochu jako doma,“ zdůrazňuje vedoucí poradny Marie Mentlová. Po duchovní stránce je klientkám
poradny k dispozici P. Pavel Petrašovský.
Poradna sídlí na Husově nám. 2 v Plzni,
objednat se lze na tel. Č. 731064036.
16. prosince PLZEŇ
Evangelizačně - modlitební večer Light4You
probíhal od 19.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské
ulici, odkud se mladí lidé vydávali do
ulic a restaurací v centru města zvát veřejnost k malému zastavení uprostřed

předvánočního shonu. Oslovení lidé
si pak přicházeli zapálit darované svíčky na svůj úmysl do kostele, kde zněla
chválová hudba, byl připraven horký čaj
a mohli využít příležitost k duchovnímu
rozhovoru. Akci připravili mladí lidé z
oblátského společenství OMIGang
17. prosince KLATOVY
Mši. sv. s přivítáním betlémského světla ce-

lebroval v jeziutském kostele P. Jaroslav Hůlle, který Betlémské světla
převzatl z rukou skautů. Po skončení
bohoslužby si lidé odnášeli světlo do
svých domovů.
18. prosince PLZEŇ

Chrámová slavnost sv. Mikuláše se konala v
řeckokatolickém kostele sv. Mikuláše na
MIkulášském náměstí. Sloužili ji řeckokatoličtí duchovní Mons. Milan Hanuš a
otec Igor Bibko.
Připravila Alena Ouředníková, foto Pavel Adámek, Jiří Strašek, Jitka Marková
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30. prosince DOMAŽLICE
Nová náboženská hnutí a násilí - přednáší
doc. Zdeněk Vojtíšek v 18.00 hodin v
augustiniánském klášteře.
31. prosince PLZEŇ - katedrála sv. Bartololměje
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s biskupem
Tomášem Holubem začne v 16.00 hodin.
1. ledna PLZEŇ - katedrála sv. Bartoloměje
Novoroční mše sv. s biskupem Tomášem
Holubem začne v 10.30 hodin.

Slavnost Dona Boska – zakladatele salesiánů 29. ledna v kostele sv. Martina
a Prokopa mše svatá od 10.00 hodin.
Hlavní celebrant biskup Tomáš Holub.
Další informace na www.sdbplzen.cz a
na recepci na 377266953.
25. ledna PLZEŇ
Beseda s uměleckým kovářem Jiřím Štruncem
o jeho dobrodružné cestě autem přes
celé Rusko do Vladivostoku. Beseda
s promítáním se bude konat od 17.00
hodin v učebně Biskupství plzeňského.
PASTORAČNÍ CENTRUM INFORMUJE:

2. ledna PLZEŇ
Zahájení Tříkrálové sbírky biskupem v
16.00 hodin v mázhauzu radnice na
nám. Republiky, v 16.45 hodin proběhne v katedrále divadelní představení
betlémského příběhu, určeno pro širokou veřejnost.
14. ledna SKALNÁ
Farní ples se koná od 17.00 hodin v restauraci POHODA, vstupné 100 Kč pro
dospělé.
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21. - 29. ledna PLZEŇ
TRADIČNÍ SALESIÁNSKÉ DNY:
Volejbalový turnaj 21. ledna od 9.00 hodin ve 4. ZŠ. Přihlásit se je možno do
14. ledna na email: f.hroch@gmail.com
Karneval pro děti 22.ledna v Salesiánském středisku mládeže v Revoluční
98, Plzeň - Lobzy. Přihlášky v recepci.
Salesiánský ples 28. ledna od 20.00 do
01.00 hodin v Pekle. Prodej vstupenek
na recepci střediska. Vstupné od 70 –
250 Kč. Bohatá soutěž o ceny.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY ROKU 2017
26. ledna – Diecézní setkání katechetů
s biskupem Tomášem v Plzni
25. března – Setkání pastoračních asistentů s biskupem Tomášem v Plzni
19. – 20. května – Diecézní setkání ministrantů
9. června – Noc kostelů
14. července – 800 let od smrti bl. Hroznaty
20. – 26. srpna – Diecézní tábor pro ministranty
16. září – Diecézní pouť do kláštera
Teplá
30. září – Den seniorů v Plzni
Exercicie „Obnova Božím slovem“ (Svatost)
vede P. Josef Žák, Svatá Hora 12.-16.
července (začátek večeří, konec obědem), přihlášky ex.dum@svata-hora.
cz nebo Exerciční dům, Svatá Hora
591, 261 01 Příbram (uveďte jméno
a příjmení, adresu, mail, telefon, SPZ
– přijedete-li autem). Cena 1 800 Kč.

Nabídka služby svátostí smíření
v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u
františkánů) v Plzni:
středa P. Stanislav Uhlíř 10.30–12.00;
12.30–13.30
čtvrtek bratři františkáni 14.30–16.30
pátek P. Ludolf Kazda 11.30-12.00;
15.15–16.15 (adorace)
první pátek 7.00–11.00 různí zpovědníci

zajištění návštěvy kněze či pastorační
asistentky v plzeňských nemocnicích.

Knihovna na biskupství
Knihy je možno půjčit na pastoračním
oddělení (3. patro biskupství) pondělí–
pátek 9.00–15.00, info o knihách na tel.
377 223 112; slajsova@bip.cz.

Prosíme farnosti, instituce i jednotlivce, kteří by rádi uveřejnili pozvánky na
své akce v této rubrice, aby informace
posílali či telefonovali do redakce vždy
do 15. dne předchozího měsíce, po domluvě lze stanovit i jiný termín. Děkujeme a těšíme se na Vaše příspěvky.
Redakce Zpravodaje, kontakt: zpravodaj@bip.cz, tel. 731619701.

Duchovní služba nemocným
v plzeňských nemocnicích
Nonstop tel. služba 777 167 004 pro

MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNÍK OBĚTEM
ZLA V PLZNI - DOUDLEVCÍCH:
Mše svaté v lednu nejsou
Rezervace termínů svateb, zájezdů, koncertů a dalších akcí tel. 603
809 798 nebo e-mailu:
zahrada@bip.cz
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Z charitního života
LEDEN VE ZNAMENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V celé republice letos probíhá v době
od 1. do 15. ledna tradiční Tříkrálová
sbírka. Účelem sbírky není jen shromáždění prostředků na předem vybrané projekty pomoci doma i v zahraničí. Především je kladen důraz
na osobní kontakt s lidmi, které koledníci doma navštíví a popřejí Boží
požehnání. Tak se i velká skupina
nevěřících občanů setká možná poprvé s prací Charity, jejíž motivací je
především Kristus sám.
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Zahájení sbírky a doprovodný program v plzeňské diecézi
Plzeň: Přijetí koledníků představite-

li města se uskuteční v mázhauzu
radnice 2. ledna v 16.00 hodin. Slavnostní atmosféru doplní schola od
kostela Panny Marie Nanebevzaté.
Pokud to počasí dovolí, i letos plzeňské krále a královny povezou přes náměstí „pivovarští koně“ do katedrály,
kde začne v 16.45 hodin dramatické
ztvárnění Tříkrálového příběhu v podání osvědčeného souboru ze Starého Plzence. Poté bude následovat
požehnání od otce biskupa Tomáše
Holuba v katedrále. Nenechte si ujít
ani putování králů ke kostelu „U Ježíška“ 7. ledna.
Domov pro seniory sv. Jiří zve všechny sympatizanty na Živý Betlém, který předvedou Rolničky – soubor ze

14. základní školy v Doubravce pod
vedením Mgr. Markvartové. Živý Betlém uvidí zájemci 11. ledna ve 14.00
hod. K dispozici bude samozřejmě i
„svařáček“ a jiné teplé nápoje.
6. ledna bude v Plzni opět jezdit Tříkrálová tramvaj. Organizátoři zvou
všechny zájemce, aby se přišli spolu
s koledníky svézt a strávit příjemné
chvíle v historickém vozu. Doprava
je zdarma. K dobré náladě přispějí
hudebníci a sbory včetně emeritního
biskupa plzeňského Františka Radkovského, který potěší hrou na kytaru i slovem.
10. ledna v 19.00 hodin proběhne
benefiční divadelní představení v divadle Dialog. Inscenaci Tři ženy navíc
hraje soubor Chlupatej kaktus.
11.ledna v Plaze v 15.00 hodin vystoupí Sbor Církevního gymnázia
Plzeň.
12.ledna od 20.00 hodin se koná závěrečný Tříkrálový koncert v Anděl
music baru. Představí se Annešanté
a Trio P.E.S.
Stříbro: Tříkrálová sbírka bude zahájena oficiálně 6. ledna ve 12.30 hodin
na radnici ve Stříbře. Koledníci ale
chodí už od 2. ledna.
Klatovy: Zahájení 4. ledna od 15.00
hodin na náměstí Míru (schody jezuitského kostela). Vystoupí dětský
pěvecký sbor Berušky. Účast přislíbil i
plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.
Děti se budou moci svézt v kočáru taženém koňmi kolem náměstí. V dalších obcích na Klatovsku se koleduje
podle možností – nejvíce o víkendu
7. a 8. ledna často s požehnáním

místního duchovního.
6. ledna v 19.00 hodin se koná Tříkrálový koncert v jezuitském kostele
sv. Ignáce. Mše Jacoba de Haana pro
dechový orchestr a smíšený pěvecký
sbor Šumavan pod vedením sbormistra J. Pletichy. Zapojen bude i dětský
pěvecký sbor Sedmikrásky.
25. ledna v 15.00 hodin budou vyhlášeny výsledky v kapli Domova
pokojného stáří Naší Paní. Současně
proběhne vernisáž obrazů dětí z Domova dětí a mládeže.
Domažlice: 7. ledna od 13.00 hodin zahájení na náměstí před radnicí, poté
v kostele tradiční Vánoční příběh.
Rokycany: Zahájení 2. ledna.
Zbiroh: 6. ledna v 17.00 hodin Koncert
Tříkrálový v kostele sv. Mikuláše.
Ostrov: Zahájení v kostele sv. Michaela a Panny Marie Věrné 3. ledna v
15.30 hodin. Sraz koledníků i vedoucích skupinek již v 15. 00 hodin na
faře u kostela.
Karlovy Vary: Slavnostní zahájení sbírky proběhne 3. ledna. V 10.00 hodin
vyjde průvod královské družiny s koledníky od budovy magistrátu k hlavní poště. V 10.15 následuje slavnostní
zahájení, vystoupení pěveckého sboru a požehnání koledníkům.
Diecézní koordinátorkou Tříkrálové
sbírky je Mgr. Alžběta Kalábová, telefon 731 591 852 e-mail: alzbeta.kalabova@dchp.charita.cz

Miroslav Anton, Anna Srbová
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Méně

svaté

známé
Vyobrazení zleva:
Svatá Josefina Bakhita
Svatá Laura Montoya

Svatá Josefina Bakhita – patronka Súdánu
Africký květ aneb Madre Moretta (Černá matka), tak je nazývána africká světice Josefina Bakhita.
Narodila se r. 1869 v severním Súdánu. V sedmi letech byla
unesena arabskými obchodníky s otroky a ze šoku zapomněla své jméno. Arabové ji pojmenovali Bakhita, což
znamená šťastná. Musela přijmout islám a několikrát byla
prodána různým pánům. Nejkrutější období zažila v rodině
tureckého generála, kde byla fyzicky týrána.
Když bylo Bakhitě 14 let, vypuklo Mahdiho povstání a

generál rozprodal všechny otroky.
Bakhitu koupil italský konsul Lemgaui, s jehož rodinou odcestovala
do Itálie, kde ji konsul daroval manželce svého přítele Agusta Michieliho, aby se stala chůvou jejich dcerky
Alici. Michieliovi se rozhodli usadit v Africe a dali dceru s Bakhitou
do péče sester kanosiánek, kde se
Bakhita poprvé setkala s Bohem. Setkání bylo pro ni osudové, rozhodla se v klášteře zůstat, ačkoliv paní
Michielli trvala na jejím odjezdu.
Nakonec rozhodl italský soud, který
otroctví neuznal a Bakhitu prohlásil
za svobodnou.
8. ledna 1890 přijala Bakhita svátosti
křtu a biřmování a nové jméno Josefina. Řeholnicí se stala v roce 1896
a o šest let později byla přijata do
konventu ve Schiu, kde zůstala do
své smrti r.1947.
V roce 2000 byla tak řečená Madre
Moretta prohlášena za svatou a Súdán ji přijal za svou patronku. Jednou se jí prý jeden student zeptal,
co by dělala, kdyby se setkala se svými únosci. „Kdybych potkala ty, kteří mě unesli, kteří mě mučili, klekla
bych a líbala jim ruce. Protože kdyby
se toto nestalo, nebyla bych dnes
křesťankou,“ odpověděla.
Svatá Laura Montoya
První kolumbijská světice Laura
Montoya Upegui, řeholním jménem
Laura od svaté Kateřiny Sienské, byla
25. dubna 2004 papežem Janem
Pavlem II. zařazena mezi blahoslave-

né a 12. května 2013 ji ve Vatikánu
papež František prohlásil za svatou.
Světice se narodila 26. května 1874
v Jericu Dolores Upegui a Juanovi
de la Cruz Montoya a při křtu dostala
jméno María Laura od Ježíše (María
Laura de Jesús). Když byly Lauře dva
roky, byl její otec během bratrovražedné války při obraně víry a vlasti
zavražděn. Jejich majetek zabavili a
rodina byla odsouzena žít v extrémní chudobě. Matka, která měla hlubokou a neochvějnou víru v Boha,
dceru naučila odpouštět. Bylo ji
šestnáct let, když Laura vstoupila do
Normal de Institutoras v Medelině.
Pak vystudovala Holy Spirit School
v Amalfi a v Medellínu. V roce 1907 si
napsala: „Viděla jsem se v Bohu, který mě zmocňoval svým otcovstvím.
Intenzivně jsem cítila, že mě chce
udělat matkou nevěřících. Způsobovali mi bolesti jako skutečné děti.“
Po studiích se rozhodla pro Dílo pro
Indiány. A začala pracovat jako misionářka mezi nimi.
14. května 1914 s podporou biskupa
Maximiliana Crespa Rivery ze Santa
Fe de Antiquia založila kongregaci
Sester misionářek Neposkvrněné
Panny Marie a svaté Kateřiny Sienské v Medellínu. Pochopila, že Indiáni mají stejnou lidskou důstojnost
a Boží povolání.
Posledních devět let svého života
prožila svatá Laura Montoya na vozíčku a po dlouhé agónii zemřela 21.
října 1949 v Medellínu v Kolumbii.

Veronika Pechová
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KOSTELY A KAPLE

SV. KŘÍŽE
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V roce 2017 vás zvu na cestu za kostely v naší diecézi, které byly zasvěceny tajemství Svatého Kříže. Není jich mnoho, ale v každém vikariátu
je alespoň jeden. Mezi nejstarší patří kostely v Hazlově a v Újezdu sv.
Kříže, původně z 12. století. Ty asi mají vztah ke křížovým výpravám,
které v té době nabíraly na obrátkách, a mnoho rytířů po návratu z
výprav zasvětilo kostely na svých panstvích Svatému Kříži. Nejmladším byl kostel sv. Kříže v Chebu, který byl letos ve prospěch bezohledných developerů zbořen i s rozsáhlým klášterem.Zasvěcení Svatému
Kříži má dvě podoby: Nalezení svatého Kříže a jeho Povýšení. Poměr
kostelů a kaplí tohoto zasvěcení je u nás 20:3 ve prospěch Povýšení.
Příběh Nalezení Svatého Kříže začal v roce 325, kdy probíhaly vykopávky v Jeruzalémě s cílem nalézt kříž, na němž byl ukřižován Ježíš
Kristus. Inicioval je císař Konstantin, zřejmě z popudu své manželky
Heleny. Podle podání sv. Ambrože byly nalezeny zbytky Svatého Kříže, sokonce tří, a další relikvie v roce 326. Autentický Svatý Kříž byl

ověřen uzdravením těžce nemocné
ženy. Po návratu do Říma uložila císařovna Helena část relikvií Kristova
kříže a trnů z Kristovy koruny spolu
se dvěma hřeby v kapli svého paláce,
který nechal Konstantin přestavět na
kostel sv. Kříže. Ten dnes plní funkci
římského kostela kardinála Miloslava
Vlka. Součástí nálezů byla i destička
s nápisem „Ježíš Nazaretský král židovský“. Jeden z oněch dvou nalezených
hřebů je dodnes součástí Svatovítského pokladu v pražské katedrále. Další
historie však byla spletitá. V roce 614
dobyli Jerusalém Peršané pod vedením krále Chosrefa a kříž si vzali jako
trofej s sebou do Persie. Byzantský císař Heraklios jej při své perské výpravě
ukořistil a přivezl zpět do Jeruzaléma.
Podle legendy nemohl vstoupit do

města, pokud byl v císařské slávě.
Bránil mu v tom anděl, a tak se musel
obléci jako kajícník a pěšky donést kříž
do chrámu Božího hrobu na Golgotě.
Předání kříže patriarchovi Zachariášovi proběhlo14. září 628. Od té doby
se slaví svátek Povýšení Svatého kříže.
Kříž byl v antice používán pro bolestivou a potupnou smrt, a proto nebyl
ani symbolem prvních křesťanů. Do 4.
století se křesťané vyhýbali jeho zobrazení z obav posměchu pohanského
okolí. Tento postoj se radikálně změnil
právě nalezením a později navrácením této ústřední relikvie křesťanstva
a symbol pohany křesťanů se stal symbolem duchovního vítězství. My to bereme jako samozřejmost, ale je dobré
si uvědomit, jaký význam má kříž v našem moderním životě.  Jan Soukup
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informuje

Nový rok.
Byl tu nedávno, ten předešlý, a ani jsem se nestačila pořádně rozhlédnout a uplynul jako voda, je pryč. Na prahu roku 2017 bilancuji tváří
v tvář roku 2016. Chci si připomenout všechny velké věci, které se
udály v mém životě, poučit se z toho, co se nepovedlo a mohlo být
lepší, opřít se o zkušenosti, které mají pro mě velkou hodnotu. Vím,
po čem žízním, po lásce, po uzdravení a pokoji, všechno to mi může
dát jen Bůh. Už teď se raduji z toho, že On žehná mně a každému z
nás, zahrnuje nás vším dobrem a je příčinou naší radosti. Podělím se
s Vámi o jedno z nejkrásnějších požehnání, které jsem kdy dostala, a
přeji vše dobré v roce 2017.
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Požehnání buď s tebou,
požehnání zářícího světla,
světlo kolem tebe
i uvnitř tvého srdce.
Ať ti září svit slunce
a zahřívá tvé srdce,
až začne hořet
jako velký oheň z rašeliny
a cizinec přistoupí k tobě, aby se od něj
ohřál.
Ať z tvých očí září požehnané světlo

jako dvě svíce
v oknech tvého domu,
které zvou poutníka,
aby uvnitř hledal ochranu
před bouřlivou nocí.
Kohokoli potkáš,
až půjdeš cestou,
ať ho zasáhne
tvůj laskavý pohled.
(staré irské požehnání)

Co jsme pro vás v Karmelitánském
knihkupectví ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským připravili a na co se
můžete těšit v roce 2017?
PŘEDNÁŠKY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST - v prostorách Biskupství plzeňského.
V úterý 10. ledna v 19.00 hodin se bude konat
přednáška P. Štěpána Smolena na téma Hledání stálosti v nestálé době. Kněz je autorem
knihy Buď, kde jsi, která se stala po
svém vydání bestselerem. Proč? Jedním z důvodu je, že se kniha zaobírá
tématem věrnosti a stálosti v tom, co
děláme po vzoru pouštních otců. To
první, co otcové radí, je: Někam vykroč!
Otcové zdůrazňují to, že nelze jít po vícero cestách zároveň. Protože když se
budu snažit jít po více cestách a snažit
se dělat všechno, tak nedojdu nikam.
Po přednášce následuje autogramiáda knihy Buď, kde jsi. Knihu bude možné zakoupit na místě.
Na úterý 14. února v 19.00 hodin připravujeme přednášku P. Ladislava Heryána na téma
O Božím milosrdenství mezi námi. P. Ladislav Heryán je autorem knih Země za
obzorem a Exotem na této zemi, která
musela být několikrát dotisknuta pro
velký zájem. Po přednášce bude autogramiáda, přineste si knihy z domova,
nebo bude možné knihy zakoupit přímo na přednášce.
Těšíme se na vás. Každý den i ty následující v Novém a celém dalším roce.
Majka Lachmanová a Jana Hricová z
knihkupectví Františkánská 9 v Plzni.
SOUTĚŽ
Tentokrát soutěžíme o výše zmíněnou

knihu P. Štěpána Smolena BUĎ, KDE JSI.
Soutěžní otázka zní:
Která citace z Písma byla použita jako motto Diecéze plzeňské pro rok 2017?
Své odpovědi zasílejte do 15. ledna
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 prosincového Zpravodaje
byla vylosována ta, kterou nám zaslal
Hynek Papež z Chebu. Výherce získává
knihu Evangelium na každý den 2017
z nakladatelství Paulínky.
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H
HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB O R A

Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
Kam směřuje naše pomoc - Aktuální projekty
Papežského misijního díla sv. Petra apoštola
PMD SPA v České republice podporuje v současné době celkem 1711 bohoslovců v osmi seminářích. Uganda:
Velký seminář sv. Pavla Kinyamasika
(172 studentů), Zambie: Velký seminář
sv. Dominika (143 studentů), Keňa: Velký seminář sv. Matěje Mulumby (101
studentů), Nigérie: Velký seminář sv.
Tomáše Akvinského (414 studentů),
Tanzánie: Malý seminář sv. Marie (210
studentů), Malý seminář sv. Pia (295
studentů), Malý seminář sv. Josefa (167
studentů), Malý seminář sv. Karla Boromejského (209 studentů)
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Arcidiecéze Lusaka, Zambie Velký seminář sv.
Dominika
Seminářů je v Zambii celkem deset. Bohoslovců stále přibývá a místní lidé jen
těžko hledají možnosti, jak jim zajistit
dostatek místa na studium, ubytování,
toalety, učebny nebo knihovny. Vedení semináře se často potýká i s nedostatkem kvalifikovaného personálu a
vzdělávacích pomůcek. Seminář sv.
Dominika je jedním z projektů, na které
prostřednictvím PMD SPA už od roku
2009 významně přispívají také čeští

dárci. „Formace semináře je velmi důležitý úkol, protože jde o budoucnost
církve. Četnost povolání je nyní v naší
zemi na vrcholu, nemůžeme si dovolit
propást tuto příležitost. Na mnoha místech je úbytek povolání, tady naopak.
Nemáme dost místa, chybí nám lůžkové kapacity. Vnímám to jako velkou
odpovědnost, víc ale jako potěšení, že
mohu takto přispívat Matce Církvi. Tito
mladí muži budou kněžími, a jestli má
jít církev kupředu, musím ze sebe vydat
to nejlepší,“ řekl v rozhovoru pro PMD
P. Dennis Phiri v době, kdy Seminář sv.
Dominika vedl.
Jak je možné podpořit povolání v misiích?
Přihlášením se do členské aktivity Dárcovství.
Podporováním bohoslovce v misiích
modlitbou a finančním darem.
Sponzorováním bohoslovce částkou
15 000 Kč ročně (není nutné přispívat
celou částkou, vítána je jakákoliv pomoc).
Číslo účtu: 72540444/2700, specifický
symbol: členské číslo dárce, variabilní
symbol: 30.
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
m.sv@volny.cz, 608 976 598

Studentská duchovní správa Plzeň
pravidelné akce v lednu:
Neděle: 20.00 hodin mše sv. s účastí
studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
Úterý: 20.00 hodin 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 Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul.
19.00 hodin - hlavní studentská mše

sv. tamtéž, 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 ve farním sále Františkánská 11)
4. ledna: RŮŽENEC ZA ZKOUŠKY á la
Karlos
11. ledna: NOČNÍ HRA PO PLZNI á la
Jiřík
18. ledna: MARGITA HORVÁTHOVÁ –
večer o romské kultuře
25. ledna: MŮVÍ NÁJT á la Máří

Jiří Strnad
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PLZENSKÉ
PANENKY
MILÍ PŘÍZNIVCI NAŠEHO RODINNÉHO CENTRA,
děkujeme vám za podporu, kterou jste nám dávali v uplynulém roce i ve všech
sedmnácti letech předešlých.
A jaké novoroční přání poslat všem Panenkám a jejich rodinám? Našla jsem jedno pro sebe i pro vás:

MC

„Aby neplakaly sovy
A nebyl dětský žal
Aby klíč nezamykal
Ale otvíral
A bylo odemčeno
Až začnou chodit sny
Aby mohly dovnitř
A zase odešly."
(Jan Skácel, Básně II)

22

Vážené maminky, milé Panenky a všichni příznivci,
momentálně nevíme, jak to bude s provozem rodinného centra Plzeňské panenky v roce 2017. Stávající vedení končí svoji aktivitu a nové vedení není v tuto chvíli
jisté. V lednu a v únoru tedy budeme vyklízet prostory mateřského centra v Sadech 5. května - pravidelný denní program nebude probíhat a MC bude zavřeno.
Jak to nakonec s Panenkami dopadne, to se dozvíte v březnovém vydání.
Do té doby kéž vás a vaše blízké provází pokoj. Pokoj hluboký jak řeka, který je
darem Boží lásky. V důvěře, že On se stará o každého z nás, o každou Panenku,
není třeba se bát ničeho, co přijde.
Přeji všem láskyplné vztahy v našich rodinách a ať platí, že klíče našich srdcí nezamykají, ale otvírají. 
Majka Lachmanová

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících
úterních setkání začíná 7. února od
18.00 hod. v sále farnosti, Františkánská 11 v Plzni.
Témata v únoru:
7. února Jak chápe katolická církev
manželství
14. února Manželství z pohledu bible
21. února Hodíme se k sobě? Co si do
manželství přinášíme, co očekáváme
28. února Psychologické rozdíly mezi
mužem a ženou; potřeby muže a
ženy, rozdělení rolí
(Další cyklus bude ve středy od 19.
dubna)
Národní týden manželství
proběhne 13.-19. února s mottem „Recept na dobré manželství“. Více informací na www.tydenmanzelstvi.cz
Kurz Škola lásky v rodině 25. února
v Plzni v učebně biskupství 9.3016.30 hodin. Nemusí se účastnit oba
manželé, tématem kurzu je zvládání
konfliktů a emočních konfrontací
v rodině podle dr. Jiřiny Prekopové,
vede lektor PhDr. Jan Čapek z Nymburka.
Cena 400 Kč za jednotlivce, za pár
700 Kč.
Další termíny na jaro:
- Víkend pro chlapy 31. 3.-2. dubna
- Víkend pro ženy 19.-21. května v
Těnovicích

Exercicie pro manželské páry
Pernink 20.-25. srpna (začátek v neděli
večeří v 18.00 hodin, konec v pátek
obědem), vede P. Josef Žák a Jindřich
Fencl, cena za pár 3 000 Kč. Přihlášky:
slajsova@bip.cz
Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů,
manželské poradenství a párovou
terapii (více na www.poradnaukaplicky.cz). Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané každé sudé pondělí 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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Shutdown & Restart:
Silvestrovská duchovní obnova pro
mládež (14-29 let). Alcohol-free & noiseless. Real alternative.
Čtvrtek 29. 12. odpoledne - neděle 1. 1. odpoledne: 29. 12. kolem 15.00 hod odjezd z
Plzně na Lomec u Vodňan, ubytování,
začátek rekolekce, která trvá plynule až
do neděle a zahrne závěr roku 2016 i
vstup do začátku toho dalšího, přijde-li. V neděli 1. 1. po obědě odjezd, návrat kolem 15.00 hod.
Rekolektor: Pavel Fořt.
Cena: Dobrovolný příspěvek do 300 Kč
den, konečnou výši si stanovuje účastník sám, klidně až po rekolekci na místě. Doprava: Nabízím svezení, zájem je
třeba uvést při přihlášení (včetně preferovaného místa nástupu); trasa, čas

Večer chval s DCM (17. 1. v 19.30)
Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova
opětovali lásku našemu Bohu, Otci,
Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu
podobnými. Další se uskuteční tradičně třetí úterý v měsíci – tedy 17. ledna
v 19.30 hodin v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro
všechny – chvalme Pána!
Pouť mládeže do Taizé (29. 1. – 6. 2.)
Společně s komunitou bratří se budeme scházet třikrát denně ke společným modlitbám v Chrámu smíření,
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

UNIT 2017 (10. - 12. 3.)
UNIT je víkend plný workshopů, seminářů, chval apod. určený pro mladé
křesťany z různých křesťanských církví
a ze všech koutů nejen Plzeňského kraje. Cílem je povzbudit mladé křesťany
v jejich víře a umožnit rozličná setkání
s novými lidmi a samozřejmě také se
samotným Bohem. Setkání se uskuteční v Plzni o víkendu 10. – 12. března.
Bližší informace a registrační formulář
naleznete na webové stránce: www.
unitos.cz
Světový den mládeže v plzeňské diecézi – Setkání mládeže s biskupem před Květnou nedělí
(7. - 8. 4.)
„Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“
(Lk 1,49)
Už začaly přípravy dalšího setkání
s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) a program bude opět
bohatý a pestrý. V pátek se již tradičně
uskuteční Křížová cesta centrem Plzně
(začátek v 18.00 hodin v katedrále sv.

Celostátní setkání mládeže
v Olomouci (15. – 20. 8.)
Již dnes je možné se přihlásit na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční od 15. do 20. srpna v Olomouci.
Hlavním tématem budou biblická slova: Nebojte se!
Organizátoři shánějí také dobrovolníky, 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
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a místo odjezdu bude upřesněno dle
zájmu.
Přihlášky: Než se narodí - do 24. 12.,
23.59 hod. Na pavel.fort@email.cz nebo
na jeho tel. 737 546 649.

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

Bartoloměje). Pokud by chtělo vaše
společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které. Také se ozvěte, pokud máte zájem o nocleh z pátku
na sobotu (ve spacáku).
V sobotu bude program pokračovat
od 9.00 hodin opět v aule gymnázia na
Mikulášském námětí 23 v Plzni (jen pět
minut od nádraží). Na programu bude
společná modlitba, dále duchovní slovo, krátké filmy a tematické workshopy... Také se můžete těšit na příležitost
k setkání s věřícími vrstevníky z celé
diecéze, krásnou liturgii s průvodem
s ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. Na závěr mše svaté otec biskup
každému osobně požehná a předá dárek – památku ze setkání.
Stejně jako v minulých letech uvítáme
vaši podporu při organizaci celého
setkání – pokud nám můžete pomoci
(třeba při liturgii, zařizování prostor,
předávání informací nebo zajišťování
stravování), budeme moc rádi – ozvěte se! Přípravné setkání se uskuteční
v neděli 8. ledna v 16.00 hodin na DCM
– srdečně zveme! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu.
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757

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 let je omezen
na 7 (při plném obsazení autobusu).
Přihlašovat se můžete nejpozději do
22. 1. (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.

DCM
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(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/ Co se dále chystá…
Přihlašování na JUMP 2017
(15. 3. – 22. 3. 2017)
Diecézní setkání ministrantů v Holýšově
(19. – 20. 5. 2017)
XI. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích (24. 6.)
ÚLET pro náctileté (16. – 22. 7. 2017)
Tábor ministrantů v Horní Blatné (19. – 26. 8.)
Workship 2017 (20. – 26. 8. 2017)
Diecézní pouť do Teplé s programem pro mládež (15. – 16. 9. 2017)
Nabídka DCM
Milosrdní dojdou milosrdenství – kniha je
ohlédnutím za Setkání s papežem
v Krakově, obsahuje promluvy papeže
i našich biskupů, svědectví mladých.
Cena: 80,- Kč
Křesťan ve víru světa – kniha obsahuje 12
témat pro společenství mládeže, která

se týkají učení církve – doplňuje tak nedávno vydané knihy: „Na cestě k člověku“ (křesťanská antropologie) a druhý
díl „Dar společenství církve“ (církev a
společenství). Cena: 20,- Kč

Z DCM zdraví Petr a Pavel
OHLÉDNUTÍ
XI. volejbalový BiskupCUP – vyrovnané klání
Dne 3. prosince jsme se sešli na 4. ZŠ,
abychom oslavili začátek adventu
maximálními sportovními výkony na
tradičním a oblíbeném volejbalovém
turnaji. Sešlo se sice pouze sedm družstev, ale výkonnostně na stejné úrovni.
Nejdříve se bojovalo ve skupinách, pak
proběhlo čtvrtfinále, semifinále a nakonec finálové zápasy určily celkové
pořadí – 1. RMPC, 2. Já nevím, 3. Esa, 4.
Klokani.
Přes bojové nasazení všech družstev
jsme všichni cítili krásnou atmosféru,
kterou má tento turnaj každým rokem.
Vítězství našeho družstva jsme oslavili
v nedalekém lokále.

Tuto novoročenku
vytvořil pro naše čtenáře
ak. arhitekt Václav Šmolík.
Redakce Zpravodaje se připojuje
s přáním Božího požehnání v novém roce
			všem čtenářům.

			

Z diáře biskupa Tomáše
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Pondělí
LEDEN2017

1. 9:00 Plzeň-Bory, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše přenášená Českým rozhlasem
2.1. 16:00 Plzeň, mázhaus radnice a katedrála, žehnání tříkrálových koledníků
3.1. 10:00 Karlovy Vary, zahájení Tříkrálové sbírky
4.1. 15:00 Klatovy, zahájení Tříkrálové sbírky
9.1. 9:30 Plzeň, vikariátní konference vikariátu Plzeň – město
14.1. 9:00 Plzeň-Litice, setkání s ekonomickými radami farností
15.1. 8:00 Praha-Kobylisy, mše pro ekumenickou lesní školu
22.1. 14:00 Plzeň, velká synagoga, vzpomínka na židovské transporty
23.-25.1. Plenární zasedání ČBK
26.1. 9:30 Skalná, vikariátní konference chebského vikariátu
17:00 Biskupství plzeňské, setkání s katechety
28.1.

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, setkání s řeholníky a zasvěcenými osobami

29.1. 10:00 Plzeň-Lobzy, kostel sv. Martina a Prokopa, mše ze slavnosti sv. Jana Boska

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

Provozní doba: pondělí – pátek:

9:30 –13:00 a 13:30 – 18:00

tel.: +420 608 768 054
e-mail: info@aggeo.cz

www.aggeo.cz

Přejeme Vám speciální nový rok!

