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ZÁŘÍ

Tradiční Svatovavřinecká pouť
se konala 12. a 13.8.
na Veselé hoře u Domažlic.

Foto Soňa Pikrtová

16. září 2017
Diecézní pouť do kláštera Teplá
pátek 15. září od 18.00 program pro mládež v klášteře:
večeře, koncert: Slávek Klecandr a Oboroh, křížová cesta, meeting point
(zájemci o nocleh, hlaste se předem na 777 633 350 nebo dcm@bip.cz)

sobota 16. září
9.45 zahájení u kříže
10.00 katecheze na diecézní motto
program pro děti
program pro náctileté (11+)
program pro mládež
11.00 slavení eucharistie
12.15 polední přestávka, občerstvení
12.45 koncert dětského orchestru Tremolo
13.00 možnost prohlídky klášterní knihovny
(zdarma do 14.00)
13.30 pokračování programu pro děti,
náctileté a mládež (do 15.15)
14.00 přednáška o bl. Hroznatovi
křížová cesta (sraz u kostela)
divadlo „Blahoslavený Hroznata“
pro manžele: „Být Božím nástrojem“
adorace v klášterní kapli
15.30 zakončení pouti v kostele

Mons. Tomáš Holub, P. Filip Lobkowicz, OPraem.
P. Bogdan Stepień OSPPE
salesiánky a salesiáni
salesiánky a salesiáni
DCM
hl. celebrant Mons. Tomáš Holub
Třemošenský laskavý orchestr

P. Jindřich Zdík Charouz, OPraem.
Plamínky Klatovy
Josef a Manka Kutilovi

pro mládež: možnost zůstat do neděle 17. září (dílny, adorace, meeting point,
nedělní mše – hlaste se předem na 777 633 350 nebo dcm@bip.cz)



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 139,2324 (Motto plzeňské diecéze 2017)

Jsem vděčný Hospodinu

za svou cestu
Biskup Tomáš Holub završil 16. srpna první půlstoletí svého
života. Zároveň už více než rok působí jako sídelní biskup plzeňské diecéze, biskupské svěcení přijal 30. dubna 2016 z rukou kardinála Dominika Duky v katedrále sv. Baroloměje. A
právě v katedrále sv. Bartoloměje také oslavil své padesátiny
při poutní mši sv. s poděkováním za dar života v den svatobartolomějského svátku 24. srpna.
Často se říká, že věk není o tom, kdy se člověk narodil, ale
mnohem víc o tom, jak se cítí. Jak se tedy biskup Tomáš
momentálně cítí?
Cítím se skvěle. Být biskupem je něco, co naplňuje všechny
mé dosavadní služby v církvi. Je to jak služba pastorační,
tak liturgická, ale i manažerská, s přesahem do společnosti.
To mě velmi motivuje, a tak i posiluje. Díky Bohu mám na
to vše zatím dostatek energie.
Shrnul byste uplynulých padesát let Vašeho života do
nějakého výstižného hesla?
Myslím, že heslo, které shrnuje můj dosavadní život, zní:
Hospodin umí překvapit. Jestliže bych měl říct jedno slo-
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vo, tak je to vděčnost. Jsem opravdu
vděčný za cestu, kterou mě Hospodin
vedl a vede.
Už jste po šestnácti měsících v plzeňské diecézi doma?
Rozhodně. Vnímám, že lidé v diecézi mě přijali jako někoho, kdo k nim
patří. Po začátečním poznávání teď
hledáme společně, jak dál v evangelizaci, v životě jednotlivých farností,
což samozřejmě bude běh na dlouhou trať. Nikdy mě nenapadlo, že svůj
domov najdu v západních Čechách, a
stalo se to. Tak jsem zvědavý, co bude
dál.
Co konkrétního plánujete v diecézi
v nejbližší době?
Máme za sebou první změny, jako
jsou přesuny kněží. Teď dávám důraz
na hledání smysluplného způsobu
práce ekonomických a pastoračních
rad v diecézi.
Co byste si sám k narozeninám přál?
Přál bych si, aby moje zakotvenost
v Hospodinu byla spojena s radostí
z toho, že On je v mém životě tím, kdo
rozšiřuje obzory. Aby lidé vnímali víru
jako obohacení života, nikoliv povinnost.
Jménem redakce Zpravodaje i diecéze
přejeme otci biskupovi Tomášovi neustálé Boží požehnání v jeho biskupské
službě a v celém životě.


(alo, zula)

Co se stalo,
co se chystá
6. - 9. července KLATOVY
Tradiční mariánská pouť
Každoroční mariánská pouť s bohatým
programem letos připomněla 332. výročí mariánského zázraku v Klatovech.
V pátek celebroval poutní mši sv.v kapli
Zjevení Panny Marie, v tzv. Chaloupce,
opat kanonie premonstrátů v Teplé P.
Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem. V sobotu se konala pontifikální mše sv. za
účasti obou plzeňským biskupů Tomáše Holuba a Františka Radkovského
v arciděkanském kostele Narození Panny Marie, následoval průvod městem se
zázračným obrazem. V neděli v témže
kostele celebroval poutní mši sv. světící
biskup českobudějovický Pavel Posád

21. července KLATOVY
Biskup Tomáš Holub požehnal nový milník Svatojakubské cesty
„Svatojakubská cesta je cesta, která
spojila a spojuje Evropu,“ zdůraznil biskup. Několik desítek poutníků si při této
příležitosti prošlo trasu z Klatov do bavorského Eschlkamu. Další svatojakubské kameny byly odhaleny v Modlíně
a Všerubech. Jsou označené typickou
mušlí a šipkou, ukazující do španělské
Compostely.
22. července PLASY
Požehnání nového zvonu klášterní zvonice biskupem Tomášem Holubem
Zvonice sv. Floriana v areálu bývalého
cisterciáckého kláštera v Plasích, která
se opravuje, dostala svůj zvon.
Původní zvon s nápisem „Proti požáru
a krupobití chraň nás, Ježíši Kriste“ vyrobil na žádost plaského opata Evžena Tyttla roku 1706 klatovský zvonař
Johann Pricquey. Originál zvonu byl
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několik kilometrů vzdálený vrch, kde
se setkaly s procesím z bavorského
Mähringu. Společně se pak všichni zúčastnili česko - německé mše sv. ke cti
svaté Anny.

objeven před dvěma lety, když se připravovala výstava o barokním umění
v západních Čechách. Je však puklý, a
tak odpočívá ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Jeho věrná kopie,
která bude vyzvánět ve svatofloriánské
zvonici v areálu Centra stavitelského
dědictví plaského kláštera, pochází
z dílny zvonaře Rudolfa Petra Manouška a je přesnou replikou zvonu původního včetně stejného hlasu.
28. července PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Putování k poutnímu kostelu sv. Anny
Desítky poutníku se jako každoročně
vydaly od farního kostela v Plané na

5. srpna CHOTĚŠOV
Večer pro klášter Chotěšov
15. ročník benefičního Večera pro klášter Chotěšov byl doslova nabitý bohatým programem. Stovky návštěvníků
přilákal koncert Vladimíra Mišíka se
skupinou Etc. a písničkáře Ivna Hlase,
nechyběly ani přednášky, prohlídky
jinak uzavřených prostor, historická
představení, šermíři a mnoho dalšího.
V brzké době se areál kláštera začne
díky dotacím z EU opravovat, takže
tradice benefičních Večerů pro klášter
bude na čas přerušena.

1.srpna PLZEŇ
Římskokatolickou farnost Plzeň - Bory
převzali paulíni.
P. Bogdana Stępieńě OSPPE a P. Roberta Jasiulewicze OSPPE, nové duchovní
správce farnosti Plzeň - Bory a představitele řádu paulínů, který doposud
nebyl v plzeňské diecézi zastoupen,
slavnostně uvedl do jejich nového působiště 6. srpna biskup Tomáš Holub při
mši sv. ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého.
P. Bogdan do Plzně přichází po 21 letech služby ve farnosti Ostrava - Přívoz,
P. Robert z Polska.
„Chtěli bychom propojit dílo, které tu
zanechal náš předchůdce P. Miroslav
Martiš, s tím, co přicházíme hlásat skrze
naše charisma,“ shodli se oba.
„Ve farnosti Plzeň - Bory je silná skupina občanů ze Slovenska, je zde hodně
křtů, hodně konvertitů, to vše farnost
obohacuje stejně jako její poloha v rušné části města,“ připomněl biskup Tomáš Holub.
Paulíni neboli Řád sv. Pavla Poustevníka, pojmenovaný po sv. Pavlovi z Théb,
byl založen ve 13. století, původně se
jednalo o řád žebravých poustevníků.

11. srpna MANĚTÍN
Lívancová pouť aneb pouť umělců
Poutní mši sv. v kostele sv. Barbory
celebroval emeritní biskup František
Radkovský, doprovázel ji pěvecký sbor
Česká píseň. Následovalo divadelní
představení na téma zdejšího zázraku.
Namísto koláčů se podávaly lívance,
připravené na sladko i na slano. Vše
organizoval spolek Svět podle Jakuba,
který se snaží o záchranu unikátních
varhan v kostele sv. Barbory.

12. - 13. srpna DOMAŽLICE
Svatovavřinecká pouť
Poutní mše tradiční a hojně navštěvované Svatovavřinecké pouti se konaly v
kostele sv. Vavřince na Veselé hoře nad
Domažlicemi. Sobotní mši sv. celebroval P. Bohuslav Švehla, farář České misie
v Mnichově. Celebrantem nedělní mše

nímu režimu komunistů se vším zlem,
které následovalo. Ať se historie neopakuje,“ zdůraznil.

byl Mons. ThLic. Krzysztof Dędek, generální vikář Diecéze plzeňské.
13. srpna KLADRUBY U STŘÍBRA
Společná pouť dvou biskupů
Rovných sto let od zjevení Panny Marie
ve Fatimě připomněli plzeňský biskup
Tomáš Holub a řezenský biskup Rudolf
Voderholzer při společně poutní mši
svaté v chrámu Nanebevzetí Panny
Marie bývalého kladrubského kláštera
benediktinů.
Především poutníci z Bavorska usedli
do lavic, aby oslavili svátek, jemuž je
kostel zasvěcen a při kterém řezenský
biskup Rudolf Voderholzer každoročně
celebruje mši svatou v rodišti své matky. Ten letos ve své promluvě připomněl nejen varující mariánské zjevení
ve Fatimě před sto lety, ale i blížící se
výročí bolševického převratu v Rusku.
„Neměli bychom zapomínat, že konec
1. světové války otevřel dveře totalit-
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15. srpna ŠVIHOV
Mše sv. k svátku Nanebevzetí Panny Marie
v hradní kapli
Mši celebroval v kapli známého vodního hradu švihovský farář P. Tomasz Kowalik, zúčastnilo se několik desítek lidí,
včetně rodiny Eugena hraběte Czernina z Chudenic.

19. srpna DOBRÁ VODA U TOUŽIMI
Křest dětí pod širým nebem
Několika dětem z romské komunity v Dobré Vodě udělil svátost křtu P.
Martin Sedloň OMI. O tom, že si jejich
rodiče tohoto kroku náležitě považovali, svědčilo i slavnostní oblečení novokřtěnců.
Připravila Alena Ouředníková, foto Soňa
Pikrtová a Jiří Strašek

PASTORAČNÍ CENTRUM PŘIPRAVILO:
16. září DIECÉZNÍ POUŤ DO TEPLÉ
Zveme všechny na diecézní pouť do
Teplé v roce 800. výročí od mučednické
smrti bl. Hroznaty. Hroznata a letošní
motto diecéze jsou dvě témata, která
nás budou na diecézní pouti provázet.
Program:
9.45
zahájení u kříže
10.00
katecheze na diecézní motto,
program pro děti, program pro –náctileté, program pro mládež
11.00
slavení eucharistie
12.15
polední přestávka na občerstvení
12.45
koncert dětského orchestru
Tremolo
13.00
možnost prohlídky klášterní
knihovny (zdarma do 14.00)
13.30
pokračování programu pro
děti, -náctileté a mládež (do 15.15)
14.00
přednáška o bl. Hroznatovi,
křížová cesta, divadlo „Blahoslavený
Hroznata“, pro manžele: „Být Božím nástrojem“, adorace v klášterní kapli
15.30
zakončení pouti v kostele
VÝSTAVA BLAHOSLAVENÝ HROZNATA, ŽIVOT A
ODKAZ
- do 15. září v Chebu v kostele sv. Mikuláše
- 16. září při diecézní pouti v klášteře
Teplá
- na webu www.bip.cz\Hroznata.pdf
20. září JUBIEUM FATIMY V KOSTELE SV. JANA NEPOMUCKÉHO V PLZNI
Program:
15.00
přivítání milostné sochy Pan-

ny Marie Fatimské, modlitba sv. růžence, promluva „Fatima naše naděje“ Mons. Pavel Dokládal
Svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu, možnost osobního uctění, ztišení
30. září SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ V KATEDRÁLE SV.
BARTOLOMĚJE
Program:
9.30
Uvítání
9.45
Přednáška sestry františkánky
Marty Lucie Cincialové, ThD. na téma
„Čas stáří jako čas oslavy“
10.30
Přestávka
11.00
Moderovaná debata biskupa
Tomáše Holuba a s. Marty Lucie Cincialové – moderuje Irena Pulicarová
12.00
Modlitba Anděl Páně a poté
přestávka na občerstvení
13.00
Svědectví paní Anny Srbové,
dlouholeté pracovnice Charity
13.30
Modlitba růžence
14.00
Mše svatá s emeritním biskupem Františkem Radkovským
Bude zajištěn prodej literatury z Karmelitánského knihkupectví.
Bližší informace u br. Junipera:
juniperjosef@seznam.cz nebo na tel.
605374900
7. října KURZ PRO MIMOŘÁDNÉ SLUŽEBNÍKY EUCHARISTIE
Pastorační centrum připravuje jednodenní kurz pro nové mimořádné udělovatele eucharistie (podávání eucharistie při mši a donášení nemocným).
Kurz se bude konat v Plzni na biskupství a bude zároveň vstupním setkáním
kurzu pro lektory a akolyty, který pokračuje v novém roce.
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Prosíme duchovní správce, aby v případě zájmu nahlásili svoje farníky s
uvedením služby, na kterou se mají připravit, do 22. září na e-mailu: slajsova@
bip.cz.
4. listopadu SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ, AKOLYTŮ A LEKTORŮ
s biskupem Tomášem, další informace
v příštím čísle.
1.- 3. prosince REKOLEKCE S BISKUPEM TOMÁŠEM NA ZAČÁTKU ADVENTU
v Perninku a Horní Blatné. Další informace v příštím čísle.
MEDITAČNÍ ZAHRADA - PAMÁTNK OBĚTEM ZLA
V PLZNI - DOUDLEVCÍCH
Otevírací doba:
středa – neděle od 10.00 do 17.00 hodin
14. září v 16.00 hodin mše svatá
28. září – státní svátek – otevřeno 10.00
– 17.00 hodin
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HROZNATOVA AKADEMIE KLÁŠTERA PREMONSTRÁTŮ V TEPLÉ
5. září od 17.00 hodin opět začíná keramický kroužek pod vedením Kateřiny
Strádalové, kurzovné je 150 Kč. V případě zájmu kontaktujte přímo lektorku
+420 603 743 362 nebo na katerinastrada@volny.cz
18. září v Modrém sále ve 20.00 hodin
koncert Ensamble Convertendo, zazní hudba
G. P. Telemanna, J. S. Bacha a dalších,
vstupné 200 Kč.
23. září Speciální prohlídky "Klášterní
architektura" - provede odborník na stavebně-historické průzkumy Tomáš Karel z NPÚ, vstupné 150 Kč.
30. září proběhne od 10.00 do 15.30 ho-

din dílna Javánské voskové batiky s Lindou
Kaplanovou, kurzovné 300 Kč
CENTRUM PRO RODINU
Podzimní nabídka:
10. - 12. listopadu Víkend pro chlapy
9. prosince Adventní rekolekce pro manžele v Těnovicích
Kontakt: rodiny@bip.cz, tel 731 619 704
KATEDRÁLA SV. BARTOLOMĚJE A VĚŽ
14. září Večerní prohlídka věže od 20.30
hodin spojená s návštěvou kůru a hrou
na varhany
20. září Komentovaná prohlídka katedrály s arch. Soukupem od 16.30 hodin
Vstupenky na obě akce lze zakoupit ve
věži či katedrále anebo prostřednictvím Plzeňské vstupenky.
17. - 24 září DNY PAMĚTI - POMERANČOVÝ TÝDEN
Projekt na podporu včasného záchytu
poruch paměti, informační kampaň,
věnující se problematice Alzheimerovy
choroby nebo jiného typu demence.
Městská charita Plzeň se jako jedna
z prvních poboček České Alzheimerovské společnosti věnuje aktivně pomoci
lidem postiženým touto chorobou ve
specializovaném Domově sv. Aloise
v Hradišťské ulici i v terénu a provozuje poradnu pro rodinné příslušníky
včetně oblíbených a nezastupitelných
Čajů o čtvrté.
Abyste si mohli udělat lepší představu
o tomto našem domově a péči v něm,
budete vítáni 18. září od 10.00 do 16.00
hodin na DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Ve městě Plzni proběhne veřejná sbírka na různých místech na pomoc pacientům, trpícím Alzheimerovou chorobou. 95% vybraných prostředků se

vrátí do naší pobočky na zakoupení potřebných pomůcek pro klienty. Prosíme
o Vaši štědrost.
Současně zveme širokou veřejnost
k informačnímu stánku v průjezdu biskupství
na náměstí Republiky 19. září v době od
10.00 do 16.00 hodin, kde bude možno
získat materiály i podrobnější informace a bude možné se případně objednat
na bezplatné vyšetření paměti pomocí
sady testů a dotazníků, které provedou
proškolení spolupracovníci v Domově
sv. Aloise.
Při včasném zahájení odborné pomoci
a léčby je možné výrazně zbrzdit postup demence a zlepšit kvalitu života
nemocného.
23. září SLAVNOST 280. VÝROČÍ UCTÍVÁNÍ MILOSTNÉHO OBRAZU PANNY MARIE BOLESTNÉ VE
STŘÍBŘE
Program společné česko - německé
poutě:
9,30 hodin - průvod s milostným obrazem z náměstí do děkanského kostela
10,00 hodin - mše sv., hlavní celebrant
biskup Tomáš Holub, účinkuje orchestr
a sbor prof. F.X.Thuriho
1.- 4. října FORMAČNĚ VZDĚLÁVACÍ SETKÁVÁNÍ
NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ NA VELEHRADĚ
Setkání zahrnuje jednodenní duchovní obnovu a dvoudenní odborný program na téma: „Motivace nemocničního kaplana ke službě a nabídka metod
k rozvíjení doprovázení pacientů nemocničním kaplanem“.
Konferenční poplatek pro nemocniční
kaplany, odborníky aj. je ve výši 400,Kč, pro dobrovolníky v pastorační péči
200,- Kč.
Přihlásit se je možné zasláním závazné

přihlášky do 15. září 2017 na adresu:
sekretariat.kank@seznam.cz.
4. - 7. října SYMPOZIUM V JUBILEJNÍM ROCE FATIMY HRADEC KRÁLOVÉ – KOCLÍŘOV
Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky kněží i laiků k účasti na
teologicko-pastorálním sympoziu o
Fatimě. Bude zahájeno v Hradci Králové
pontifikální mší svatou v 18. 30 hodin
v katedrále Svatého Ducha na Velkém
náměstí. Sympozium bude pokračovat
v Českomoravské Fatimě v Koclířově.
Hlavní hosté a přednášející budou kardinál Dominik Duka OP, Mons. Tomáš
Galis, biskup žilinský, Mons. Jan Vokál,
biskup královéhradecký a Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.
Hosté a přednášející z portugalské Fatimy budou vícerektor poutního místa
P. Vítor Coutinho, Dr. Pedro Valinho, generální sekretář Světového apoštolátu
Fatimy Nuno Prazéres
Přednášející z ČR: ThLic. David Bouma,
Th.D., PhDr. Štěpán Maria Filip OP, P.Mgr. Jan Paseka a Mons. Pavel Dokládal.
Sympozium a slavení jubilea Fatimy
v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské, kterou převezmeme při národní pouti do Fatimy 13. 9., bude v ČR
zakončeno na svátek Panny Marie
Růžencové na 1. mariánskou sobotu
7. 10. 2017 v národním centru Fatimy
v Koclířově slavnostní bohoslužbou a
odevzdáním naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni zasvěcením Bohu.
Účastnický poplatek 300,- Kč na celé
sympozium (4 dny) nebo 90,- Kč na den
(pro předem přihlášené) bude možné uhradit na místě. Na požádání pro
předem přihlášené během sympozia
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zajistí pořadatelé ubytování i stravu.
Přihlásit se je možné v Koclířově: mob.
731 646 800 nebo emailem: recepce@
cm-fatima.cz. Informace k podrobnému
programu sympozia a Jubilea Fatimy
v českých a moravských diecézích na
www.fatima2017.cz
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14. října SETKÁNÍ MLÁDEŽE KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Začalo to vzpomínáním nad fotografiemi ze Světového setkání mládeže
v Krakově. A zrodila se myšlenka prvního setkání nejen pro účastníky SDM.
Zážitky, historky, navázaná přátelství,
svědectví nejen z vlastního setkání,
ale také z přípravného týdne ve farnosti Boruszowice, to vše tvořilo první
část prvního setkání, které jsme prožili
v klášteře v Teplé.
V druhé se pak výtvarně tvořilo z hlíny,
vyráběla se gigantická fotografická koláž ze záběrů z Polska, která se pak málem nevešla P. Piotrovi do auta, když ji
spolu s keramickým kachlem převážel
do Boruszowic A co na toto setkání navázat?
Stalo se a za pár měsíců jsme byli hosty P. Marka Hrice v Ostrově. Hlavičku
účastníků potrápila tentokrát výtvarná
dílna zaměřená na výzdobu triček nebo
látek pomocí foukaných fixů. Mnozí se
přesvědčili, že to není jen tak vytvořit
nějaký pěkný motiv. A vznikl i společný dárek, tentokrát pro otce biskupa
Tomáše, který byl na Diecézním setkání
mládeže obdarován košilí se znakem
Ducha svatého. Jestlipak ji nosí?
Mottem tohoto dne se stala jednoduchá otázka papeže Františka: Are you
ready to say yes? Jak těžké či lehké je
najít odpověď? Hledali jsme ji společně

při zamyšlení se starozákonním Jóbem
i s Ježíšem při závěrečné bohoslužbě.
Naše třetí setkání proběhne v sobotu
14. října na faře ve Skalné. Bude nás provázet provokující motto: Vsaď život na
Krista!!! Jak to udělat, jak nehrát falešně, to nám pomohou rozluštit zajímaví
hosté. A Pána Ježíše si budete moci odnést domů nejen v srdci.
Těšíme se na vás.
Více se dozvíte z plakátu, sledujte facebook.com/DCMPlzen, ptejte se, meilujte a hlavně dojděte nebo dojeďte.
Za přípravný tým: P. Piotr Libner, P. Marek Hric, P. Petr Mecl
JEDNÁNÍ KŘESŤANA VE SVĚTLE EVANGELIA - kurs
celoživotního vzdělávání
Od listopadu bude probíhat kurs morální teologie Jednání křesťana ve světle evangelia, který se člení do tří hlavních částí: historie morální teologie,
biblický základ morálního jednání a
systematický výklad morálních témat.
Cílem je předložit základní principy a
implikace morálního jednání ve světle
evangelia jako cestu proměny v Kristu.
Přednáší P. Alvaro Grammatica ThD.
Kurs je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a je určen široké veřejnosti.
Přednášky se konají 1x za měsíc v pátek
od 18.00 hodin v sále Koinonie Jan Křtitel v Plzni-Liticích.
Termíny konání: 3. 11. / 1. 12. / 5. 1. / 2. 2. / 2.
3. / 20. 4.
Přihlášky (do 20.10.) a další informace
na: https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/celozivotni-vzdelavani/podrobne-informace-ke-kurzum/jednani-krestana-ve-svetle-evangelia

24. - 26. listopadu UVEDENÍ DO VNITŘNÍ MODLITBY, ÚVOD DO KONTEMPLACE, HORNÍ BLATNÁ
Dny, ve kterých je možné se společně
s druhými ponořit do mlčení a za podpory doprovázejícího objevovat, co
obvykle jen tušíme: že jsme skutečně
přijati a milováni, že smíme důvěřovat
a být odvážní. Execicie nabízí konkrétní
způsoby, jak se této zkušenosti vystavit
a jak si ji uchovat i v běžném životě.
Setkání se koná 24.-26.11. na faře v Horní
Blatné. Akce je podpořena Biskupstvím
plzeňským a Nadací Renovabis. Cena je
400,-Kč, platí se na místě
Hlašte se na: elvaf@volny.cz nejpozději
do 17.11.2017, po přihlášení obdržíte podrobné informace o setkání
DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM V PLZEŇSKÝCH
NEMOCNICÍCH
Nonstop tel. služba 777 167 004 pro
zajištění návštěvy kněze či pastorační
asistentky v plzeňských nemocnicích.

JAK NA CESTÁCH NAJÍT NEJBLIŽŠÍ KOSTEL A AKTUÁLNÍ BOHOSLUŽBY?
Jednoduchá internetová aplikace Bohoslužby, kterou naleznete pod odkazy
bohosluzby.cirkev.cz nebo b.cirkev.cz je
dostupná pro stolní i mobilní zařízení.
Data jsou aktuální, přebíraná z databází jednotlivých biskupství. Aplikace
je propojena s mapami Seznamu, lze
využívat GPS lokalizaci. Po kliknutí se
zobrazí odkaz na aktuální bohoslužby.
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Biskupství plzeňské přijme pracovníka/
pracovnici na pozici: vedoucí/referent(ka) Centra pro rodinu. Požadavky: VŠ
vzdělání (teologické či psychologické
výhodou); AJ či NJ, orientace v církevním prostředí a rodinné problematice.
Svoji nabídku s životopisem zašlete na
adresu: Biskupství plzeňské, Pastorační
centrum, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň, rodiny@bip.cz do 20. září.
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Z charitního života
v západních Čechách


14

Hospicová péče
V prázdninovém období představila
Charita ČR nový web, který informuje
o hospicových službách provozovaných Charitou. Domácí zdravotní hospicovou péči poskytuje Charita ČR v
rámci tzv. domácí zdravotní péče. Tato
léty osvědčená, individuální, bezpečná a bezplatná péče je poskytována
odbornými sestrami podle skutečně
potřebného času. Týmy zdravotních
sester navštěvují nemocné přímo v jejich domácím prostředí, spolupracují
s ošetřujícím lékařem i škálou dalších
odborníků – lékařů paliativní medicíny, onkologů, klinických psychologů a
dalších. Vše dle individuálních potřeb
klientů a v těsné spolupráci s jejich rodinami a blízkými. Domácí zdravotní
hospicová péče je hrazena z veřejného

zdravotního pojištění a spolehlivě
funguje. Garantem péče je praktický
nebo jiný ošetřující lékař a je hrazena
po celou dobu potřebnosti. Pokud
pacient něco připlácí, jedná se o doplňující služby jako je např. pečovatelka,
zapůjčení pomůcek apod. Tuto péči
poskytuje celorepublikově nejen 53
středisek v rámci Charity ČR, ale i celá
řada agentur domácí zdravotní péče.
Střediska hospicové péče v Diecézi plzeňské
Diecézní charita Plzeň provozuje
v rámci diecéze dvě střediska hospicové péče.
Středisko Plzeň, sídlo Městská charita
Plzeň, Polední 11, Plzeň, vedoucí: Mgr.
Květa Vydrová, +420 731 433 115.

kveta.vydrova@mchp.charita.cz. Působnost: Plzeň, Stříbro, Tachov, Bor u
Tachova a obce ve vzdálenosti 20 km
od těchto měst.
Středisko Klatovy, sídlo: Oblastní charita
Klatovy, Václavská 12, Klatovy, vedoucí: Šárka Ráthová, Dis., +420 731 433
086, sarka.rathova@klatovy.charita.cz.
Působnost: Klatovy a okolí do 20 km
Diecézní charita Plzeň a Církev ČCE
založila Hospic sv. Lazara, který již 19 let
slouží v Plzeňském kraji má 28 lůžek
a pomohl na životní cestě v hospicové péči mnoha lidem. Adresa: Sladkovského 2472/66a, Plzeň, +420 377
431 381, hospic@hsl.cz.
V roce 2014 vznikl domácí Hospic sv. Jiři

jehož spoluzakladatelem je Farní charita Cheb a slouží v okresech Cheb a
Tachov. Tato služba je podpořena v
z rozpočtu kraje Plzeňského kraje a
není zatím napojena na úhradu výkonů ze zdravotních pojišťoven. Adresa:
Svobody 3, Cheb, +420 736 432 911,
hospic@hospiccheb.cz.
Dalším domácím hospicem je domácí hospicová služba Motýl, která slouží na
Sokolovsku a jejím spoluzakladatelem
je Farní charita Sokolov. Tento hospic
pracuje na stejném principu jako Hospic sv. Jiří, tedy za podpory samospráv
a nemá smluvní vztah s pojišťovnami.
Adresa: kontaktní pracoviště
Březová, Okružní 226, Sokolov,
+420 604 270 264, + 420 737 977 680,
info@hospicmotyl.cz.
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Vrabina

Soběkury

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE


 1. část

VE VIKARIÁTECH KLATOVY A PLZEŇ – JIH

Kostel Povýšení sv. Kříže na kopci
Vrabina, zvaném také Křížový vrch, je
tradičním, i když pozapomenutým
poutním místem jižního Plzeňska.
Paměť o něm byla vymazána především díky tomu, že kostel s vyhlídkovou věží byl v komunistických časech
užíván armádou a celý vrcholek kopce byl nepřístupný.
Nejpozději v době třicetileté války
zde byl vztyčen kříž, protože místo
bylo již tehdy vnímáno jako hodné
zvláštního duchovního zřetele. Opat
kláštera v Chotěšově Kryštof Schmied
zde nechal postavit v letech 1747 až
1756 nový kostel jako poděkování za
ochranu kláštera v době tzv. válek o
rakouské dědictví.
Kostel byl zasvěcen třem svatým

Janům – Křtiteli, Evangelistovi a Nepomuckému. Interiér byl vyzdoben
malbami plzeňského malíře Františka Julia Luxe, který ve stejné době
maloval monumentální malby v chotěšovském konventu. V roce 1782 byl
uzavřen zároveň se zrušením kláštera
a posléze byl prodán na stavební kámen. Kříž z vrcholu kopce byl přenesen do farního kostela v Chotěšově,
sochy se dostaly do kostelů ve Stodě
a ve Vsi Touškov, varhany se dodnes
nacházejí ve farním kostele v Kladrubech.
V letech 1859 až 1862 byl postaven
nový kostel, jenž byl v duchu dávné
tradice vrchu zasvěcen Povýšení sv.
Kříže. V roce 1931 byla ke kostelu
přistavěna věž, která zároveň slouži-

Líšina

la jako rozhledna, po roce 1967 pak
jako vojenské zařízení protivzdušné
obrany. Po odchodu armády se propadly klenby neudržovaného a vyrabovaného kostela. Jeho obnova začala v roce 2004 ve spolupráci města
Stod a Mikroregionu Radbuza. Dnes
již je zastřešen, částečně jsou obnoveny fasády a funguje i věž s dalekými výhledy.
Zajímavá a pěkná kaple Povýšení
sv. Kříže je v obci Soběkury. Centrální
osmiboká kaple s kopulí a představeným portikem, na němž je věžička se zvonkem, byla postavena obcí
v letech 1826 až 27. V pečlivě udržovaném interiéru kaple, pod kopulí
s lucernou, je oltář s velkým křížem i
další drobné vybavení.
Osmiboká kaple stojí také na návsi
obce Líšina, zřejmě již z konce 18. sto-

Kozel

letí. Je kryta jehlancovou střechou
s věžičkou, jednoduchý vnitřek je
plochostropý. Také o ní je pečováno.
Zámek Kozel byl postaven jako lovecký zámeček v letech 1784 – 89
stavitelem Haberditzem pro Jana
Vojtěcha Černína. Ignác Palliardi pak
v roce 1794 přistavěl před zámkem
čtveřici budov a v jedné z nich realizoval klasicistní kapli Povýšení sv.
Kříže. Z vnější strany je kostel součástí severní budovy a její fasády jsou
totožné s ostatními stavbami. Loď je
kryta nízkou kopulí s lucernou, presbytář plackovou klenbou. Na třech
stranách kaple jsou empory, na hlavní se nacházejí rokokové varhany.
Hlavní empirový oltář je ozdoben kopií slavného Rubensova obrazu Ukřižovaného Krista. Vnitřek je sice prostý, ale velmi vytříbený a uklidňující.

Jan Soukup
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Méně

známé
BLAHOSLAVENÉ
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Blahoslavená Terezia Manetti
Zakladatelka Institutu sester terciářek
od sv. Terezie vynikala láskou k eucharistii i k opuštěným a chudým lidem.
Blahoslavená Terezia Marie od Kříže
pocházela z předměstí Florencie, kde
se 2. dubna 1846 narodila do chudé
rodiny a dostala jméno Terezia Adalaida. Rodina žila pravou a povzbuzující
vírou. V době dospívání tato půvabná
dívka hodně dbala na svoji tělesnou
krásu, ale postupem času se začala
více soustřeďovat na krásu duchovní.
Díky tomu, že měla organizační a pedagogické schopnosti, začala s kamarádkami vzdělávat malé děti. Kolem
devatenáctého roku vážně uvažuje o
řeholním životě a za vzor si vybírá svatou Terezii z Avily. V roce 1872 se Tereziina skupinka rozhodla vést řeholní život
po vzoru svaté Terezie z Avily a do dvou
let se zapsaly do třetího řádu a nastěhovaly se do konventu, který byl jejich
prvním sídlem. Jejich duchovním rádcem se stal otec Ernest Jacopozzi a Terezia Manetti zastávala funkci představené. Jelikož byly třetím řádem žijícím
ve světě, zvolila Terezia péči o sirotky.
Svoji komunitu změnily na Institut sester terciářek od sv. Terezie, přičleněný
ke karmelitánskému řádu. Terezia Manetti se stala matkou představenou

pod jménem Marie od Kříže. Institut
byl úspěšný a v letech 1880 až 1887
se mu podařilo vybudovat velký konvent s kostelem a řeholní sliby mohly členky tohoto institutu skládat od
roku 1888. Ke schválení došlo až v roce
1904 papežem Piem X. Mezitím v roce
1902 otevřely sestry svůj druhý dům
ve Florencii a po papežském schválení
se Institut sester terciářek od sv. Terezie rozšířil po celé Itálii. Kromě toho se
první domy otevřely v Sýrii a Palestině
a později i v Libanonu a v Izraeli. V roce
1908 Terezia Manetti vážně onemocněla. Vše odevzdala do Božích rukou a
ve věku 64 let na zhoubný nádor umírá. Pověst o její svatosti byla potvrzena
mnoha zázraky a v roce 1930 započal
proces blahořečení. 19. října 1986 ji
papež Jan Pavel II. při své návštěvě ve
Florencii prohlásil za blahoslavenou a u
té příležitosti řekl: „Byla ženou s mateřskou laskavostí a neobyčejnou duševní
rovnováhou. Její moudrá slova, její pohled a způsob života dávaly všem tolik
světla, útěchy a naděje, že byla ustavičně obklopovaná lidmi z různých stavů
i různých hodností. Ti často čekali celé
hodiny, aby je přijala v malém konventu
pod hradbami v Bisenziu a vyslechli slova víry, která mohou odměnit utrpení a
obdařit pokojem."  Veronika Pechová

Centrum


pro rodinu

Malá pouť za velké věci 2. září
Povede z Bezdružic do kláštera Teplá.
Putování vede z Bezdružic od nádraží (odchod po příjezdu vlaku v 10.17
– odjezd z Plzně v 9.05) zčásti po neznačených cestách do kláštera Teplá
(12 km), kde bude zakončeno mší sv.
Budeme putovat většinou v tichu s několika krátkými vstupy k rozjímání. Vlak
z Teplé do M. Lázní odjíždí v 18.07 (Plzeň 19.54). Občerstvení si každý zajišťuje sám. Info na fencl@bip.cz.

Podzimní nabídka:
10. - 12. listopadu Víkend pro chlapy
9. prosince Adventní rekolekce pro manžele v Těnovicích



Jindřich Fencl,
rodiny@bip.cz, tel 731 619 704

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 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).
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informuje
Hned na úvod chci poděkovat všem Vám, kteří jste se ptali, zda jsem byla na horách
a jestli to bylo takové, jak jsem psala v minulém článku. Ano. Přešli jsme s manželem
a přáteli Nízké Tatry, a to jen zřejmě díky krásnému počasí a vzájemné harmonii a
podpoře. I když se nám extrémně rosil stan, časové údaje pochodování se lišily až o
3 hodiny od naší skutečné rychlosti, byl to velkolepý týden, pod Boží ochranou téměř
bez mobilů a bez knih. Po návratu jsem se s chutí vrhla zase na obchod, je pravda, že
jsem se na knihy moc těšila. Nedočkavě jsem se začetla do titulu PÍŠU, DOKUD SI PAMATUJU od Taťány Lukešové a knihu jsem téměř zhltla. Neobyčejný život výjimečné
ženy a celé její široké rodiny, vše psáno poutavě i věcně s nesmírnou úctou a vděčností
k darům žití. Dovedu si představit, jak jsou touto knihou obdarovány naše maminky
a babičky a jak si ji užijí. Jsem vděčná za knihy, které jsou nabité neuvěřitelnou lidskou
silou a odvahou k životu a díky tomu se učím vděčnosti za všechno dobré, co se mi dostává. Nemám hlad, mám kde bydlet a večer uléhám v pohodlí, jídla mám, co chci. A
přesto bývám nespokojená, jako by toho dobrého a krásné bylo málo. Jsou tu naštěstí
moje věrné průvodkyně, knihy s hlubokými moudry i ty humorné, které mi otevírají
srdce pro chválu. Máme jich plný obchod a ráda si o nich budu s vámi povídat a vy
třeba po nich také zatoužíte.
PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským
13. září od 19.00 hodin přednáší v učebnách Biskupství plzeňského Kateřina Lachmanová na téma SÍLA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY. Po přednášce proběhne autogramiáda stejnojmenné knihy a dalších titulů autorky. Knihy bude možné zakoupit přímo na místě. Přijďte načerpat duchovní posilu. Těšíme se na vás.
10. září od 19.00 přednáší v učebnách Biskupství plzeňského P. Štěpán Smolen na
téma DO BOJE S RŮŽENCEM. Mladý katolický kněz je také autorem knihy Buď,
kde jsi. Téma modlitby růžence v podání P. Smolena bude jistě nevšední, neboť:
"Zpočátku si myslel, že růženec je ozdoba zpětného zrcátka v autě, ale pak zjistil,
že se dá také modlit. Tohoto zjištění nelituje." (Do boje s růžencem aneb Jak se
porazit a přitom vyhrát, Štěpán Smolen.) Po přednášce proběhne autogramiáda,
knihy bude možné zakoupit přímo na místě.
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AKCE, KDE NAJDETE NÁŠ STÁNEK S KNIHAMI
Diecézní pouť v Teplé v sobotu 16. září. Po celý den můžete nakupovat ze široké
nabídky knih z Karmelitánského nakladatelství, dětských knih i novinek z duchovní oblasti. Rádi přijedeme s knihami za vámi.
Přeji nádherné a požehnané zářijové dny.
Majka Lachmanová

nakladatelství
Evangelium na každý den 2018
Knížka kapesního formátu chce být každodenním průvodcem pro ty,
kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem.
Autorem komentářů na rok 2018 je papež František! Evangelium dne
je uvedeno v plném znění. Nechybí však odkaz na ostatní liturgická
čtení a informace o slavnosti svátku či památce daného dne.
Brož., 479 s., 99 Kč, lze zakoupit i s plastovým průhledným obalem
za 20 Kč

POZOR - SOUTĚŽ!
Knihu Evangelium na každý den
2018 získá ten či ta z našich čtenářů a čtenářek, kdo správně zodpoví
následující soutěžní otázku a bude
vylosován.

Nezapomeňte uvádět Vaši zpáteční
adresu.

Soutěžní otázka zní:
Jak se jmenuje vrch na jižním Plzeňsku, který bývá také nazýván Křížový
vrch a stojí na něm poutní kostel Povýšení sv. Kříže?
Pozorné přečtení tohoto čísla Zpravodaje vám napoví.
Své odpovědi zasílejte do 15. září buď
e-mailem na adresu:
zpravodaj@bip.cz, nebo poštou na adresu: Redakce Zpravodaje, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 30114 Plzeň.
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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
Diecézní pouť do Teplé – poprázdninové setkání mládeže (15. – 17. 9.)
Již tradičně zveme všechny mladé, aby
na diecézní pouť přijeli už v pátek večer. Je také možné připutovat pěšky:
Sraz pro zájemce je v pátek ve 14.00
hod před nádražím v Plané u Mariánských Lázní.

Co se dále chystá…
Rekolekce na konci léta na Lomci (1. – 3. 9.)
Modlitba a služba s boromejkami v Prachaticích pro dívky (27. 9. – 1. 10.) – více informací na tel.: 723 477 525
XII. volejbalový BiskupCUP (9. 12.)
Pouť důvěry na zemi – silvestrovské taizé
setkání v Basileji
(28. 12. 2017 - 1. 1. 2018)
Z DCM zdraví Petr a Pavel

C

Čas utíká velice rychle a zanedlouho je tady říjen – měsíc misií.
Chtěli bychom vás povzbudit, abyste už teď přemýšleli o tom, jak tento čas ve
svých farnostech co nejlépe prožít v misijním duchu a svou modlitbou a pomocí se přiblížit těm, kteří to potřebují.
Několik podnětů k prožití misijního měsíce října:
- Uspořádání Misijního mostu modlitby v podvečer Misijní neděle (22. 10.) ve
vaší farnosti nebo kostele - zapálit svíčku, pomodlit se růženec nebo jakoukoliv
modlitbu za misie a připojit se tak ke všem věřícím na celém světě.
- Promítání filmů (DVD) nebo zapůjčení výstav – misijní tématika z různých částí
světa – bohoslovci, děti, misionáři, nemocní, dobrovolníci…Bangladéš, Ukrajina, Srí Lanka, Malawi, Uganda, Guyana…
- Možnost modlitby růžence za misie po celý měsíc.
- Možnost uspořádat Misijní jarmark nebo Misijní štrůdlování – vhodné hlavně
pro děti a jejich maminky nebo babičky.
Z České republiky v rámci misií podporujeme projekty v těchto zemích:
Guyana, Nigérie, Sýrie, Bangladéš, Srí Lanka, Keňa, Uganda, Zambie, Tanzanie,
Filipíny a Papua – Nová Guinea.
Finanční prostředky, které se získají ze sbírek Misijní neděle, jsou odeslány na
účet Díla šíření víry a pomáhají ve školách a nemocnicích, zajišťují opravy kostelů, far, klášterů, pastoračních center i domovů pro staré lidi.
V roce 2016 se u nás na toto Dílo celkově sešlo 16 445 tis. Kč. Za takto významnou pomoc všem děkujeme!
Miriam Svobodová,

zástupce PMD, m.sv@volny.cz, 608 976 598

Misijní úmysl na měsíc září: Farnosti ve službě misiím - Za naše farnosti, aby se, živeny misijním duchem,
staly místem sdílení víry a svědectví lásky.

V Teplé začneme v pátek v 18.00 hod
společnou večeří, po níž se plánuje
koncert Oborohu Slávka Klecandra,
následovaný grilovačkou či táborákem
a společnou modlitbou. Také sobota
bude tentokrát akčnější než jindy –
čekají nás sportovní turnaje v ringu a
brännballu, lanové aktivity, přednáška
a společná mše sv. A pro zájemce bude
možnost zůstat v Teplé i po skončení
oficiální části programu – až do nedělního dopoledne. Sobotní podvečer tak
poskytne prostor pro hlubší seznámení
na workshopech, při sdílení a hrách, večer nám pak Honza Duchoslav se svou
kytarou pomůže dobře prožít společnou adoraci... Pro přespání v klášteře
s sebou vezměte spacák a karimatku.
Pozor, nocleh je třeba rezervovat předem - včetně upřesnění, zda se jedná
o přespání z pátku na sobotu, ze soboty na neděli, nebo obojí. Děkujeme.

D

Jako Otec poslal mne,
 tak i já posílám vás…(Jan 20,18)

Psychologická poradna pro mládež
Od nového roku začala 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

M

Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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Poděkování p. Pavlu Petrašovskému

z dýšinské farnosti
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Rádi bychom touto cestou vyjádřili
velké díky našemu dýšinskému panu
faráři, p. Pavlu Petrašovskému, který
je neobyčejně pracovitý, skromný,
obětavý, láskyplný, všestranně nadaný (hudebně, výtvarně, manuálně)...
zkrátka je to výjimečný a velmi schopný člověk . Je až neuvěřitelné, s jakou
energií a nasazením pečuje o náš dýšinský kostel, jenž v poslední době
prošel mnoha úžasnými proměnami
od kompletní nové fasády, odvodnění stavby, nového ochozu kol kostela,
přes obnovu původní dlažby, rekonstrukci oltáře, až po doplnění sochařské výzdoby a obrazů světců, které
dokonce sám namaloval. Letos dále
plánuje nové rozvody elektrofikace,
renovaci kazatelny, opravu stodoly u
fary...a to jsme zdaleka nevyjmenovali
všechno.
Je neuvěřitelné, co vše dokáže vtěsnat
do svého nabitého programu. Kromě
výše zmíněné péče o kostel se věnuje výuce náboženství, pořádá setkání
mládeže, vede biblické hodiny, kurzy
Alfa, ekumenické bohoslužby s evangelickým sborem Chrást, zpravodaj
Terno, farní radu, organizuje výlety,
poutě, zimní i letní farní dovolené,
víkendové výjezdy rodin farnosti, letní tábory pro děti, akce pro širokou
veřejnost, koncerty v kostele, Noci
kostelů, pravidelné duchovní obnovy
v Lomci, nešpory, adorace, mše sv. v

Dýšině, v Druztové i v Plzni, setkává
se s plzeňskými studenty, navštěvuje
nemocné a potřebné ....jen stěží uvěřit, že jeho den má také jen 24 hodin.
Ale pro nás je nejpodstatnější, že je
to člověk s velkým srdcem, lidským
přístupem, tolerantností (nejen k věřícím) a že díky jeho hluboké vžité víře
nás duchovně posiluje, obohacuje,
což je vidět i na stoupající účasti lidí
na nedělních bohoslužbách.
A proto mu tímto chceme všichni moc
poděkovat a popřát mu mnoho sil a
pevné zdraví. Nechť mu Pán žehná!

Dýšinští farníci

Poutníci se v červenci sešli
u kapličky nad Branišovem
i u kaple sv. Markéty nad Libkovem
Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsburského nad Branišovem se konala 22.července. Mši sloužil
Msgre. Miroslav Kratochvíl v tradičním
římském ritu, tzv. tridenstská mše.Ta je
sloužena výhradně v latinském jazyce.
Jedná se o znamení jednoty církve.
Kaple nad Branišovem byla postavena
v letech 2008 - 2010, vysvěcena byla
24.července 2010 a od té doby se zde
každoročně v tuto dobu koná mše
svatá. Kaple je určena k příležitostnému slavení mše svaté v tradičním římském ritu a k šíření úcty k poslednímu
českému králi. Karel Habsburský byl
rakouský císař, uherský a český král,

který nastoupil na trůn uprostřed 1.
světové války a vedle svatého Václava
byl jediný český vládce povýšený ke cti
oltáře. Byl prohlášen za blahoslaveného 3.října 2004 papežem, dnes již svatým Janem Pavlem II.
Mše svatá byla zakončena rakousko-uherskou hymnou "Zachovej nám
Hospodine" a poté ještě pan farář
posvětil stuhu k praporu.Po mši svaté ochutnali všichni pouťové koláče. Kaple stojí na krásném místě v
přírodě u lesa s nádherným výhledem na kopce Šumavy, a proto až
pojedete okolo, neváhejte, zastavte
se a zajděte se ke kapličce podívat.
Poutní mše svatá na vršku nad Libkovem a Dlažovem, kde se nachází
rozhledna a kaple svaté Markéty, se
konala o uplynulé neděli 23.července
odpoledne. Poutníci vystoupali na tento kopec, aby se zúčastnili mše svaté,

kterou sloužil klatovský vikář Jaroslav
Hůlle společně s Mons. Josefem Žákem, bývalým generálním vikářem plzeňské diecéze, dnes spirituálem pražského semináře.
Mše svatá se zde koná vždy jednou za
rok po svátku svaté Markéty. Letošní
mše svaté se zúčastnila asi sedmdesátka věřících. A protože bylo příznivé počasí, vystoupali někteří poutníci
ještě na rozhlednu, ze které byl krásný
výhled do všech světových stran.


Martina Matějková
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Ohlédnutí za poutní slavností v kapli
sv. Maxmiliána Kolbeho v Meditační zahradě 14. 8. 2017
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Za krásného letního počasí jsme slavili
svátek sv. Maxmiliána Kolbeho v přeplněné kapli v Meditační zahradě. Bohoslužbě předsedal Mons. Emil Soukup, spolucelebranti byli P. Bogdan
a P. Maxmilián.
Po skončení mše sv. zazářili členové
Koinonie Jan Křtitel se skvěle sehranou
hrou „Jak jsem se stal svatým aneb úplně normální život“, v dobových kostýmech. Měli jsme možnost poznat sv.
Jiří, sv. Barboru, která po uvěření Ježíši Kristu byla svým otcem připravena
o život. Pak se přihlásila kněžna Ludmila, která vychovávala vnuka sv. Václava
a na popud své snachy Drahomíry byla
usmrcena na Tetíně. Svůj život od dětství až po smrt v cele smrti nám s pokorou a jemností vylíčil sv. Maxmilián
Kolbe. Sv. Petr vyznával své zapření Ježíše a apoštol sv. Pavel, který se nikdy
s Kristem osobně nesetkal, popsal svůj
zážitek u Damašku a proměnu, která se
s ním stala. Z pronásledovatele křesťanů se stává horlivý apoštol. V závěru
jednotliví aktéři citovali Velepíseň lásky

s důrazem, že ze všech ctností je právě
Láska ta největší.
Postavy k nám promlouvaly a povzbuzovaly nás, jak přemáhat zlo láskou.
Prohra znamená mnohdy zvítězit.
Vždyť Ježíšova prohra nám otevřela
Boží království.
Obdivovali jsme náročné monology
a „herecký“ projev těchto neherců. Nepřehrávali a nepoužívali velká, teatrální
gesta. Předlouhé texty nejen recitovali,
ale osobně vnitřně prožívali. Velký potlesk na konci byl důkazem, jak představení oslovilo diváky. Určitě by bylo
vhodným evangelizačním, „výukovým
materiálem“ pro žáky a studenty škol.
P.S.
Podobně hezký a milý zážitek jsme
měli v pátek 11. 8. v kostele sv. Barbory
v Manětíně na„lívancové pouti“. Příběh
o zázračném zachránění Anežky Petrlíkové svatou Barborou, předvedly velmi úspěšně děti z Koinonie Jan Křtitel.
Díky za vše, čím druhé obohacujete.

Pavla a Karel Ženíškovi

			

Z diáře biskupa Tomáše
1.9. 9:00
11:00
11:30
10.9. 9:30
11.-14.9.
16.9. 9:45
17.9. 10:00
17.9. 16:00
19.9. 9:00
20.9. 16:30
21.9. 11:00
23.9. 9:30
23.9. 14:00
24.9. 9:00
28.9.		
28.9. 20:00
29.9. 14:00
30.9. 9:30
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Pátek
ZÁŘÍ2017

Plzeň, Baarova 36, otevření nových prostor MŠKB
Přeštice, Masarykovo nám., žehnání městského pivovaru
Plzeň, ZOO, návštěva a žehnání v rámci Dne modliteb za péči o stvoření
Plzeň, krypta na Křimické 73, mše s uvedením salesiánů
Národní pouť do Fatimy
Klášter Teplá, diecézní pouť
Waldsassen, klášterní bazilika, mše svatá
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, ekumenická bohoslužba
Teplá, konference Blahoslavený Hroznata a klášter premonstrátů v Teplé
Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše svatá na oslavu fatimského jubilea
kampus ZČU Bory, zasazení stromu k 25. výročí založení Univerzity 3. věku
Stříbro, průvod s obrazem P. M. Bolestné a česko-německá poutní mše
Plzeň, Moving station, TEDx
Karlovy Vary – Stará Role, mše na zakončení vizitace a setkání s věřícími
Stará Boleslav, Národní svatováclavská pouť
Tuchoměřice, komunita Chemin Neuf, beseda se studenty ekumenické teologie
Skoky, mše svatá k výročí 300 let poutního místa
Plzeň, katedrála, Světový den seniorů
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