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Biskup, primátor i hejtman se vydali
koledovat v rámci Tříkrálové sbírky.
Foto Soňa Pikrtová
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Milé sestry, milí bratři,
pěkně Vás všechny zdravím v prvních dnech nového roku
2017 a přeji Vám i vyprošuji, ať po celý nastávající rok je
„radost z Hospodina vaše síla“ (srov. Neh 8,10)!
S vděčností jsem navázal na hlubokou a smysluplnou tradici mého milého předchůdce biskupa Františka a vybral
i pro rok 2017 duchovní motto naší diecéze. Je vzato ze
závěru žalmu 139 a zní:
„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 139,23n)
Jsem přesvědčen, že toto motto obsahuje něco naprosto
zásadního pro duchovní život každého z nás jednotlivě,
pro duchovní život našich rodin, farností či společenství,
ale i celé naší plzeňské diecéze. Odráží se v něm tolik potřebná připravenost nechat Boha nahlédnout do našeho
nitra a ptát se Ho, co máme dělat. A nejen to, toto modlitební zvolání v sobě obsahuje i ochotu skutečně se Hospodinem nechat vést.
Abychom nicméně takovéto zvolání starozákonního žalmisty mohli přijmout s radostnou myslí za své, jsou k tomu

třeba přinejmenším dva zásadní
předpoklady:
Tím prvním je jasné vědomí, že náš
duchovní a náboženský život nestojí
na prvním místě na plnění různých
přikázání či pravidel, ale na připravenosti hledat Boží cesty pro nás teď a
tady. A to zcela konkrétně.
Sestry a bratři, s velkou naléhavostí nám všem jednotlivě i nám jako
společenství kladu na srdce, že naplnění tohoto předpokladu v žádném
případě není vůbec samozřejmé.
Právě naopak! Jak často podléháme
pokušení, že to, co je v našem životě
nejdůležitější, je plnit nám vštípená
přikázání a tak nehřešit. A splnění
tohoto nároku pak věnujeme veškeré své duchovní úsilí. A velmi málo
či vůbec se neptáme, co Bůh vlastně
po nás chce? Co možná on vidí úplně
jinak než my právě teď?
I jako poctiví katolíci žijeme mnohdy
v klamném přesvědčení, že my moc
dobře víme, co je správně a co se
Bohu líbí. Celé své úsilí pak směřujeme pouze k naplňování toho, o čem
jsme až tvrdohlavě přesvědčeni, že
to tak Bůh přece musí chtít.
Moji milí, prosím Vás: modleme se
právě slovy našeho společného letošního motta jeden za druhého,
abychom se stále nově a upřímně
otevírali otázce: „Pane, kudy mě či
nás chceš vést? Která je podle Tvé
vůle a nikoliv podle vůle mé cesta
věčnosti?“
Jsem hluboce přesvědčen, že jestli
se nám jen trochu podaří takto se
ptát, náš život s Bohem se otevře netušeným perspektivám.
Druhým předpokladem pro to, abychom s radostnou myslí mohli při-

jmout za své motto naší diecéze na
rok 2017, je osobní zkušenost víry:
když se Bohu svěříme do rukou, on
nás povede po dobrých cestách.
Vůbec se nemusíme bát, že by nás
vedl stezkami, které budou jen nějak obecně dobré a správné, ale nám
osobně přinesou bolest a utrpení.
Jak hluboko je v nás zakotven tento
strach, že pustit si Boha více k tělu
znamená riskovat své vlastní štěstí.
Bůh jistě zná naše nitro. O tom jasně hovoří i začátek žalmu, z něhož je
naše letošní motto vzato: „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě“ (Ž 139,1).
Jak často ale v hloubi svého srdce
pochybujeme o tom, že Bůh používá
tuto znalost našeho myšlení a našich
tužeb skutečně vždy jen v náš prospěch, jen pro naše opravdové štěstí
a pro naši spásu.
Prosme tedy, moji přátelé, v nastávajícím roce o dar dětské důvěry v Boží
péči o každého z nás jednotlivě, o
naše společenství i o naši diecézi.
Prosme, abychom s Boží pomocí
touto důvěrou uměli prozářit naše
farnosti. Jen tak se naše bohoslužby
mohou stávat opravdovou eucharistií, tedy živým a společně prožívaným díkůvzdáním a společně
vyslovenou či vyzpívanou chválou,
že náš Bůh se o nás stará. Stávejme
se takto ve své víře hodnověrnými a
inspirujícími pro své blízké i pro celé
své okolí. Přeji a vyprošuji ještě jednou nám všem Boží blízkost v celém
roce 2017, moc děkuji za všechnu
lidskou podporu i za Vaše modlitby a
kéž skutečně „radost z Hospodina je
naše síla“!
+ Tomáš
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Co se stalo,
co se chystá
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19. prosince PLZEŇ
Vánoční bohoslužba a dárky pro lidi bez domova
V plzeňském kostele U Ježíška proběhla mše sv. pro lidi bez domova, po níž
jim byly rozdány vánoční balíčky pro radost i potřebu. Večer se pak vydala skupinka mladých dobrovolníků rovnou
do ulic, aby všechny osamělé potěšila
zpěvem koled a popovídáním.
Společenství Od srdce k srdci pořádá
pravidelně, vždy jednou do měsíce, mši
pro bezdomovce, po níž jsou všichni
zváni na společné občerstvení. Místem
těchto setkání se stal kostel U Ježíška,
kam pro tuto příležitost dojíždí P. Martin Sedloň, OMI z Plas. Před Vánoci je
setkání spojeno také s rozdáváním dárků v podobě jídla, trvanlivých potravin,
hygienických potřeb či oblečení, které
lidé z Plzně a okolí pro tento úmysl během adventu nakoupí či nasbírají.
Kostel byl zcela plný a průběh bohoslužby s přibližně 70 netradičními hosty
velmi živý. Mnoho z nich bylo v kostele

vůbec poprvé, ale vlídné přijetí a péče
organizátorů je přilákala. Z balíčků,
které se rozdávaly po mši, měli velkou
radost.
Večer pak skupinka mladých dobrovolníků, kteří připravili další svačinové baličky, uvařili kávu a čaj do termosek, vyrazila do města. Zpívali vánoční koledy
a hledali v různých zákoutích všechny
osamělé a lidi bez domova. Předávali
hořící prskavky, nabídli občerstvení a
popovídali si.
Byl to den plný emocí, sebezapření, někdy i studu, ale také obrovské vděčnosti, radosti, objetí, lásky, úsměvů i velké
smysluplnosti. Účastníci akce se shodli,
že i pro ně samotné byl večer plný obdarování a neváhají do toho jít příští rok zas.
20. prosince PLZEŇ
Biskup Tomáš Holub požehnal ve věznici na Borech kapli, kterou si vybudovali sami odsouzení
„Budeš mít konečně kapli, zavolal mi
loni na jaře náš ředitel, “ zavzpomínal
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kaplan borské věznice Blažej Pelán.
Ředitel Petr Vlk dodal: „Uvědomuju si,
jak záslužnou práci tu dělají duchovní a
jakou pomocí může být v těžké situaci
odsouzených víra. Dosavadní provizorní prostory, kde bohoslužby probíhaly,
byly značně nevyhovující, a tak jsme
hledali řešení.“
Ve spolupráci s architektem Davidem
Vávrou, který kapli projektoval, se do
práce v prostorách bývalého skladu
pustilo na šest desítek vězňů - dobrovolníků, původním povoláním zedníků,
truhlářů, elektrikářů… Opravili staré
cihlové a pískovcové zdivo, položili
podlahu z čedičových desek. „Tento objekt má svoji energii, je dotýkaný rukama chlapů, kteří jej budovali, na pohled
drsný, pod povrchem křehký a něžný.
Protože je určen mužům, snažil jsem
se, aby se tu cítili dobře,“ popsal David
Vávra, který je i autorem vitráží s motivy Kristovy krve a Božího oka. Pod jeho
vedením také zástupci odsouzených
namalovali před samotným žehnáním
na závěs za oltářem řecká písmena alfa
a omega jako symbol počátku i konce
všeho - symbol Krista.
Biskup Tomáš Holub ocenil, že kaple i

vězeňská duchovní služba je záležitostí ekumenickou, na které se společně
podílejí křesťanské církve bez rozdílu,
a dodal: "Vězeňskou kapli vnímám jako
místo, kde je prostor pro naději v situaci
někdy velmi beznadějné."
Momentálně probíhají v borské věznici bohoslužby dvakrát měsíčně, nová
kaple nyní pojme větší množství účastníků, bude využívána i ke koncertům.
Je zde i prostor pro zpověď či soukromé rozjímání. „Uvítal bych výpomoc
katolického kněze, který by docházel
alespoň jednou za měsíc sloužit mši a k
osobním rozhovorům s odsouzenými,“
vyzývá vězeňský kaplan Blažej Pelán.
28. prosince LEDCE, PLZEŇ
Pěší pouť pro Aleppo
Jako výraz solidarity s postiženými
bombardováním a jako vyjádření podpory velkého Pochodu pro Aleppo se
vydalo několik desítek poutníků z obce
Ledce přes vrch Krkavec a lochotínskou
Kilometrovku až ke katedrále sv. Bartoloměje. Putovní shromáždění bylo zakončeno u symbolického andělíčka na
mříži na zadní zdi katedrály.
"Prožíváme bolest z utrpení druhých i

z vlastní bezmoci. Zároveň věříme, že
každý projev sounáležitosti má smysl, že lhostejnost k bolesti druhých a k
brutalitě mocných se nakonec vždycky
vymstí. Chceme více mlčet, než mluvit. I
v tichu se může dít něco podstatného,"
shodli se organizátoři Elva Frouz, Magda Fictumová a Tomáš Kozel.
29. prosince - 1. ledna LOMEC U VODŇAN
Netradiční Silvestr mladých v tichu a modlitbě
Přivítat nový rok 2017 bez bujarých
oslav, bez alkoholu, ale v tichu, adoraci
a modlitbě se rozhodlo několik mladých lidí z plzeňské diecéze, kteří strávili dny přelomu roku na silvestrovské
duchovní obnově v Lomci u Vodňan.
„Nabídli jsme zájemcům alternativu,
jak prožít konec roku duchovně, a sice
se třemi cíli. Zkusit si vystoupit z tradičně společností prožívaných oslav, strávit tyto dny úplně jinak. Na konci roku
se ztišit, podívat se na výzvy, které na
nás čekají, promodlit si je. A konečně
udělat další krok na cestě k Bohu,“ popisuje P. Pavel Fořt, spirituál mládeže
v plzeňské diecézi a organizátor pilotní
akce, která by mohla předznamenat
nabídku podobně stráveného konce

roku do budoucna. P. Pavel Fořt by rád
nadále zprostředkovával rekolekce pro
mladé lidi, kteří mají zájem „zajet na
hlubinu“.
2. ledna PLZEŇ
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky biskupem
na radnici a v katedrále
Tříkrálová sbírka v diecézi byla zahájena biskupem Tomášem Holubem v
mázhauzu plzeňské radnice a poté
dramatizací Vánočního příběhu a požehnáním v katedrále sv. Bartoloměje.
Nechyběla ani tradiční jízda koledníků
koňským pivovarským povozem. „Mám
s vámi, milí koledníci, hodně společného, protože v mém biskupském znaku
se nachází právě tříkrálová hvězda.
Děkuju, že i vy za ní půjdete a budete
prosit, aby vám lidé pomohli pomáhat
potřebným,“ zdůraznil biskup Tomáš.
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5. ledna PLZEŇ
Generální vikář P. Krzysztof Dędek požehnal
nové věže fotbalového stadionu Viktorie Plzeň
Stadion Viktorie Plzeň dokončil několikaletou rekonstrukci a výstavbu
dvou nových rohových věží. Generální vikář P. Krzysztof Dędek při té
příležitosti připomněl, že o sportu
hovořil už sv. Pavel v 1. listu Korintským (1 Kor 9,24-27) a že sportovci
a křesťané mají mnoho společného,
především směřování k jasnému cíli.
Pomodlil se pak slovy:
„Pane a Bože, všechno, co jsi stvořil,
je dobré. Chválíme tě také, že jsi podivuhodně stvořil člověka v jednotě
těla a duše.
Děkujeme ti za dar zdraví, za radost
ze hry a pohybu, kterou nám nabízí
sport.
Děkujeme ti za radost z přátelství a
vzájemných vztahů, které při tom
zakoušíme. Děkujeme ti za sílu, kterou odtud čerpáme. Prosíme tě, ať
tvé požehnání spočine na tomto stadionu. Dej ať všichni, kdo zde budou
měřit síly, umějí vítězit i prohrávat.
Chraň je před úrazy, přepínáním sil a
nezdravou ctižádostí.
Ať silní na duši i na těle usilujeme o
vítězství v cíli své životní cesty. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.“

6. ledna PLZEŇ
Historická Tříkrálová tramvaj brázdila plzeňské
ulice a těšila se značnému zájmu veřejnosti i
díky biskupu Františkovi
Emeritní biskup František Radkovský v
ní hrál na kytaru, po celý den účinkovalo několik pěveckých sborů a kapel.
Biskup František také zahájil TS v Klatovech, viz foto dole.

Unikátní trojice tří králů ve složení biskup, hejtman, primátor koledovala v rámci Tříkrálové
sbírky
Biskup Tomáš Holub se vydal na koledu společně s hejtmanem Plzeňského
kraje Josefem Bernardem a plzeňským
primátorem Martinem Zrzaveckým.
V doprovodu dětských koledníků prošli centrem města, projeli se speciální
Tříkrálovou tramvají, navštívili Českou
obchodní banku a zakončili putování
na krajském úřadě. „Je to úžasný pocit,“
konstatoval rozjařeně biskup Tomáš.

Biskup Tomáš Holub ocenil vítěze výtvarné
soutěže
V rámci Tříkrálové sbírky vyhlásila
Diecézní charita Plzeň dětskou výtvarnou soutěž na téma Hvězda nad
Betlémem. Zaslaná díla zdobila interiér historické Tříkrálové tramvaje. S
autory vítězných obrázků se setkal
biskup Tomáš Holub a předal jim
ocenění. Na snímku zleva Erika Snyková, ředitel Diecézní charity Plzeň
Jiří Lodr, biskup Tomáš Holub, Kamil
Pašek a Kryštof Petříček.
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11. ledna PLZEŇ
Biskup Tomáš Holub požehnal nově vybudovanou Modrou aulu LF UK
Základní kámen tohoto nejmodernějšími technologiemi vybaveného objektu
v Medicínském centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni požehnal
před zhruba třemi lety biskup František
Radkovský, biskup Tomáš nyní udělil
dokončené velkokapacitní posluchárně
požehnání za přítomnosti děkana fakulty prof. Borise Kreuzberga, primátora
Martina Zrzaveckého a dalších.
OMLUVA
Výpadek webových stránek biskupství
Omlouváme se za několikadenní výpadek internetových stránek biskupství
www.bip.cz, byly nabourány a zavirovány. Nyní je již chyba odstraněna a je
možné se na stránky opět bez problému dostat.
Už teď lze ale prozradit, že v roce 2017
má vzniknout web nový, můžeme se
tak těšit na přehlednější a modernější
verzi. Zároveň doporučujeme sledovat
i naše stránky na Facebooku pod názvem Diecéze plzeňská, kde naleznete
veškeré aktuality, nebo twitterový účet
otce biskupa Tomáše.
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Připravila Alena Ouředníková, foto Soňa
Pikrtová, Jiří Strašek, Alena Ouředníková

4. února KLENČÍ POD ČERCHOVEM
Koncert králový aneb králem je každý, kdo otvírá srdce - netradiční akustický koncert folkrockové skupiny ZRCADLA v 17.00 h v kostele sv. Martina
za účasti emeritního biskupa Františka Radkovského. Koncert je věnován
všem, kdo organizovali, koledovali i
věnovali ve prospěch Tříkrálové sbírky.
11. února PLZEŇ
Světový den nemocných v učebnách
Biskupství plzeňského.
Od 14.00 h bude slavena mše svatá s
udílením svátosti nemocných a poté
následuje společné posezení s malým
pohoštěním. Přede mší svatou, cca od
13.00 h., bude příležitost ke svátosti
smíření (P. Ludolf Josef Kazda O. Praem.
a P. Jiří Barhoň).
17. února TISOVÁ
Společenský ples OCHK a ŘKF Bor ve
20.00 h v KD Tisová u Tachova. Vstupné 150 Kč, tradičně bohatá tombola.
Rezervace vstupenek na 605 044 664.
18. února PLZEŇ
Modlitební večer - večer chval a uctívání u příležitosti 50 let charizmatické
obnovy v katolické církvi proběhne
v Domečku na Lochotíně od 19.00 h.
24. února PLZEŇ
Den otevřených dveří Církevní ZŠ
Zveme Vás na Den otevřených dveří
Církevní základní školy Plzeň od 9 do
16.00 h. Určen je především rodičům
budoucích prvňáčků a žáků šesté třídy,

kteří vybírají nejvhodnější školu pro
své děti.
Rodiče i děti si mohou prohlédnout
školu a její vybavení, nahlédnout do
výuky ve stávající 1. či 6. třídě. Zodpovíme všechny otázky o vzdělávacím
programu a specifikách školy, zápisech
a přijímacím řízení. Pro děti je připravena malá badatelská expedice, při níž si
mohou vyzkoušet, jak ve škole pracujeme.
Škola bude pro příští školní rok otevírat jednu 1. a jednu 6. třídu s menším
počtem žáků. Zápisy do 1. třídy se
uskuteční v sobotu 8. dubna, přijímací
řízení do 6. třídy 9. května. Přihlášky a
další potřebné informace k přijímání
do obou ročníků budou zveřejněny na
webových stránkách školy.
Více informací o základní škole najdete
na www.cisplzen.cz. Obrátit se můžete
také na zástupkyni ředitelky pro ZŠ Kateřinu Chejlavovou, tel. 734 646 994, chejlavova@cisplzen.cz
4. března ŠVIHOV
Den klatovského vikariátu
začne od 9.30 h v Kulturním domě ve
Švihově
TÉMA: „Vnitřní struktura křesťanské modlitby“ – zamyšlení Josepha Ratzingera –
Benedikta XVI.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: P. Mgr. Karel Satoria
PROGRAM:
9.30 - zahájení : vikář P. Jaroslav Hůlle a
starosta Švihova PaedDr. Václav Petrus
10.00 – přednáška
10.45 – 11.15 – přestávka
11.15 – slovobiskupa Mons. Tomáše
Holuba
12.00 – občerstvení

13.30 – přednáška
14.30 – eucharistická adorace
15.00 – Mše svatá, hlavní celebrant biskup Mons. Tomáš Holub
Po celý den je možnost přistoupit ke svátosti smíření a zakoupit křesťanskou literaturu. Kancionály s sebou!
14. března PLZEŇ
Přednáška na biskupství od 19.00 h
PhDr. Jan Samohýl Th.D.: Židovské kořeny křesťanství
17. - 18. března PLZEŇ
Formační setkání ministrantů bude
probíhat u salesiánů v Lobzích, Revoluční ul. 98, Plzeň.
Program:
Pátek 18.30 sraz, 19.30 přednáška biskupa Tomáše, modlitba.
Sobota: 9.15 přednáška P. Romualda
OP, 10.30 přednáška P. Řehoře OPraem, 12.00 oběd, 14.00 nácvik liturgie
Zeleného čtvrtku v katedrále, 15.30
zakončení.
Setkání je určeno pro ministranty od
14 let (jídlo a přespání zajištěno, karimatku a spacák s sebou, cena 200 Kč).
Přihlašování (do 13. 3.) a bližší informace: br. Juniper 605374900, juniperjosef@
seznam.cz
25. března PLZEŇ
Setkání pastoračních asistentů, akolytů, lektorů, mimořádných služebníků eucharistie a pomocníků kněží ve
farnosti se uskuteční v Plzni na biskupství od 10.00. Součástí programu bude
mše sv., představení účastníků a jejich
služby biskupovi Tomášovi a diskuze s
ním. Konec cca v 15.30 hodin.
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Přihlášky do 20. března na e-mailu:
slajsova@bip.cz.
12. - 16. července SVATÁ HORA
Exercicie „Obnova Božím slovem“
(Svatost) vede P. Josef Žák. 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,
event. SPZ auta). Cena 1 800 Kč.
KNIHOVNA NA BISKUPSTVÍ
Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) od
pondělí do pátku 9.00–15.00, info 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 v plzeňských nemocnicích.
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CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA V PLZNI OTEVÍRÁ:
- přípravný kurz pro profesionální
chůvy
Hlídáte děti a tušíte, že jste výborná
chůva? Máte ráda děti a chtěla byste se
jako chůva živit nebo si založit školku
či dětskou skupinu, ale nemáte odpovídající vzdělání? Chcete zlepšit své vyhlídky pro získání nového pracovního
místa?
Využijte projektu Profesionální chůva
dle NSK, jehož cílem je rozšíření nabídky programů v oblasti dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím Chůva
pro děti do zahájení povinné školní
docházky a Chůva pro dětské koutky.
Oba kurzy Chůva pro děti do zaháje-

ní povinné školní docházky a Chůva
pro dětské koutky budou probíhat v
prostorách Církevní základní školy a
střední školy Plzeň v průběhu února až
května 2017.
Cena kurzů závisí na počtu účastnic,
její podstatnou část tvoří cena zkoušky před autorizovanou osobou: Chůva
pro dětské koutky od 4 500 Kč, Chůva
pro děti do zahájení povinné školní docházky od 5 000 Kč.
Bližší informace o náplni kurzu, podmínkách pro účast v kurzu i termínech
najdete na www.cisplzen.cz. Obrátit se
můžete také na odborného garanta kurzu Janu Fenclovou, tel. 733 786 400.
- dálkové studium maturitních oborů
Pro školní rok 2017/2018 nabízíme
také možnost dálkového studiu našich
maturitních oborů Ekologie a životní
prostředí a Sociální činnost. Bližší informace na webových stránkách školy
www.cisplzen.cz nebo u zástupkyně
ředitelky pro SŠ Dagmar Dostálové, tel.
734 320 664, dostalova@cisplzen.cz.
HLASOVÝ KURZ PRO KNĚZE
Biskupství plzeňské již několik let nabízí všem kněžím diecéze možnost zdokonalit se ve schopnostech hlasového
projevu.
Hlas je pro kněze snad nejdůležitějším prostředkem, kterým komunikuje
s ostatními lidmi, hlavně věřícími.
Stává se bohužel často, že na začátku profesní dráhy kněze, v době jeho
přípravy na vysoké škole, se hlasové
přípravě, ať už z jakýchkoliv důvodů,
nevěnuje dostatečná pozornost. Tuto
situaci má zmíněný kurz diecéze řešit
a napravovat.

Hlasový kurz je zaměřen hlavně praktickým směrem, snaží se postihnout
běžné situace hlasové práce kněze,
mluveného slova a slova zpívaného.
Probíhá v Plzni a je dáván kněžím
diecéze bezplatně. Informace na biskupství.
PASTORAČNÍ CENTRA V PERNINKU A HORNÍ
BLATNÉ spadají od 1. ledna 2017 pod
nově vzniklé oddělení správy majetku biskupství, které vede Bohumil
Dvořák. Správci jsou i nadále manželé
Löfflerovi, objednávání pobytů na tel.
731 619 703, mail pastoracnicentrum@
seznam.cz.
Od 1. dubna dochází ke zvýšení ceny
za pobyt následujícím způsobem:

Horní Blatná:
dospělý (18-69 let) 150 Kč/noc (po slevě 130 Kč za noc)
dítě do 17 let včetně a senior od 70 let
120 za noc (po slevě 100 Kč za noc)
Pernink:
dospělý (18-69 let) 180 Kč/noc (po slevě 160 Kč za noc)
dítě do 17 let včetně a senior od 70 let
150 za noc (po slevě 130 Kč za noc)
Nárok na slevu mají křesťané z plzeňské diecéze, jejichž příjem na hlavu činí
méně jak 7 tisíc čistého. Požadavek na

slevu je možno uplatnit u správce při
placení (formou čestného prohlášení).
Pro oba domy se zároveň zavádí minimální naplněnost – 15 ubytovaných
na objekt, v případě zájmu menšího
počtu lidí o ubytování je třeba zaplatit
částku odpovídající minimálnímu počtu ubytovaných.
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY
KARLOVY V PRAZE
vyhlašuje přijímací řízení ke studiu od
akademického roku 2017/2018
Zájemci o studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze, kteří chtějí začít studium v akademickém roce 2017/2018, mohou
podat přihlášku do 28. 2. 2017.
Nabízené studijní obory:
• Katolická teologie (magisterské studium, prezenční, 5 let)
• Teologické nauky (bakalářské studium, kombinované, 4 roky)
• Teologické nauky (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Aplikovaná etika (navazující magisterské studium, kombinované, 2 roky)
• Dějiny křesťanského umění (bakalářské studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny křesťanského umění (navazující magisterské studium, prezenční, 2
roky)
• Dějiny evropské kultury (bakalářské
studium, prezenční, 3 roky)
• Dějiny evropské kultury (navazující magisterské studium, prezenční, 2
roky).
Podrobnosti týkající se přijímacího řízení
a ostatní informace o studiu na KTF UK
jsou k dispozici na www.ktf.cuni.cz.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.
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těší u srdce, že v tříkrálové akci se v naší
diecézi potkávám s živou Církví.
Bohu i vám všem velké díky!

+ Tomáš

Z charitního života
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Z CHARITNÍHO ŽIVOTA V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
K hlavním událostem měsíce ledna
patřila bezesporu Tříkrálová sbírka,
která se konala od 1. do 15. ledna. Po
mnoha letech se koledníci Tříkrálové
sbírky museli potýkat při koledování s velkými mrazy. Ani mrazy je ale
nedokázaly zastavit. Počet kasiček a
koledníků zase oproti minulému riku
o něco stoupl – celkem se v diecézi
zapečetilo 1 164 pokladniček a počet
koledníků včetně dospělých překročil 3 500. Celkový výnos zatím není
spočítán, seznámíme vás s ním v
příštím čísle Zpravodaje. Organizátoři doufají, že bude opět o něco vyšší
než loni, kdy se v diecézi vykoledovalo 4 306 725 Kč.

SLOVO OTCE BISKUPA TOMÁŠE K TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2017
Společně s vámi jsem prožíval i Tříkrálovou sbírku. Musím říci, že koledování s panem hejtmanem a primátorem
jsem si dost užil a mohl tak i přímo v
terénu obdivovat nadšení všech spolukoledovníků, malých i velkých, všech
rodičů, prarodičů, učitelů, zaměstnanců a dobrovolníků naší Charity i mnoha
přátel a příznivců, kteří je doprovázeli.
Prosím vyřiďte VŠEM moje obrovské
uznání a můj veliký dík. Moc si vážím
toho, že nehledě na zimu a mráz myšlenka solidarity s potřebnými v naší
diecézi kvete. A to jak na straně organizátorů a koledníků, tak i na straně
dárců. Moc všem děkuji a velmi mne

INTEGRACE CIZINCŮ V ROCE 2016
Poradna pro cizince a uprchlíky
Diecézní charity Plzeň poskytovala v
roce 2016 asistenční služby na pracovišti Oddělení pobytu cizinců OAMP MV
ČR v Plzni. Projekt začal už v roce 2015.
„Oproti roku 2015 došlo k rozšíření cílové skupiny“, řekla vedoucí Poradny
Klára Zachová. „V rámci projektu bylo
přímo na pracovišti OPC v Plzni poskytováno poradenství v otázkách pobytu na území, pomoc s vyplňováním
formulářů, tlumočení z/do ruského
a ukrajinského jazyka a asistence při
jednání s pracovníky OPC podle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů“. Služba je poskytována státním
příslušníkům třetích zemí, kteří pobývají na území České republiky legálně v režimu zákona o pobytu cizinců
326/1999 Sb. A dále osobám, které požívají postavení uprchlíka nebo status
doplňkové ochrany. „Asistenční služby
byly poskytovány v pondělí a středu
v dopoledních a odpoledních hodinách“, upřesňuje Klára Zachová. „Celkem jsme za rok 2016 poskytli pomoc
486 uživatelům. V 71 % se jednalo o
občany Ukrajiny, v 9 % o občany Vietnamu, v 6% o občany Ruska“. Služeb
dále využili občané Alžírska, Běloruska,
Bosny a Hercegoviny, Egyptu, Etiopie, Ghany, Gruzie, Indie, Iráku, Íránu,
Japonska, Jordánska, Kazachstánu,
Korey, Kosova, Kuby, Makedonie, Moldavska, Mongolska, Nepálu, Panamy,
Spojených arabských emirátů, USA,

Srbska, Sýrie, Thajska, Tuniska, Turecka
a Uzbekistánu. „Poskytujeme celkem 4
druhy činností: 41 % tvoří poradenství
v otázkách pobytu na území ČR, 30 %
asistence při jednání s pracovníky OPC,
24 % pomoc s vyplněním formulářů a
5 % pomoc se sepsáním dokumentu“,
vypočítává vedoucí Poradny. Dotazy
uživatelů služeb se týkaly nejčastěji náležitostí žádostí o povolení k pobytu,
prodlužování povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu a dále byly časté dotazy týkající se povinnosti oznamovat změny.
Projekt je financován Ministerstvem
vnitra ČR a Statutárním městem Plzeň
prostřednictvím Odboru sociálních
služeb MMP.
TRANSPARENTNÍ ÚČET
Diecézní charita Plzeň zřídila transparentní účet u ČSOB. Účelem je, aby
veškeré finanční dary ze strany soukromých dárců nebo firem byly průběžně
zveřejňovány a veřejnost tak měla přehled o jejich výši a využití. Pohyby na
kontě jsou zveřejňovány formou měsíčních výpisů. „Dárci i ti, kteří se zajímají o to, kam darované finance poputují,
mají možnost sledovat, na jaké služby
je Charita použije“, řekl ředitel DCHP
Jiří Lodr. „Kromě transparentního účtu
samozřejmě využíváme i běžný účet.
Přehled hospodaření za účetní rok
vždy zveřejňujeme ve výroční zprávě a
na našich webových stránkách“. Cesta
k transparentnímu účtu: www.csob.cz firmy a podnikatelé – segmenty - neziskové organizace - transparentní účet.
Číslo účtu: 277850809/0300. Diecézní
charita děkuje všem minulým i budoucím dárcům!
Miroslav Anton
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blahoslavené
známé

Méně

Vyobrazení zleva:
Bl. Bernardina Jablonská
Bl. Maria Gabriella Sagheddu

Blahoslavená Bernardina Jablonská
Beatifikační proces Bernardiny Jablonské byl zahájen 26. května
1984 a 6. června 1997 při své návštěvě Polska ji papež Jan Pavel II.
v Zakopaném prohlásil za blahoslavenou.
Bernardina pocházela z malé polské vesnice Pizuny u Narol, kde se
5. srpna 1878 narodila do rodiny chudého rolníka, který byl vlídným,
laskavým a rozhodným mužem. Maminka byla temperamentní, zodpovědná a pořádkumilovná žena. A všechny tyto vlastnosti Bernardina po rodičích zdědila. Měla tři bratry, a jelikož rodina byla velice
chudá, do školy nechodila, místo toho rodinu navštěvoval chudý
učitel, který za chléb a mléko učil Bernardinu číst a psát. Nebylo jí
ani patnáct let, když ji zemřela maminka a otec se brzy nato znovu
oženil. Bernardina útěchu nacházela v modlitbě. V červnu 1896 se
na pouti v Horinci setkala se zakladatelem chudých sester bratrem
Albertem Chmielowskim a rozhodla se krátce po svých 18 narozeninách do kongregace, která byla v počátcích, vstoupit. Začátky pro ni
nebyly vůbec lehké a hned jí byla přidělená práce hlavní kuchařky.
Tehdy začala Bernardina o svém rozhodnutí pochybovat. Trvalo to
do doby, než objevila posilující radost z odevzdanosti službě Bohu

a bližním. Podle ní by bez této odevzdanosti nebylo pravé cesty. Sílu pro
každodenní práci čerpala z Kristovy
přítomnosti v eucharistii a jak to bylo
možné, utíkala k adoraci. Po skončení
noviciátu byla v roce 1899 jmenována
představenou komunity. I když byla
kongregace potvrzena až mnohem
později v roce 1922, byla již v roce 1902
ustanovena generální představenou
kongregace, kterou formovala v duchu
svatého Františka. Šlo jí více o kvalitu
sester než o jejich množství. Především
ji šlo o vztahy k ukřivděným. „Bol mých
bližních je i mým bolem.“ S vypuknutím druhé světové války vznikly problémy s pronásledovanými utečenci,
kterým se sestry snažily pomáhat, za
což byly gestapem stále vyslýchané,
ohrožované a zastrašované. A v této
velice těžké době sestra Maria Bernardina 23. září 1940 o osmé hodině ranní
zemřela. Pohřbena byla dva dny po své
smrti na hřbitově Rakowicki v Krakově.
20. března 1985 byla provedena exhumace a její ostatky přeneseny do chrámu Ecce Homo.
Blahoslavená Maria Gabriella Sagheddu
„Darovala svůj mladý život za to, aby
všichni křesťané na světě byli jedno.
Celá církev, plná obdivu, je hluboce
vděčná této malé a odvážné trapistické řeholnici, která nám v tichu a
samotě ukázala, že na cestě duchovního života a velkých ideálů se platí
jedině vlastním životem,“ řekl na adresu blahoslavené Marie Gabrielly papež Jan Pavel II., když ji 25. ledna 1983
prohlásil za blahoslavenou. Trapistická sestra Maria Gabriella od Jednoty
křesťanů pocházela ze Sardinie v Itá-

lii, kde se 17. 3. 1914 narodila v rodině
pastevců, pátá z osmi dětí. Vynikala
bystrostí, otevřeností, upřímností,
ale také tvrdohlavostí a netrpělivostí.
Školu navštěvovala do svých dvanácti let, protože musela pomáhat rodičům vydělávat peníze na živobytí.
Do kostela chodila pouze v neděli,
ale jakmile dovršila osmnáctý rok,
stala se u ní změna. Přihlásila se do
Katolické akce a začala vyučovat náboženství a pečovat o nemocné. Pak
ale pocítila touhu udělat něco víc a ve
dvaceti letech se rozhodla pro řeholní
život a na radu svého zpovědníka 30.
září 1935 vstoupila do kláštera sester
trapistek v Grottaferatě. Jelikož velice
bolestně vnímala rozdělení křesťanů,
přijala řeholní jméno Marie Gabriella
od Jednoty křesťanů. Když pak o tři
roky později onemocněla tuberkulózou, nabídla svůj život jako oběť za
jednotu křesťanů. „Mám dojem, že
to Pán ode mne opravdu žádá,“ řekla
matce představené, proč se pro tento
čin rozhodla. 23. dubna 1939 nemoci
ve svých 25 letech podlehla.
Sestra Maria Gabriella žila v odevzdanosti do Boží vůle. Zanechala
po sobě na čtyři desítky dopisů, které psala své mamince, svému zpovědníkovi. V roce 1957 byl její hrob
otevřen a zjistilo se, že její tělo se
nerozkládá. Nyní je uloženo v kapli
trapistického kláštera ve Vitorchianu
a její malá relikvie se nachází v trapistickém opatství u nás v Novém Dvoře. O životě blahoslavené Marie Gabrielly Sagheddu pojednává kniha
Moniky Della Volpe Cesta vděčnosti
- příběh trapistické mnišky Marie Gabrielly. 
Veronika Pechová
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KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE


V DOMAŽLICKÉM VIKARIÁTU

Počátky kostela Nalezení sv. Kříže
v obci Újezd sv. Kříže jsou zakryty legendou. U jeho založení byla údajně
skupina mnichů, asi poustevníků, kteří
žili v lesích na blízké Černé hoře. Před
svým odchodem do nově založeného
kláštera augustiniánů v Pivoni postavili
v místě obce kostel zasvěcený Nalezení Svatého kříže. Pivoňský klášter byl
založen po roce 1260 a podle širších
dobových církevních dokumentů bylo
cílem jeho založení právě podchycení
poustevníků z pohraničních lesů, protože se svým životem vymykali církevní správě. Možná, že tehdy založený
kostel byl dřevěný a nahrazen byl ve
třetí čtvrti 14. století dodnes zachovanou stavbou. O obci máme nejstarší
Újezd sv. Kříže
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písemnou zprávu z roku 1352 a tehdy
se jí říkalo i Újezd v Chodech, o kostele
je nejstarší zpráva z roku 1357.
Kostel byl pobořen husity a ani boje
třicetileté války se odlehlému koutu
Domažlicka nevyhnuly. Pokaždé byl
kostel obnoven, z pozdněgotické obnovy jsou zachovány kružby v oknech
a vstupní předsíň, předsazená gotickému portálu s bohatou profilací. Kostel
byl opravován v 60. letech 17. století, kdy byla zvětšena okna v lodi. Věž
byla přistavěna v roce 1818, do požáru
v roce 1859 měla cibulovou střechu.
Kostel je jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem a věží v západním
průčelí. Presbytář je zaklenut žebrovou
křížovou klenbou, loď a oratoř má no-

vogotický trámový strop s kazetami.
Zmíněný požár zničil i interiér kostela,
který byl v letech 1863 až 1892 vybaven novogotickým zařízením.
V těchto letech se sem dostalo šest terakotových soch apoštolů jako dar patrona kostela, uměnímilovného Kristiána
Koce z Dobrše, přítele mnoha českých
umělců. Na našem území se jedná o
zcela ojedinělé dílo, sochy byly vytvořeny kolem roku 1400 neznámou dílnou z Norimberka a dnes jsou prezentovány v Muzeu církevního umění ve
františkánském klášteře v Plzni. Sochy
ze stejné dílny, Krista a apoštolů při Poslední večeři, lze vidět v kostele v Kalchreuthu u Norimberka, který střídavě
slouží luteránům a katolíkům. Ze zajímavostí újezdského kostela lze zmínit
gotickou malbu Zvěstování Panně Marii z konce 14. století i novogotickou
malbu Narození a Vzkříšení Krista nad
vítězným obloukem.
Součástí obce Velký Malahov na Hor-

šovskotýnsku jsou Jivjany. Rodokmen
mají letitý, nejstarší zpráva se pojí k založení kladrubského kláštera v roce
1115. Poměrně malá vesnice měla tzv.
Růžencovou kapli z roku 1787. V roce
1936 byla zbořena a na jejím místě
byla postavena nová větší kaple, zasvěcená Povýšení sv. Kříže. Tato mešní kaple byla zbudována převážně v
novorománském slohu, s některými
detaily, které odkazují ke gotice a také
trochu k tvarosloví soudobé výstavby.
Na vnější zdi byl umístěn památník
padlých obyvatel obce v 1. světové válce. Poničená kaple byla opravena díky
obecnímu úřadu z Velkého Malahova
za přispění místních obyvatel. Kapli
znovu vysvětil otec biskup František
Radkovský v roce 2014 a obnova byla
završena spuštěním věžních hodin
v roce 2015, které zhotovil Miloš Flosmann z Ostrova. Kaple byla opravena
kompletně včetně interiéru.

Jan Soukup

Jivjany
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informuje

nakladatelství
biskupem pro rok 2017 jako motto
plzeňské diecéze. Správně jste odpovídali, že se jedná o žalm 139, verš 23.
Knihu P. Štěpána Smolena Buď, kde jsi
získává vylosovaná výherkyně Anna
Hošková z Chlumčan.
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Karmelitánské nakladatelství informuje
Letošní zima je doslova úchvatná,
plná překvapivých teplotních zvratů,
na zmrzlou zemi padá bělostný sníh
a lidé se choulí v bundách, kožíšcích a
kapucích a je na všechny docela veselý
pohled. Zimy jsou vůbec výborné, už
proto, že v jejich kontrastu oceňujeme
teplo našich domovů. Přitopíme, popíjíme horký čaj nebo něco na zahřátí a
to je ten pravý čas třeba otevřít knihu. A
kdo z nás byl na přednášce P. Smolena
na téma Hledání stálosti v nestálé době,
zřejmě otevře jeho knihu Buď, kde jsi
a nedočkavě se do ní začte. Protože
mnoho obyčejných, prostých mouder,
je právě v této knize. Například popis
poledního démona, zvaného Acedie,
který napadá nejen mnicha kolem
poledne tak, že se cítí celý malátný,
znaven, a jak by řekla moje maminka,
rozplizlý. Napaden acedií, člověk se stane neklidný a všetečný a natolik rozptýlený, že vlastně začne myslet jen na to,
kdy bude už večer, aby se najedl a odpočinul si a je jak bez života...To je velmi
volná reprodukce z knihy Buď, kde jsi.
Doufám, že se do ní s chutí začtete a

neodložíte bez užitku. Máte na to celý
měsíc do další přednášky. Těším se na
vás v únoru na setkání, připravované s
P. Ladislavem Heryánem. Kéž každého z nás
provází odvaha žít každý den tak, jak se
praví v irském požehnání:
"Kéž bys byl
ráno plný očekávání,
v poledne plný síly
a večer plný moudrosti."
Přeji láskyplné dny a odvahu k životu.

Majka Lachmanová
PŘEDNÁŠKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
V úterý 14. 2. v 19.00 hodin se koná v
učebnách Biskupství plzeňského
přednáška P. Ladislava Heryána na téma O
Božím milosrdenství mezi námi. Kněz je
autorem knihy Země za obzorem a
zejména titulu Exotem na této zemi,
je autentická a ryzí, odvážně psaná a
vede čtenáře po cestách zkušenosti s
Božím milosrdenstvím. Po přednášce
bude autogramiáda knih P. Heryána,
které bude možno zakoupit přímo na
místě.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Majka a Jana z knihkupectví.

Tentokrát soutěžíme o výše zmíněnou knihu Paola Gulisana C. S. Lewis
- Ve světě fantasy a evangelia z nakladatelství PAULÍNKY.
Soutěžní otázka zní:
Jaké národnosti byla blahoslavená Maria
Gabriella Sagheddu?

Paolo Gulisano: C. S. Lewis
Ve světě fantasy a evangelia
Kniha se věnuje postavě a dílu známého spisovatele, který se pod vlivem svého přítele J. R. R. Tolkiena
znovu navrátil ke křesťanství, což
ovlivnilo jeho následující tvorbu. Záměrem knihy je vtáhnout čtenáře do
Lewisova života, dát nahlédnout do
světa jeho víry a vnitřní svobody a
skrze tuto optiku číst jeho nádherné
příběhy.
Váz., 264 str., 279 Kč
POZOR - SOUTĚŽ!
V minulém čísle Zpravodaje jsme se
Vás, milé čtenářky a milí čtenáři, ptali, která citace z Písma byla zvolena

Pozorné přečtení tohoto Zpravodaje
vám napoví. 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.
Více o knihách z NAKLADATELSTVÍ
PAULÍNKY se dozvíte na www.paulinky.cz, objednávat lze na e-mailu:
objednavky@paulinky.cz

23

H
HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB O R A

Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
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Martyrologie 2016
Informační agentura Fides provozovaná Kongregací pro evangelizaci národů
zveřejnila seznam pastoračních pracovníků zabitých ve světě během roku
2016. Letos je to 14 kněží, 9 řeholních
sester, 4 věřící laici a jeden seminarista,
tedy celkem 28 lidí. Podle kontinentů jich je nejvíce v Americe – 12 osob
(9 kněží a 3 řeholní sestry), v Africe 8
osob (3 kněží, 2 řeholní sestry, 1 seminarista a 2 laici), v Asii to bylo 7 osob (1
kněz, 4 řeholní sestry a 2 laici). Jeden
kněz byl zabit v Evropě. Stejně jako v
posledních letech byla většina těchto
pracovníků zabita při pokusu o krádež
či při loupežném přepadení v kontextu morálního úpadku, ekonomické a
kulturní bídy a násilí. Nechybějí ovšem
případy, kdy smrt přišla jako odplata za
odvážný postoj těchto osob v zápase
za sociální spravedlnost, např. mexický kněz Jose Luis Sanchez Ruiz, který
se postavil organizovanému zločinu a
narkoobchodu ve své diecézi Veracruz.
V Evropě byl katolický kněz cíleně zavražděn fanatikem, který se přitom dovolával islámského náboženství. Papež
František ve své promluvě ze dne 26.
12. 2016, odvolávaje se na svátek svaté-

ho Štěpána mučedníka, prohlásil: „Svět
nenávidí křesťany ze stejného důvodu,
jako nenáviděl Ježíše, protože On byl tím,
kdo přinesl Boží světlo, kdežto svět dává
přednost temnotě, v níž ukryje své zlé
skutky." Všichni zabití žili v lidských a sociálních kontextech, udělovali svátosti,
pomáhali chudým, pečovali o sirotky a
drogově závislé, působili v návaznosti
na rozvojové projekty nebo zkrátka jen
někomu otevřeli dveře svého domova.
A někteří z nich byli zavražděni stejnými
lidmi, kterým předtím pomohli. Téměř
žádné vyšetřování prováděné místními
úřady nevedlo ke zjištění pachatele a
iniciátora těchto zločinů. Velké znepokojení panuje také nad osudem ostatních pracovníků pastorace, kteří byli
uneseni nebo beze stopy zmizeli a nejsou o nich žádné zprávy. Papež František nám často připomíná: „Dnes existují
křesťané, kteří jsou vražděni, mučeni, vězněni, masakrováni, protože nezapírají Ježíše Krista“ …„mučedníků dneška je více
než jich bylo v prvních stoletích“. (SL)
(Agenzia Fides 30/12/2016)
Úplnou zprávu vč. jmen a podrobností
naleznete na webu agentury Fides
Miriam Svobodová, zástupce PMD,
m.sv@volny.cz, 608 976 598

Studentská duchovní správa Plzeň
pravidelné akce v lednu:
Neděle: ve 20:00 hodin mše sv. s účastí
studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
Úterý: ve 20:00 hodin studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí
Středa: v 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, poté v 18:15 - 18:45 hodin adorace s možností duchovního
rozhovoru nebo zpovědi (v kostele
ve Františkánské).
V 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: ve 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)
1. února: NAD BIBLÍ S OTCEM PAVLEM
8. února: VELMI ZAJÍMAVÁ SPOLEČENSKÁ HRA
15. února: MODLITEBNÍ VEČER
22. února: MUDr. PETR LEJČKO –
LAUDATO SII
Více na:
hora.signaly.cz a na facebooku Hory.

Jiří Strnad
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PLZENSKÉ
PANENKY

MC

MILÍ PŘÍZNIVCI NAŠEHO RODINNÉHO CENTRA,
Vyšla jsem si na dlouhou zimní procházku. Uprostřed krásné lesní krajiny mě napadalo mnoho myšlenek a hodně jich patřilo také Panenkám. Promítala jsem si
řadu krásných okamžiků a děkovala za ně. Sice se v novém roce žádné programy
a akce nekonají a nový tým se do této chvíle také nezformoval, ale právě tady
jsem si uvědomila velmi podstatnou věc. Faktická činnost neprobíhá, spíš směřuje k ukončení, ale to nejdůležitější v celé historii organizace byl přece duch Panenek - duch podpory, posily a vzájemné solidarity v dobrém i těžkém, co kdokoli z
nás prožíval. A to nekončí. Všude tam, kde žijeme, bydlíme a pracujeme, tam by
se měl tento duch vzájemnosti a laskavosti i nadále projevovat. Jako v Písmu říká
Ježíš: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě
navzájem." (Jan 13,35). Kéž to platí o Panenkách, že podle vstřícnosti, podpory,
lásky a schopnosti odpouštět nás ostatní poznají a skrze nás a naše konání mohou i nadále zakoušet milost a boží požehnání, kterého se nám dostalo. A jako z
uhlíků, které žhnou a vydávají teplo, může být rozdmýchán plamen, tak se třeba
mezi vámi jednou objeví ti, kteří budou pokračovat v dobrém díle Panenek nebo
začnou stavět něco nového.
Přeji krásné dlouhé zimní procházky a hlavu čistou od všech starostí.

Majka Lachmanová
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Pozvání na rekolekci pro ženy
Zveme všechny ženy, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických i
duševních, na tradiční postní rekolekci. V programu nebude chybět prostor pro
vlastní i společnou modlitbu, mše svatá, adorace a služba přímluvné modlitby.
Rekolekce probíhá v posvátném mlčení.
Téma: 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!
Termín: 24. - 26. března 2017 Cena rekolekce: 460,- Kč
Přihlášky posílejte na adresu: plzenske.panenky@volny.cz
Těšíme se na vás. Za organizační tým Martina Podlipná, 777 025 312

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. Přihlášky: rodiny@bip.cz
Další termíny na jaro:
- Víkend pro chlapy 31. 3.-2. dubna
- Malá pouť za velké věci 29. 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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Psychologická poradna pro mládež
Od nového roku začíná na DCM fungovat psychologická poradna pro mládež.
Psycholog (Mgr. Anežka Fialková) vám
může pomoci v otázkách sebepoznání, psychospirituální krize, problémů
v rodině, orientace v životě, zvládání těžkých situací, potíží se vztahy,…
V případě zájmu je možné se objednat
prostřednictvím emailu: dcmporadna@gmail.com
Večer chval s DCM (21. 2. 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 21. února

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. Letošní se ponese
v duchu biblických slov: Nade všechno
mějte lásku! (Kol 3,14). Setkání se uskuteční v Plzni o víkendu 10. – 12. března.
Bližší informace a registrační formulář
naleznete na webové stránce:
www.unitos.cz
JUMP 2017 – přihlašování
Červeně si do svých kalendářů poznamenejte týden od středy 22. března
do středy 29. 3. 20.00 h, neboť právě
v tyto dny bude jediná možnost se na
internetové adrese http://jump.cho.cz
přihlásit na „nejprestižnější křesťanský
tábor“ JUMP.
Opět se připravují dva turnusy – JUMP
ML (15-18 let), který se uskuteční 23. –
29. 7. 2017, a JUMP XL (18-23 let) v termínu 31. 7. – 6. 8. 2017. Z došlých přihlášek
se bude losovat.
Postní Tammím (24. – 26. 3.)
Dvakrát do roka pořádají seminaristé

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)
Přípravy dalšího setkání s biskupem
(Světový den mládeže v Plzeňské
diecézi) jsou v plném proudu. Program
bude opět bohatý a pestrý. V pátek se
již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně (začátek v 18.00 v katedrále
sv. Bartoloměje). Pokud by chtělo vaše
společenství ztvárnit některé zastavení,
dejte nám urychleně vědět které. Také
se ozvěte, pokud máte zájem o nocleh
z pátku na sobotu (ve spacáku).
V sobotu bude program pokračovat
od 9.00 – opět v aule gymnázia na Mikulášském námětí 23 v Plzni (jen pět
minut od nádraží). Na programu bude
společná modlitba, dále duchovní slovo – hlavním hostem bude tentokrát
otec Marián Kuffa, 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 se-

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. Poslední setkání tohoto charakteru se konalo v roce
2012 ve Žďáru nad Sázavou. Zváni jsou
mladí od 14 let. Program bude obsahovat nabídku i pro vysokoškoláky a
již pracující. 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
(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…
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 obsa-
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v 19.30 v sále františkánského kláštera v
Plzni. Pozvání platí pro všechny – chvalme Pána!

tkání – pokud nám můžete pomoci
(třeba při liturgii, zařizování prostor,
předávání informací nebo zajišťování
stravování), budeme moc rádi – ozvěte
se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu.

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

pro mladé muže ve věku od 15 do 30
let duchovní obnovu TAMMÍM. Ten letošní začíná v pátek 24. března a končí v
neděli 26. března. Na programu budou
společné modlitby, bohoslužby, setkání s hostem, meditace, hovory ve skupinkách, sport… Více informací: www.
tammim.spolco.cz
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757

MALÉ OHLÉDNUTÍ
Jak na řádného Silvestra? Letadlem!
Nelze ani vypovědět, jak hlubokých
šest dní jsme prožili na přelomu roku
v lotyšském hlavním městě Rize! Účastnili jsme se evropského setkání, které
každoročně pořádají bratři z komunity
v Taizé. Pěknou dobu jsme sbírali odvahu a poté, co i náš kamarád se tohoto
nápadu chytl, začal se rodit plán, který
skončil 27. prosince na letišti v Praze
odletem do Rigy. Zážitků je mnoho a
nevíme, čím začít…
Na první pohled asi nejvíc upoutá obrovská rozmanitost a zároveň jednota.
Setkání se účastnilo na 15 000 lidí z celé

Evropy – různé národy a různé církve –
a všichni nalezli místo pro společnou
modlitbu i oslavu. A je to právě komunita z Taizé, která takové místo nabídla.
Neuvěřitelná otevřenost se ukázala
například v přijetí nás poutníků hostitelskými farnostmi a rodinami. Krásné
chvíle jsme zažili také během dopoledních skupinek, kde jsme mohli společně mluvit o všem, co prožíváme (ve
víře i na setkání) a navzájem jsme si
rozuměli. Měli jsme štěstí na skvělou
skupinku mladých lidí z Litvy, Polska,
Ukrajiny a Rakouska (a České republiky
– nás). Slovo otevřenost zde opravdu
nebyl jen pojem, ale realita. Nehledali
jsme rozdíly, ale to, co nás (různé církve
i lidi) sjednocuje. Nedílnou součástí setkání byly samozřejmě společné modlitby v poledne a večer. Kdo zná duch
Taizé, ví, jaká je to síla! Dokonce jsme
měli možnost prokázat malou službu
ostatním a zpívali jsme ve sboru, který
doprovázel tyto modlitby. K hlubokým
okamžikům patřily také promluvy bratrů z Taizé, zejména bratra Aloise. Krom
jiného zaznívalo zvlášť silně téma soli-

darity – byli jsme několikrát vyzváni k
„stavění mostů“ a k modlitbě za ty, s nimiž si navzájem nerozumíme.A město
Riga? Na čistokrevnou turistiku nebylo
věru kdy, ale i tak na nás Riga dechla
svoji specifickou atmosféru. Viděli jsme
lotyšské národní divadlo, pravoslavnou
katedrálu i luteránskou baziliku. A právě ta luteránská bazilika se stala naším
útočištěm i na přelomu dvou letopočtů. Nejprve jsme se společně s dalšími
dvěma sty účastníky modlili za mír ve
světě, poté jsme si navzájem popřáli
šťastný nový rok a poté následovala dlouho očekávaná část programu
– festival národů, tj. společná oslava
nového roku. Každý národ předvedl to
nejlepší a ani my jsme nezapřeli zpěvného ducha Čechů – zazpívali jsme:
Měla babka čtyři jabka a zatančili mazurku. Ano, i tak prosté představení
stačilo k velkému úspěchu aneb v jednoduchosti je krása… a v rozmanitosti
jednota, jakož nás učí bratři z Taizé. A
vlastně nejen oni, už i Bible nám říká,
že máme být „jedné mysli a jednoho
srdce“.
Anča a Maruška Císlerovy

Silvestr – změna ;)
Na vlak, na vlak a zase na vlak a potom
šup do auta. Takto by se dala shrnout
moje cesta na duchovní obnovu, která se konala na Lomci. Byla to pro mě
nová zkušenost, změna. Zvlášť, když
mi bylo řečeno, že po celou dobu trvání obnovy se nesmí mluvit tzv. silentium.
Ve čtvrtek večer, kdy to celé vypuklo,
jsem se snažil naladit se na tu správnou vlnu. Mobil šel stranou a já se
naplno věnoval programu. Přednášky, mše, dlouhé chvíle na čtení, přemýšlení či modlitbu a samozřejmě
také krásná příroda, které bylo v okolí
kláštera dostatek. Nevím, jak často
se člověku naskytne příležitost, aby
nemusel nic dělat. Tady se možnost
naskytla. Člověk si odpočinul, nabyl
fyzické i duchovní síly. Zrekapituloval
si celý rok 2016.
Co bylo ale nejkrásnější? Že jsme to
nedělali sami, že jsme nebyli sami. Po
celou dobu nás ochraňoval, provázel a
žehnal. Chceš-li to taky zažít, doporučuji
ti duchovní obnovu. 
Josef Seidl

DCM

DCM
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huje 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
* Tweeting with God – velice užitečný
nástroj pro každého, kdo má otázky týkající se víry. Cena: 210,- Kč

Z DCM zdraví Petr a Pavel
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Z diáře biskupa Tomáše
1.2.

Praha, ČBK, subkomise regionálního školství

2.2.

Karlovy Vary, návštěva charity

16

Čtvrtek
ÚNOR2017

2.2.16:30 Šťáhlavy, kostel sv. Vojtěcha, mše
9.2. 9:45 Plzeň, Církevní gymnázium, přednáška pro studenty
19.2. 9:00 Lochotínský pavilonek, mše a setkání s farníky
21.2.

Bratislava, přednáška na konferenci o migraci

24.2.

Olomouc, přednáška na celostátním setkání mládeže

27.2. 10:00 Plzeňský Prazdroj, žehnání piva
27.2. 18:00 Domažlice, augustiniánský klášter, přednáška pro ČKA
28.2. 9:00 Vikariátní konference vikariátu Plzeň - sever
28.2. 16:00 Plzeň, Kulturní dům Šeříkovka, poděkování tříkrálovým koledníkům

Biskupství plzeňské

2/2017 

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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