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Nové sanitní vozy žehnal biskup
Tomáš Holub v Plzni 13. října.
Foto Soňa Pikrtová

Hroznata
a my.
Jde o život.
Doslova a do
písmene.
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Chceme-li se věnovat zkoumání nějakého problému,
hledáme-li odpověď na spoustu otázek, musíme nejprve shromáždit a prozkoumat všechny dostupné informace. V případě problémů a otázek historických jsou to
informace, uložené v písemných i hmotných pramenech,
k nimž v případě záležitostí církevních dějin musíme připojit i Písmo svaté a další zdroje povahy teologické. To
platí pochopitelně i tehdy, když chceme zkoumat otázky
života, působení, smrti a posmrtných osudů některého
člověka. Základním pramenem, umožňujícím poznání
života především dávných světců, jsou legendy. Když
slyšíme tento termín, v mysli nám asi hned vyvstanou
asociace nekritického oslavného vyprávění, něco jako
pohádka, mýtus či pověst. Pokud chceme zachránit věrohodnost těchto údajů, zpravidla začneme argumentovat
tím, že legenda znamená to, co má být čteno, což je sice
pravda, ale nikterak se to nedotýká kvality či pravdivosti
obsahu. Podstatné je, že autoři těchto textů nepsali žádné „legendy“.
Z pera dávného tepelského premonstráta několik let
po Hroznatově smrti vzešel Život bratra Hroznaty – Vita

fratris Hroznatae, stejně tak tomu je
u dalších textů ať už o našich nebo
cizích světcích či vynikajících jedincích, považovaných za kandidáty
svatořečení (Arnošt z Pardubic, Milíč
z Kroměříže, Jan z Jenštejna). Šlo o
to, představit jejich život i smrt jako
vzor a příklad následování Krista. To
je pravá a jediná podstata svatosti.
Ježíš vždy své učedníky nejprve
volá: „Pojď za mnou“, a pak je posílá:
„Jděte, učte, křtěte. Jděte a hlásejte
– přiblížilo se k vám Boží království“.
Někdy to člověk činí slovem, někdy
skutkem, někdy obojím. Skutkem
mohou být nejen činy, ale i smrt. Někdy člověk potřebuje získat jistotu,
že ten, kdo volá, je opravdu Bůh sám.
Stačí připomenout apoštola Petra,
když během noční plavby spatří Ježíše a neví, kdo to je. Na Ježíšovo ujištění, že je to On sám, reaguje známými slovy: „Pane, jsi-li to opravdu ty,
dej mi příkaz, abych k tobě přišel po
vodách“ (Mt 14, 28). Na výzvu „Přijď“
vystoupí z loďky a kráčí po vodní hladině. Vítr v něm vzbudí strach a on
začne tonout, ale volá: „Pane, zachraň
mne!“ Ježíš mu hned podal ruku a
ptal se: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Totéž se opakuje později
v Getsemanech: Petr horlivě vyrazí za
Ježíšem, mává mečem a vzápětí ho
zapírá před služkou. Zbytečně – Jan
tam byl také a nikoho zapírat nemusel. Petr pak hořce pláče a jsou mu
svěřeny klíče nebeského království.
To je základní model života křesťana,
nejen dávných světců, ale každého
člověka i v dnešní době. Důležité je,
abychom dokázali rozeznat Boží vo-

lání v kakofonii zvuků, které k nám
doléhají, a učit se konkrétní, jednomu každému člověku vlastní a osobní odpovědi, totiž jedinečné aplikaci
těch všeobecných rysů následování
Krista. Pochopitelně budou vždy dobově, místně i stavovsky podmíněné,
budou tedy vykazovat mnohé shodné rysy, ale proto ještě nemusí být
nevěrohodné a nepravdivé.
Přesné datum Hroznatova narození
neznáme, celkem spolehlivě je však
můžeme klást na přelom 60. a 70. let
12. století. Podle svědectví jeho starší
sestry Vojslavy „před časem a téměř
mrtev přišel na tento svět“. Matka se
mrtvého dítěte zhrozila a žádala jeho
bezodkladný pohřeb, avšak na naléhání porodní báby jej přece jen vzala
do svých rukou a obětovala Bohu a
Matce Boží. Legendista zaznamenává
matčinu modlitbu, po níž „oživený od
Boha chlapec otevřel oči a jako každé
nemluvňátko pláčem se ozval“. Tento
údaj není třeba relativizovat odkazem na obvyklé vyvolení světce již
od matčina lůna, což je dokonce biblického původu, lepší je zamyslet se
nad tím jako nad projevem živé víry
a důvěry v Boha, Dárce života. I když
Hroznatovi rodiče patřili ke špičkám
tehdejší české společnosti, nedonošené dítě nemělo valnou naději
na přežití. To zkušená porodní bába
dobře věděla, a i když se jistě snažila
uplatnit veškeré své umění, zároveň
dala průchod své prosté a teologicky sice neškolené, leč konkrétně se
projevující víře. Matčina modlitba a
láskyplné přijetí dítěte do náručí přinesly novorozenci život, úkon oběto-
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vání pak byl přirozenou zárukou Boží
ochrany pro celý další chlapcův život.
Záchrana zpod kol vozu i z vln Visly
v Krakově byly nepochybně později
Hroznatou samým i jeho okolím považovány za logický důsledek této
Boží ochrany. My pak můžeme – i
vzhledem k dalším Hroznatovým životním osudům – konstatovat, že
domov a rodina byly prostředím, kde
nejen přišel na svět, ale kde se také
nacházel pramen jeho víry, projevující se konkrétními skutky.
Hroznatův morální profil vystihuje
legenda slovy, že „dávaje Bohu, což
Božího jest, náboženstvím, králi, což
královo jest, věrností a poslušností,
a každému, což jeho jest, zřízenou
laskavostí“. Hroznata byl rytíř a šlechtic. Rytíře charakterizuje statečnost,
šlechtice spravedlnost a ušlechtilost.
Tyto ctnosti můžeme sledovat především na rovině vztahu Hroznaty a
Boha samého, protože byl určován
svobodně složenými sliby – rytířským a řeholním. Pro rytíře platily
určité požadavky na jeho jednání a
vystupování, rytíř byl osobně svobodný a svobodně se dával do služeb nejen svému lennímu pánu, ale
také za toto své svobodné rozhodnutí nesl následky podle toho, zda jeho
lenní pán vítězil či prohrával. Přijetí
do rytířského stavu bylo čistě světskou záležitostí, ale nejpozději od
10. století se ve sbírkách liturgických
textů objevují žehnací formuláře
jako „požehnání válečného praporce či meče“ pro rytíře, vydávajícího
se v boj s nevěřícími. Tyto formuláře
jsou starší než křížové výpravy a musely být hojně používány, jak svědčí
jejich uvádění v liturgických knihách,

kde k nim časem přibylo i „požehnání
nového rytíře“. Modlitba se obrací na
Boha, „který chtěl rytířský řád ustanovit k ochraně lidu“, a prosí jej, aby nového bojovníka „k obraně víry a spravedlnosti podpíral svou milostí“. Na
tento formulář všeobecného charakteru navazuje ve starých rukopisech
jiný, speciální, vztahující se ke Svaté
zemi. Poutníkům, kteří se ubírali ve
stále početnějších zástupech do Jeruzaléma, se předávala poutnická
hůl a brašna. Na tyto pokojné cesty
navázaly křížové výpravy. O rytířích,
kteří se na ně vydali s úmyslem bránit svatá místa a ochraňovat poutníky, se říkalo, že na sebe vzali kříž.
Skutečně přijímali z rukou biskupa
nebo kněze kříž, což bylo provázeno
zvláštní žehnací modlitbou. Objevil
se proto zvláštní, tomu odpovídající
formulář „požehnání a předání kříže
účastníkům obrany křesťanské víry
čili znovuzískání Svaté země“.
Celebrant požehnal kříž a potom jej
podle rubrik vložil na rytíře se slovy
„Přijmi znamení kříže ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého, na památku kříže, utrpení a smrti Krista“ – ve
smyslu zpřítomňuj sám na sobě Kristův kříž. Podstoupil-li Hroznata tento
nebo podobný obřad, což lze podle
slov legendy předpokládat, není nic
překvapivého na jeho dalších krocích, ať už je známe z líčení legendy
nebo dalších soudobých dokumentů, umožňujících nám vytvářet různé
hypotézy. Realitou však zůstává, že
Hroznata bral svůj život křesťanského rytíře vážně.
(Pokračování v příštím čísle)
 P. Jindřich Zdeněk Charouz O.Praem.

Co se stalo,
co se chystá
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23. září MNICHOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ
Byl odhalen památník Mons. Václava Škacha
Jako jeden z mála duchovních působících v posledních desetiletích na
území plzeňské diecéze získal Mons.
Václav Škach svůj památník. Kamenný
blok s pamětní deskou před kostelem
v Mnichově, kde Mons. Václav Škach
třicet dva let působil, požehnal emeritní biskup František Radkovský, který
připomněl letitou spolupráci s tímto
moudrým knězem jak v době totality,
tak po roce 1993, kdy se Mons. Škach
stal prvním kancléřem nově vzniklé
diecéze. „Respektovali ho věřící i nevěřící. Zaslouží si, aby se na něj ani v budoucnu nezapomnělo,“ vyzdvihl starosta obce Mnichov Jiří Křenčil, který
se o vybudování pomníku zasadil.
Doktor Miroslav Kalaš, blízký přítel
Mons. Škacha, při žehnání památníku dodal: „Václav měl od Pána Boha
zvláštní dar, o který by stáli všichni státníci světa: sjednocovat lidi.“

23. září STŘÍBRO
Průvod a mše sv. k 280. výročí milostného obrazu Panny Marie Bolestné
280 let od chvíle, kdy z obrazu Panny
Marie Bolestné držící v náručí umučeného Krista začaly kanout krvavé slzy,
si připomněli farníci ze Stříbra i ze spřátelené bavorské farnosti Vohenstrauss
společně s biskupem Tomášem Holubem.
Průvod s milostným obrazem, doprovázený místní kapelou, se vydal z náměstí do stříbrského kostela Všech
svatých, kde proběhla česko - německá mše. Biskup Tomáš Holub i místní
farář P. Jiří Hájek zdůraznili mimo jiné
roli Panny Marie jako patronky spojující národy včetně těch, které mohly být
v minulosti znesvářené.
29. září SKOKY
Slavnost k 300. výročí vzniku mariánského
poutního místa
Dvě stovky návštěvníků se sešly spo-

lečně s desítkami těch, kdo dobrovolně věnují svůj čas a energii na záchranu kostela Navštívení Panny Marie ve
Skokách, kdysi hojně vyhledávaného
poutníky toužícími vzdát úctu Matce

Boží. Po poválečném odsunu původních obyvatel a v dobách komunistické
totality byl život poutního místa přerušen, po listopadovém převratu dokonaly zkázu nájezdy zlodějů a vandalů.
Zhruba před deseti lety zde však začalo působit občanské sdružení, dnes zapsaný spolek Pod střechou, které organizuje jak manuální práce na záchranu
objektu, tak benefiční koncerty, prohlídky, workshopy, obnovené česko německé poutě, přednášky, výstavy a
další akce, to vše od roku 2008 v rámci
projektu Živé Skoky. O dva roky později byla otevřena i mariánská poutní
trasa Skokovská stezka.
„Z Božího pohledu je možná dobře, že
je tento duchovně nádherný chrám
v takovém stavu, v jakém je. Plní totiž
svůj účel - vede nás k setkání s živým
Bohem. Přitahuje k sobě i lidi, kteří by
jinak do kostela třeba ani nepřišli, vede
je k hledání, k otázkám,“ rozvinul svou
úvahu biskup Tomáš Holub při mši
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svaté, kterou s ním koncelebrovali rektor kostela P. Augustin Kováčik z tepelské kanonie premonstrátů, P. Vladimír
Slámečka a řada českých i německých
kněží za doprovodu Pražského katedrálního sboru.
30. září PLZEŇ
Světový den seniorů v katedrále sv. Bartoloměje
Učit se být spokojený, učit se chválit,
děkovat, vzpomínat i odpouštět. Být
teď a tady s Ježíšem. Pečovat o vztah
s partnerem či partnerkou, ale i se učit
být sám. Dokázat si říct o pomoc a učit
se umírat.To byly hlavní rady seniorům
od sestry františkánky Marty Lucie Cincialové z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, jejíž
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přednášce bedlivě naslouchali účastníci oslavy Světového dne seniorů v plzeňské katedrále. „Benedikt VXI. hovoří
o stáří jako o krásné době. Ale jak toho
dosáhnout? Co pro to udělat?“ tázala
se sestra Marta Lucie a ve velmi živé
debatě s přítomnými včetně biskupa
Tomáše Holuba hledala odpovědi.
Poutavé bylo i svědectví šestasedmdesátileté Anny Srbové, někdejší ředitelky Městské charity Plzeň a stále
aktivně pomáhající dobrovolnice. „Maminka mě učila: když člověk udělá kousek dobra, ubere kousek místa zlu. A
také svěřovat svoje těžkosti Pánu. Díky
tomu jsem ani po sedmadvaceti letech
práce v Charitě nevyhořela, ale naopak
získávala novou sílu,“ svěřila se Anna
Srbová (na snímku).

1. října ŠVIHOV
Po rekonstrukci byl znovu zpřístupněn kostel
sv. Václava.
Děkovnou mši svatou sloužil emeritní
biskup František Radkovský (foto níže).
4. října PLZEŇ
Proběhla mše sv. na zahájení akademického
roku Veni Sancte.
Mše svaté na zahájení akademického
roku, kterou celebroval v kostele Nanebevzetí Panny Marie biskup Tomáš
Holub spolu s P. Vojtěchem Soudským,
biskupským vikářem pro školství a
vzdělávání, se zúčastnily desítky studentů, nechyběli an i představitelé vedení plzeňských vysokých škol a další
členové akademické obce (foto zcela
dole).

5. října PLZEŇ
Tři roky od zahájení vysílání studia Hroznata
Radia Proglas

Aktuality z plzeňské diecéze stejně
jako reportáže, rozhovory či publicistické pořady od října 2014 posílá do
éteru plzeňské studio Hroznata, regionální pracoviště Radia Proglas. Předtím
mělo Radio Proglas v diecézi jen příležitostné zpravodaje.
Pavel Říha a jeho spolupracovnice Kateřina Odvodyová se snaží zachytit a
posluchačům přiblížit významné události z církevního života v západních
Čechách, ale občas si prý připadají jako
osamělí vojáci v poli. „Chtěli bychom
poprosit farnosti, charitní i další církevní instituce o spolupráci, aby nás včas
informovaly, co se u nich zajímavého
děje. Stačí úplně stručně napsat na
náš e-mail hroznata@proglas.cz. Stává
se totiž, že se o mnohých událostech
v diecézi dozvíme pozdě nebo vůbec, přitom bychom s nimi rádi naše
posluchače seznámili,“ apeluje Pavel
Říha. Vysílání Radia Proglas v plzeňské
diecézi lze bez problémů poslouchat
na digitálních radiopřijímačích, přes
internet, satelit či kabelové připojení,
horší už je to s příjmem přes klasické
FM vysílače. „Takový vysílač je v rámci
diecéze jediný, a sice na Vavřinečku
u Domažlic, pokrývá zhruba region
Chodska. S rozšířením se nepočítá, už
tento se těžko financuje. Čeká se na
plnou digitalizaci rozhlasového vysílání, jako tomu bylo v nedávnu u vysílání

televizního, což je mnohem levnější,“
vysvětluje redaktor Říha. Vzhledem
tomu, že vysílání Radia Proglas probíhá
bez reklam, tedy i bez výnosů z nich, je
závislé příspěvcích od posluchačů. Podrobnosti lze najít na webových stránkách www.proglas.cz.
9. října TEPLÁ
P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem opět zvolen
tepelským opatem
Volební kapitula Tepelské kanonie premonstrátů zvolila na dobu 9 let opatem premonstrátského kláštera v Teplé
u Toužimi opět P. Filipa Zdeňka Lobkowicze OPraem.
11. října PLZEŇ
Emeritní biskup František Radkovský sloužil
v Domově sv. Jiří mši svatou k výročí posvěcení
zdejší kaple
V domově pro seniory sv. Jiří v Plzni Doubravce, který provozuje Městská
charita, panovala toho dne sváteční
atmosféra.
Po mši sv., celebrované emeritním
biskupem Františkem Radkovským,
probíhala posvícenská zábava s překvapením.
Programu se zúčastnil také ředitel
Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.
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13. října PLZEŇ
Biskup Tomáš holub požehnal nové sanitky
Pět nových sanitních vozů Záchranné
zdravotnické služby Plzeňského kraje
požehnal v areálu OC Olympia biskup
Tomáš Holub a popřál záchranářům
především šťastné konce jejich výjezdů.
Spolu s ním se stal patronem špičkových zdravotnických vozidel herec Martin Stránský, známý jako představitel
televizních rolí lékařů.
14.října PLZEŇ
Setkání chrámových sborů
Tradiční každoroční Setkání chrámových sborů a schól plzeňské diecéze,
kde si jednotlivá pěvecká tělesa, věnující se duchovní hudbě, vyměňují zkušenosti a vzájemně se seznamují se svým
repertoárem, proběhlo tentokrát v kostele Nanebevzetí Panny za organizačního vedení Pavla Šmolíka.

15. října MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Svátost biřmování udílel v kostele Nanebevzetí Panny Marie biskup Tomáš
Holub.
20. - 21. října
Duchovní obnova pro mladé manželské páry
„Co si o mně říkají druzí? Co si o sobě
říkám já? Kdo jsem?“ Tyto a podobné
otázky si kladlo osm mladých manželských párů v útulném prostředí Domečku v plzeňské františkánské farnosti, aby zde společně s jáhnem Elvou
Frouzem hledali odpovědi nejen v teoretické, ale i v praktické rovině.
„Sešli jsme se při setkání mladých manželů už podruhé, některé z účastníků
znám z dřívějších duchovních setkání
mládeže, jiní přišli nově. Ale ohlas je
velmi pozitivní, cítím od všech značný
zájem o hledání, jak žít s Bohem v každodenním životě,“ shrnuje jáhen Elva
Frouz s tím, že podobné akce budou
určitě pokračovat. Bližší informace lze
najít na www.komunitanoe.cz.
22. října LETINY
Dva nové svatostánky požehnal biskup Tomáš
Holub
Svatostánky na dvou bočních oltářích
kostela sv. Prokopa v Letinech byly

zhruba před padesáti lety zcela zničeny. Jejich podoba se zachovala pouze
na fotografiích. Podle nich byly nyní
vyrobeny nové. Při mši svaté je požehnal biskup Tomáš Holub.
„Boční oltáře byly restaurovány před
dvěma lety, nové svatostánky na ně
nyní vyrobil truhlářský mistr Pavel
Hanč jako věrnou kopii těch původních. To vše díky letinskému Spolku sv.
Prokopa, který sehnal finance a který
se o kostel pečlivě stará,“ doplnil místní
duchovní správce P. Piotr Marek.
22. října BRANIŠOV
Tridentskou mši sv. sloužil v kapli bl.
Karla I. Rakouského Mons. Miroslav
Kratochvíl.

Připravila Alena Ouředníková, foto Ivan
Coufalík, Soňa Pikrtová a Jiří Strašek.

11

2. listopadu SVÍCE PRO NAŠE ZEMŘELÉ
Na den Památky všech zemřelých zve
od 18.00 hodin plzeňský biskup Tomáš
Holub do katedrály sv. Bartoloměje
všechny, kteří ztratili někoho blízkého. V rámci večera s názvem Svíce pro
naše zemřelé se plzeňskou katedrálou
rozezní varhanní hudba, zazní poezie
a promluva biskupa Tomáše. V klidné
atmosféře bude moci každý zapálit
svíčku a zároveň vhodit lístek se jménem zemřelého či prosbou do připravených košíčků. Ty pak biskup Tomáš
Holub osobně předá trapistům, kteří je
převezou do kláštera v Novém Dvoře a
budou se za ně modlit.
4. listopadu SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ, AKOLYTŮ, LEKTORŮ, MIMOŘÁDNÝCH SLUŽEBNÍKŮ EUCHARISTIE A POMOCNÍKŮ KNĚŽÍ
Setkání se uskuteční v Plzni na biskupství 4. listopadu od 10.00 hodin. Součástí programu bude mše sv., představení účastníků a jejich služby biskupovi
Tomášovi a diskuze s ním. Předpokládaný konec v 15.30 hodin. Přihlášky do
30. října na slajsova@bip.cz.
6. listopadu LUTHER V KATOLICKÉ TRADICI
Beseda s prof. Jaroslavem Vokounem
Th.D. proběhne od 18.00 hodin v Domažlicích v sále římskokatolické farnosti, pořádá Česká křesťanská akademie
ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Domažlicích.
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10. - 12.listopadu TRADIČNÍ PODZIMNÍ REKOLEKCE PRO ŽENY V PERNINKU
Téma rekolekce: List Filipským 4,11
...naučil jsem se být spokojen s tím, co

mám. Podtitul: Milost - vděčnost - radost Průvodci: Mons. Krzysztof Dędek
a Josef Kaše Cena 560 Kč, přihlášky:
plzenske.panenky@volny.cz
Za organizační tým Martina Podlipná,
tel. 777 025 312.
11. listopadu CEMBALO V SOUDOBÉ HUDBĚ KONCERT V MEDITAČNÍ ZAHRADĚ
Koncert v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho
v meditační zahradě v Plzni - Doudlevcích začne v 15.00 hodin.
Účinkují: Alena Tichá, Andrea Frídová
– Brožáková, Václav Špíral, Petr Hájek
s komorním souborem Musica ad Gaudium.
HROZNATOVA AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ:
17. listopadu ŽIVOT V BAROKNÍM KLÁŠTEŘE
- prohlídka rozšířená o besedu s převorem kláštera P. Augustinem Kováčikem OPraem. Nejprve v doprovodu
průvodce projdete barokní obytnou
budovu kláštera a dozvíte se, jak se zde
žilo v minulosti, pak se budete moci
seznámit s jeho současností. Prohlídky
začínají v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin, trvají cca 1,5 hodiny. Vstupné 150 Kč.
18. listopada SEMINÁŘ SEBEOBRANY
Klub Systema R.M.A pořádá seminář
reálného a efektivního způsobu sebeobrany vycházejícího z ruského bojového umění SYSTEMA, které je využíváno
armádou a ozbrojenými složkami. Seminář je určen především pro ženy a
dívky. Důraz bude kladen na práci se
silovou a váhovou převahou útočníka.
Po předchozí domluvě se v omezeném
počtu mohou účastnit také muži. Začátek v 10.00, konec v 16.00 hodin. Spolu
se zkušenými lektory si projdete způsob vnímání, připravenost, mýty a ne-

reálné představy v sebeobraně, základní obranné techniky včetně použití
sebeobranných prostředku, modelové
situace a jejich řešení s důrazem na boj
ve stísněných podmínkách, boj v dopravním prostředku nebo automobilu,
ozbrojený útok, průpravné tělesné a
dechové cvičení vhodné k sebeobraně. Kurzovné 300,NA KAŽDÝ PROSINCOVÝ VÍKEND připravujeme program zejména pro rodiny s dětmi. Můžete se těšit na glazování kermiky, výrobu betlémů a speciální adventní
prohlídku. Rezervace a infomrace na
tel:+420 353 394 463 nebo email: info@
klastertepla.cz Počet účastníků je omezen, předem ohlášení účastníci budou
mít přednost. Rezervace propadá 10
minut před začátkem akce.

15 do 30 let. Tentokrát se zaměříme na
téma, které jsme nazvali „Den co den
s Bohem“. Účastníkům nabízíme možnost opustit každodenní ruch a starosti
a ponořit se do ticha a modlitby v seminárních prostorách a ve společenství
bohoslovců českých diecézí.
Kromě modlitby a ztišení dojde i na
různé přednášky nebo rozhovory o
hledání a prožívání víry. K dispozici k
rozhovorům budou i naši představení.
Srdečně tedy zveme, a pokud třeba
sami už nejste v naší cílové skupině, ale
víte o někom, kdo by z takového víkendu mohl mít prospěch, budeme rádi,
když mu o něm dáte vědět. Podrobné
informace a přihlášku naleznete na
stránkách www.arcs.cuni.cz, dotazy
rádi zodpovíme na tammim@signaly.cz.

24. - 26. listopadu UVEDENÍ DO VNITŘNÍ MODLITBY - ÚVOD DO KONTEMPLACE
V HORNÍ BLATNÉ
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.
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.

27. listopadu BENEFIČNÍ KONCERT PRO FRANTIŠKÁNSKÉ VARHANY
Koncert začne v 19.30 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Zazní skladby Dietricha Buxtehudeho, Nicoly Matteise,
Johanna Sebastiana Bacha, Leona
Boëllmanna a Františka Xavera Thuriho.
Účinkují: Hana Pumrová – zobcové flétny, příčná flétna, Marta Neumannová –
zobcové flétny, hoboj, Jan Esterle – varhany. Výtěžek koncertu bude věnován
na dokončení opravy varhan v tomto
kostele. Vstupné dobrovolné.

24. - 26. listopadu TAMMÍM 2017
Seminaristé Arcibiskupského semináře
v Praze opět pořádají duchovní víkend
TAMMÍM pro mladé muže ve věku od

1.- 3. prosince NEMÍT BOHA NA DISTANC - REKOLEKCE S BISKUPEM TOMÁŠEM HOLUBEM
Rekolekce proběhne v pastoračních
centrech v Perninku a v Horní Blatné.
Víkend na začátku adventu nese název
„Nemít Boha na distanc“. Začátek je
v pátek v 19.00 hodin., konec v neděli
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ve 13.00 hodin. Cena 600 Kč jednotlivec, 1100 Kč pár. Přihlášky na: slajsova@bip.cz (uveďte jméno, adresu bydliště a telefon/mobil).
DENNÍ TICHÁ CHVÍLE
EVANGELIUM NA KAŽDÝ DEN
Pro příští rok nabízíme místo Denní tiché chvíle brožuru Evangelium na každý den 2018, ve které je na každý den
vytištěno evangelium a krátký komentář od papeže Františka.
Brožuru vydaly Paulínky a je v běžném
prodeji za 99 Kč, na biskupství ji lze
objednat na e-mailu slajsova@bip.cz či
zakoupit na vrátnici, obojí za 70 Kč.
Pokud máte zájem pokračovat v Denní
tiché chvíli, nabízí se tři možnosti:
1. Objednat si Katolický týdeník, kde je
Denní tichá chvíle součástí liturgické
stránky (strana 11).
2. Nechat si posílat mailem každý týden "Bibli na neděli", jejíž součástí je i
Denní tichá chvíle na příslušný týden
– objednání na www.vira.cz/Servis-pro-vas/Zasilani-e-mailem/, rozesílá se
vždy v úterý před příslušnou nedělí.
3. Objednat si zasílání tištěných letáčků
"Nedělní liturgie", které kromě nedělních textů obsahují také Denní tichou
chvíli. Letáčky jsou rozesílány na 4 týdny dopředu, cena jednoho letáčku je
0,84 Kč + poštovné, je tudíž výhodné
si je objednat společně pro více odběratelů, objednávky na eshop@apha.cz.
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Chebský domácí hospic volá SOS
Domácí Hospic Sv. Jiří v Chebu musí
omezit počet klientů. Na rostoucí zájem o své služby totiž nemá dostatek
finančních prostředků.
„Zůstáváme závislí především na da-

rech, které momentálně provoz hospice nepokryjí, musíme snížit počet
obsluhovaných klientů z patnácti na
osm,“ konstatuje smutně ředitelka hospice Alena Votavová.
Protože podpora ze systému veřejného zdravotnictví má přijít až od příštího roku, a to ještě s otazníky, obrací se
hospic na jednotlivce či firmy s prosbou o podporu jakoukoliv částkou.
Obdržené peníze budou směřovat na
znovurozšíření kapacity hospice.
Za celý loňský rok měl Hospic sv. Jiří
v péči 78 klientů, letos k 31. srpnu už
59 klientů. Bylo potřeba rozšířit pečovatelský zdravotnický tým, došlo k nárůstu dalších nákladů.
„Za zdravotnický materiál a léky jsme
od ledna do srpna zaplatili 160 tisíc
korun, pohonné hmoty nás měsíčně
vyjdou na 20 tisíc,“ vypočítává Alena
Votavová.
Většina klientů hospice jsou nízkopříjmové rodiny, které nemají finance na
léky a zdravotnický materiál, takže jim
hospic potřebné léky a materiál dodával na své náklady.
V mnoha případech také odpouštěl
poplatky za služby.
„Nechceme dělat z hospice VIP službu.
Umírání doma nemá být privilegium,
ale dostupná možnost pro všechny,
kdo si ji vyberou,“ vysvětluje Alena Votavová.
Zlepšení finanční situace nemusí přinést ani start roku 2018, od kterého
mají být služby mobilních hospiců zahrnuty ministerstvem zdravotnictví do
systému hrazené péče. K získání peněz
z veřejných prostředků totiž budou
hospice potřebovat spolupráci krajů a
pojišťoven, a ta je zatím nejistá.
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Z charitního života v západních Čechách
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V Meclově dokončili čištění štítků
V sociálně terapeutických dílnách
v Meclově se v posledním půlroce věnovali zajímavé práci. Šlo o čištění celkem 7 895 identifikačních štítků, které
byly nalezeny v opuštěném objektu
bývalé sklárny, později muniční továrny v Holýšově. V muniční továrně pracovalo za 2. světové války zhruba 6 tisíc
totálně nasazených, válečných zajatců
a vězňů, kteří vyráběli náboje pro letecké a protiletecké kulomety a palubní kanony. Evidenční štítky vězněných
byly zašlé a napadané korozí, takže je
bylo nutné mechanicky očistit, vyčistit
v ultrazvukové lázni a zakonzervovat.
Rekonstruované štítky budou uloženy
do depozitu v Domě dějin v Holýšově a
některé obohatí stálou expozici.

Díky sbírce mají v Havlovicích nové sporáky
Dobrovolnická iniciativa Holky holkám už několikrát pomohla sociálním
službám Diecézní charity Plzeň sbírkami a prodejem šatstva formou dobročinného bazárku. Výtěžek z letošní
jarní akce posloužil k zakoupení nových sporáků do Domova pro matky
s dětmi v tísni v Domažlicích-Havlovicích. „Vzhledem k plné obsazenosti
našeho Domova patří kuchyně k nejvytíženějším místům,“ řekla vedoucí
Dagmar Řezáčová. „Každá dobročinná
akce nám pomáhá významně zlepšit
prostředí, ve kterém matky žijí.“
Výstava fotografií z Jižní Ameriky
V prostorách DEPO 2015 v Presslově ulici v Plzni proběhla výstava fo-

tografií z Jižní Ameriky, z míst, kde
funguje projekt DCHP na podporu
chudých dětí. Koordinátor projektu
Adopce na dálku navštívil v loňském
roce místa, kde jsou díky dárcům
budována školní zařízení. Výstava
přibližuje prostředí, ve kterém děti
žijí. V projektu Adopce na dálku jsou
podporovány nejchudší děti v Bolívii,
Paraguayi, Peru a Ekvádoru. V Bolívii
díky svým kmotrům momentálně
studuje na základních, středních a
výjimečně i vysokých školách 117
dětí, v Paraguayi 49, v Peru 11 a v
Ekvádoru 22 dětí. Roční příspěvek na
dítě je u všech zemí 7 000 korun a je
využit především na výdaje spojené
se vzděláním, které je hlavním posláním tohoto projektu.

Revitalizace charitního areálu
Diecézní charita Plzeň ukončila projekt částečné revitalizace charitního
dvora v areálu v Cukrovarské ulici.
Hlavním cílem bylo vybudování pergoly s lavicemi a stolem(na snímku
nahoře), která slouží ke krátkému odpočinku klientů. Klienti pergolu využívají zejména při návštěvě charitního
šatníku nebo při vydávání potravinových balíčků. V rámci revitalizace bylo
upraveno prostranství, nově natřena
vstupní vrata a dveře do skladových
prostor. Charita Plzeň získala na tento
projekt částku ve výši 84 855 korun a
posléze ještě prémii ve výši 30 000 Kč.
Tento projekt byl podpořen z grantového programu PRAZDROJ LIDEM.

Miroslav Anton
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Dolní Bělá

Město Touškov

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
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VE VIKARIÁTU PLZEŇ – SEVER

Kostely a kaple sv. Kříže ve vikariátu
Plzeň sever jsou zasvěceny události
Povýšení sv. Kříže. Kostel v obci Dolní
Bělá zaujímá ostroh nad středem vesnice, prvně zmíněné v roce 1315, kdy
se stala střediskem postupně se rozmáhajícího panství. Fara je zde prvně
zaznamenaná k roku 1357, ale v době
husitských válek na dvě století zanikla. Dnešní kostel byl nově postaven na
místě staršího v letech 1820 až 1822
jako jednoduchá jednolodní stavba
s polygonálně ukončeným presbytářem a hranolovou věží v hlavním
severním průčelí, která je krytá zvonovitou bání. Vnitřek s plochým stropem je stejně prostý jako vnějšek. Je
vybaven novorománskými oltáři, zhotovenými firmou Krejčík z Prahy v roce

1904. Nahradily oltáře, které sem byly
převezeny po výstavbě kostela ze zrušených klášterů v Plasích a z dominikánského v Plzni. Po právu do kostela
patří gotický reliéf Korunování Panny
Marie, pocházející ze zbořeného kostela Nejsvětější Trojice, jenž stál mezi
Bělou a Lozou. Velký reliéf je nyní prezentován v Muzeu církevního umění
plzeňské diecéze v Plzni ve františkánském klášteře.
Na hřbitově v Městě Touškově stojí drobná, ale vznosná kaple, jejíž architektura je směsí novorománských a novogotických prvků. Nechal ji postavit
pro svou rodinu v roce 1859 baron
Jan Antonín Starck, významný důlní
podnikatel na Sokolovsku, Rokycan-

Tis u Blatna

sku a Plzeňsku. Realizoval ji plzeňský
kameník a sochař Leopold Wildt, který
se u vchodu dole podepsal. Kaple je
vyzděna z pravidelných pískovcových
kvádrů s mnoha pěknými plastickými
detaily. Stojí na vyvýšené bázi, po které se dá kaple obejít a v níž je márnice.
Sedlová střecha je v průčelí ukončena
křížem a na druhé straně nad apsidou
otevřenou zvoničkou. Vnitřek byl nákladně vyzdoben sochami Leopolda Wildta a Gabriela Maxe a obrazy
sv. Antonína a sv. Anežky namaloval
pražský malíř Václav Kandler.
Tis u Blatna leží západně od Jesenice.
Jeho farní kostel existoval již v roce
1227, patrně románský, zasvěcený
sv. Jiří. Později byl v majetku špitálního řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Ve 14. století došlo ke gotické
přestavbě, což je zřejmě vidět na
presbytáři, který je zaklenut křížovou
klenbou s paprsky v polygonálním

Brdo

zakončení. V té době je také připomínaná fara a nové zasvěcení Povýšení sv. Kříže. Dnešní trochu přikrčený
a sympatický vzhled dostal kostel při
přestavbě v roce 1788, která byla realizována jako následek požáru celé vsi.
Až při této přestavbě byla v západním
průčelí postavena věž s cibulovou
střechou. Vnitřní vybavení je jednoduché ve stylu pozdního baroka.
Nedaleko od Manětína se nachází
pěkná svažitá obec Brdo, kde končí silnice a stojí kaple sv. Kříže z roku 1894.
Je obdélná s půlkruhovým závěrem.
Na břidlicí kryté sedlové střeše je
vztyčena šestihranná věžička s cibulovou bání a s malým zvonkem. Kaple
bývala podle potřeby opravovaná,
důležitá oprava proběhla už v roce
1986, a i nadále se těší péči místních
dobrovolníků, jejichž přičiněním je
v dobrém stavu zvenku i zevnitř.

Jan Soukup
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BLAHOSLAVENÉ
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Blahoslavená Sancja Szymkowick
Během své návštěvy Krakova blahořečil
papež Jan Pavel II. 18. srpna 2002 řeholnici Sancju Szymkowiak, jejíž proces
beatifikace byl zahájen v roce 1968 a
v roce 2000 jí byl přiznán titul ctihodná.
Pocházela z Możdżanówa v Polsku,
kde se narodila 10. července 1910 jako
nejmladší z pěti dětí Augustina a Marianny. Při křtu dostala jméno Janina
Ludwika. Jeden z jejich bratří Erik se
stal knězem. První tři roky základního
vzdělání získala na německé škole a od
devíti let navštěvovala dívčí lyceum. Po
maturitě v roce 1928 začala studovat
na univerzitě v Poznani jazyky. Jako studentka se aktivně angažovala v Sodality Marie a pomáhala chudým a trpícím
lidem. Když v roce 1934 absolvovala
pouť do Lurd ve Francii, pocítila výzvu
k řeholnímu životu a celý rok pobývala
v Kongregaci sester Nejsvětějšího srdce
Ježíšova ve Francii, kde se zdokonalila ve francouzštině a připravovala na
magisterské zkoušky. Domů se vrátila
v roce 1936, a to už s rozhodnutím státi

se řeholnicí. 27. června 1936 vstoupila
do řádu sester Bolestné Matky Boží a
přijala řeholní jméno Maria Sancja. Přitom pracovala do roku 1939 v mateřské
škole a studovala farmakologii. Život se
jí ale změnil, když 1. září 1939 nacistické
Německo napadlo Polsko.
Poté co nacisté obsadili Poznaň, nařídili
sestrám starat se o německé vojáky a
válečné zajatce a tu se Sancja uplatnila
jako překladatelka z francouzštiny a angličtiny. Lidé, kterým pomáhala, ji nazývali „anděl dobra“. V době tvrdé nacistické okupace se mohly sestry vrátit
domů a některé to udělaly, Sancja však
zůstala. Bylo to opravdu kruté období,
těžký boj o přežití, všude hlad, zima,
spousta nemocí. I Sancja onemocněla
tuberkulózou. Na smrtelné posteli 6.
července 1942 složila věčné sliby. 29.
srpna 1942 zavolala matku představenou a požádala o svaté přijímání. Řekla
jí, že umírá. Shromáždily se kolem ní
spolusestry, které poprosila o odpuštění, a ještě téhož dne odešla na věčnost
v pověsti svatosti.
Veronika Pechová

Studentská duchovní správa Plzeň
pravidelné akce v listopadu 2017:
Neděle
20.00 hodin: mše sv. s účastí studentů
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Františkánské ulici v Plzni
Úterý
20.00 hodin: studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské
náměstí
Středa
19.00 hodin: hlavní studentská mše sv. v
kostele Nanebevzetí P. Marie, po ní v cca
20.15 hodin program na faře (biblická
témata, přednášky, kultura, filmy), ve
21.30 hodin společná modlitba nešpor
Sobota
20.00 hodin: Holy Mass especially for
students celebrated in English in „our“
church

16. – 18. listopadu podzimní výjezd s HOROU
do Manětína
HORÁcké středy – listopad 2017
Vžy ve 20.15 hodin ve farním sále Františkánská 11
1.listopadu: Daniel Vychytil, Když se muslimové stávají křesťany - přednáška s besedou
8. listopadu: Múzy na Hoře - o tom, že v každém z nás je VELKÁ trocha umělce
15. listopadu: DIXIT ve vlastní kreativní
režii
22. listopadu: Rozjímání před slavností Krista
Krále
29. listopadu: RNDr. Jiří Preis, PhD., Aspekty
migrace - přednáška s besedou
Více na facebooku a na hora.signaly.cz

Jiří Strnad

21

informuje
Moc ráda chodím na hřbitovy a v dušičkovém listopadu nejraději. Kdykoli jedeme
s manželem na výlet a v místě je nějaký hřbitov, ať už křesťanský nebo židovský,
nevynechám jej. Vnímám zde posvátnost času minulého, vezdejšího i budoucího,
týká se mě stejně jako těch, kteří jsou na hřbitově pochováni. Už tři roky uplynou
od chvíle, kdy v listopadu zemřel a byl pochován můj tatínek. Na jeho hrob chodím
moc ráda. Sedávám na mramorové desce a povídám mu o sobě, o všem, co prožívám, a neobejde se to bez slz. Nejčastěji mu vyprávím i o své práci v knihkupectví.
S tím je totiž spojen jeden zásadní okamžik v mém životě. Než jsem nastoupila do
Karmelitánského knihkupectví, občas mě sevřela úzkost, jak to všechno zvládnu.
Bylo to tak jiné, než co jsem znala. A jednou v takové chvíli jsem si při modlitbě
vzpomněla na svého zemřelého otce. Na to, že ho poprosím o přímluvu a pomoc
z nebe. Za života jsme si moc nerozuměli, ale pár let před jeho smrtí jsme si odpustili a často jsem tatínka ke konci jeho života navštěvovala. Napadlo mě, že když
se lidé mají rádi, láska smrtí nekončí a mohou si ji nějak projevovat dál. Poprosila
jsem tedy tatínka, aby mi pomáhal obchod vést. Za svého života byl inspektorem a
správcem Jihomoravských lesů a byl znám jako přísný, ale spolehlivý správce majetku. Napadlo mě, že právě on mi může pomáhat, abych dobře vedla obchod a
vše s ním spojené. Od té doby zakouším takovou milost, něco jako projev přízně a
lásky, kterou jsme si s tatínkem nestihli za jeho života projevit. Kdykoli přicházím do
práce, děkuji Bohu za to, že mi dal krásnou práci, za to, že On, Stvořitel nebe i země,
miluje člověka, miluje mě a žehná mi v tom, co dělám. Potom děkuji svému tatínkovi za jeho přímluvu a lásku, kterou mi z nebe projevuje. Nedávno přišel do obchodu
zákazník, milý pán, usmíval se, nakoupil víc knih a chválil obsluhu, vstřícnost a radu
při výběru knih. Bylo to velmi příjemné setkání. Ještě dlouho poté, co odešel, se v
obchodě vznášelo něco laskavého a mě napadlo: možná se tu zastavil můj tatínek,
aby se podíval, jak se vede jeho dceři... Kdo ví? Těším se na listopadovou návštěvu
hřbitova, chci ti, tati, za všechno moc poděkovat.

Majka Lachmanová
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Z nabídky Karmelitánského knihkupectví
Četli jste útlou knížečku Karla Sládka
s názvem Žít s moudrostí včel? Líbila?
Pokud ano, máme na pultě od téhož
autora stejně zdařilé pokračování s
názvem Zázrak jménem les. Po přečtení knihy jsem se dovzdělala a zatoužila po procházce lesem. V knižní

nabídce nezapomíná Karmelitánské
nakladatelství ani na děti. Z pera Anselma Grüna vyšla nádherná kniha pro
děti s aktuálním názvem Svatý Mikuláš. Z anotace knihy: "Anselm Grün
nám vypráví nejznámější příběhy z
života svatého Mikuláše: o jeho štědrosti a péči o chudé, o třech dcerách a

zlatých valounech, o zázraku s obilím,
o tom, jak zachránil tonoucí námořníky. Až půjdete zase na mikulášskou
besídku nebo dokonce za Mikuláše,
budete už vědět, kdo byl ten skutečný
biskup Mikuláš!"
Možná přišel čas inovovat mikulášské
balíčky a překvapit naše děti knižním
pamlskem. Těším se na váš úžas, až
budete listovat těmi knižními skvosty.
V neděli 19. listopadu budeme v rodinách i ve
farnostech slavit Den Bible.
Veliké množství krásných Biblí zejména pro děti můžeme nabídnout v
našem knihkupectví. Velmi chceme
podpořit rodiny, aby Bible pro své děti
kupovaly a aby si to mohly dovolit, a
proto v měsíci listopadu nabízíme pro
rodiny nákup Biblí pro děti s 15% slevou. Také pomůžeme s výběrem, který je bohatý.
Aktuální otevírací doba v Karmelitánském
knihkupectví v prosinci
Od 1. 12. do 22. 12. 2017 bude v Karmelitánském knihkupectví, Solní 5, Plzeň otevřeno od pondělí do pátku od
9.00 do 18.00 hodin, abyste stihli nakoupit knižní a další dárky pro všechny své drahé.
Adventní výjezdy do farností
KLATOVY
V neděli 3. prosince přijedeme s knihami a devocionáliemi do Klatov, kde
můžete celý den nakupovat krásné

knihy jako dárky. Místo prodeje bude
upřesněno v prosincovém vydání
Zpravodaje.
OSTROV
Další adventní prodeje se uskuteční
ve farnosti Ostrov v termínu od 9. do
10. prosince. Můžete se těšit, že nakoupíte krásné věci pro své blízké.
MARIINO SRDCE - přednáška P. Vojtěcha Kodeta na biskupstí
V úterý 7. listopadu od 19.00 hodin přednáší v učebnách Biskupství plzeňského P. Vojtěch Kodet na
téma MARIINO SRDCE. O mariánské
úctě, o lásce k Matce Boží, o zasvěcování Jejímu Neposkvrněnému srdci
bude mluvit ten, který Marii ctí. Po
přednášce proběhne autogramiáda,
knihy bude možné zakoupit přímo na
místě.
Za Karmelitánské knihkupectví se na
vás těší Majka Lachmanová
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nakladatelství
Síla modlitby za vaše dospělé děti
Stormie Omartianová: Síla modlitby za vaše dospělé děti
Další povzbuzení k modlitbě od známé autorky. I když je dětem osmnáct, odmaturují a odejdou z domu, rodičovské povinnosti tím nekončí. Zdá se, že odteď
můžete dělat vše, o čem jste snili a kvůli výchově dětí jste na to dosud neměli
čas. Přesto však zůstáváte rodiči, kteří mají o své děti starost i nadále, takže úkol
modlit se za své potomky trvá dál. Brož., 280 str., 269 Kč
POZOR - SOUTĚŽ!
Výše uvedenou knihu SÍLA MODLITBY
ZA VAŠE DOSPĚLÉ DĚTI získá ten či ta
z řad našich čtenářů, kdo správně zodpoví soutěžní otázku a bude vylosován.
Soutěžní otázka zní:
Blahoslavený Hroznata, patron naší
diecéze, od jehož mučednické smrti
jsme si letos připomněli 800 let, založil
dva premonstrátské kláštery - mužský
v Teplé a ženský v Chotěšově. Do chotěšovského kláštera vstoupily i jeho
dvě sestry. Jak se jmenovaly?
a)
b)
c)
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mučedníků z doby nacismu za blahoslavené, zní 13. června 1999.
Knihu CHRÁM UPROSTŘED TRŽIŠTĚ
získává Monika Hudecová z Chotěšova a obdrží ji poštou. Gratulujeme!

Vojslava a Kunhuta
Eliška a Kunhuta
Vojslava a Jitka

Své odpovědi zasílejte do 15. listopdu
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!
Správná odpověď na otázku z minulého čísla, jaké je přesné datum, kdy papež Jan Pavel II. prohlásil 108 polských
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Na pouť k Dobré Vodě u Pocinovic zavítaly
stovky poutníků

Biskup Tomáš: Být misionářem
je povolání každého křesťana
V neděli 22. října slavila církev po celém světě tzv. Misijní neděli.
V čem vidí důležitost a přínos každoročního Světového dne misijí
plzeňský biskup Tomáš Holub?

26

„Být misionářem je povolání každého křesťana bez rozdílu. Protože víra
nám byla darována proto, abychom
ji s druhými sdíleli. Na to ale bohužel
často zapomínáme, představujeme si
totiž misionáře jako někoho zvláště
vyvoleného, někoho, kdo musí odjet
hlásat evangelium přinejmenším do
Afriky. Ale tak to není a díky Světovému dni misií si to můžeme každý rok
znovu a znovu připomínat a povzbuzovat se k nebojácnému hlásání radostné zvěsti, díky němuž se stáváme
křesťany nejen formálně, ale i srdcem.
A možná právě v těchto dnech je potřeba si toto připomínat více než kdy
jindy, ve dnech, kdy se hlásají lecjaké

zvěsti, jen ne ty radostné.
Sestry a bratři, prožijte si tento den
ne proto, že musíte, ale abyste se i vy
sami nechali povzbudit silou evangelia. Spojte se v myšlenkách, v modlitbách či v konkrétní materiální pomoci
s těmi, kteří radikálně odpověděli na
Boží volání, opustili své domovy a
rodiny proto, aby mohli sloužit těm
nejopuštěnějším. Přemýšlejme v tento den nad tím, jak radikálně můžeme
odpovědět na Boží volání i my, v našem každodenním životě, v naší práci,
v rodině, ve vztazích s našimi nevěřícími přáteli…“
Tomáš Holub, biskup plzeňský
(Zdroj: Katolický týdeník č. 42/XXVII)

V liturgickém kalendáři slaví církev
svátek Panny Marie Bolestné 15.září.
Pouť u Dobré Vody u Pocinovic připadla letos na následující neděli
17.září. Poutníci z různých koutů Domažlicka a Klatovska se zde sešli v hojném počtu toho chladnějšího nedělního dopoledne, aby tak slavili pouť
a zúčastnili se slavnostní bohoslužby.
Každým rokem zavítá na toto poutní
místo sloužit bohoslužbu jiný celebrant. Nejinak tomu bylo i letos. Pro
letošek se jím stal emeritní plzeňský
biskup František Radkovský. Toho
v úvodu mše svaté přivítal kdyňský
farář Miroslav Kratochvíl a pozdravil
všechny přítomné poutníky. Mši svatou sloužil pan biskup spolu s pěti ministranty venku u kamenného oltáře.
Bohoslužby se zúčastnili také němečtí
poutníci z obce Schwarzach, kterých
přijel plný autobus. Schwarzach je už
dlouhá léta partnerskou obcí Pocino-

vic. Druhé čtení tak zaznělo v německém jazyce a také kázání přednesl pan
biskup dvojjazyčně.
Zpěv poutníků doprovázela dechová
hudba. Dobrá Voda je vyhledávané
poutní místo, kterému vévodí kaple
zasvěcená Panně Marii Bolestné. V její
blízkosti stojí menší kaple se stálým
pramínkem vody, o němž se tvrdí, že
má zázračné účinky. Toto místo je po
celý rok hojně navštěvované poutníky
a turisty a také vyhledávaným místem
pro uzavírání sňatků.
Na cestě k Pocinovicím stálo několik
stánků s občerstvením, sladkostmi a
dárkovými předměty.
Spolu s Dobrou Vodou slaví pouť i
obec Libkov a Pocinovice ji mají jako
svoji druhou pouť.
Bohoslužbu zakončil pan biskup závěrečným požehnáním a pozváním
na další pouť, která se zde bude konat
opět za rok. 
Martina Matějková
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Jako Otec poslal mne,

Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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Misijní úmysl na měsíc listopad: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k
dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.

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
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
Cyklus seminářů „Spadlo to tam“
Vzniká cyklus seminářů s názvem
„Spadlo to tam“, který si klade za cíl
setkání s živým Slovem, a to pomocí
dvou důležitých průvodců: Bible a psychologie. Proč psychologie? Protože
„Slovo Boží proniká až na rozhraní duše
a ducha...“ (Žid 4,12). Každý večer se budeme zabývat jedním tématem právě z
tohoto „rozhraní“. Seminář je určen pro
mladé od 16 do 32 let. Aktuální informace hledejte na našem webu, nebo
na mailu: dombek@oblati.cz
Večer chval s DCM (21. 11. 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 chvály se uskuteční tradičně
třetí úterý v měsíci – tedy 21. listopadu
v 19.30. POZOR – s novým školním rokem se chvály přestěhovaly do kostela
sv. Jana Nepomuckého na Chodském
náměstí v Plzni (u redemptoristů). Pozvání platí pro všechny – chvalme Pána!
Tammím (24. – 26. 11.)
Dvakrát do roka pořádají seminaristé pro mladé muže ve věku od 15 do

M

PrayforPilsen, prayforYouth… Modlíme se!
Máš v sobě touhu modlit se? Záleží Ti
na budoucnosti Plzeňské diecéze? Máš
volno ve čtvrtek večer? Chybí Ti pravidelná modlitba? Hledáš společenství?
Pokud jsi alespoň jednou odpověděl
ANO, pak neváhej a doraz ve čtvrtek
ve 20 hodin do kaple na DCM. Nemusíš chodit pravidelně. Můžeš se přidat pouze, když se Ti to bude hodit…
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JAK PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA POMÁHAJÍ V ROCE 2017
Papežská misijní díla v ČR pravidelně podporují projekty pro světové misie, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými
jsou Keňa, Zambie, Uganda, Tanzanie, Malawi, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka,
Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay.
Přehled projektů za jednotlivá díla: PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV) - podpora škol, nemocnic, domovů pro staré lidi, realizace staveb a oprav kostelů. Celkově: 5 zemí, 7 diecézí, 37 projektů. PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA
(SPA) - podpora formace seminaristů, řeholního dorostu, nemocných a starých
kněží, misionářů v chudých oblastech. Celkově: 4 země, 5 diecézí, 5 projektů, 1 033
studentů. PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) - podpora duchovních i hmotných
potřeb dětí. Celkově: 13 zemí, 36 diecézí, 69 projektů pro 145 829 dětí.
Do Tanzanie a Papuy-Nové Guiney posíláme prostředky na zajištění ubytování, stravování a léky pro sirotky, kteří žijí na ulici, nemají střechu nad hlavou ani jídlo a navíc
jsou často nakaženi virem HIV nebo nemocí AIDS. V Ugandě financujeme nákup nádrží
na vodu, aby několik tisíc dětí mělo zajištěný přístup k pitné vodě, která je pro ně
nyní výjimečným luxusem. Malawi je dlouhodobě sužováno suchem, což tamním
obyvatelům způsobuje problém se zajištěním obživy. Podporujeme děti umírající
hladem, podvyživené a nemocné. Pomoc směřuje i k dívkám, které se při shánění
jídla často stávají oběťmi zneužívání. V Guyaně a Bangladéši podporujeme internáty
pro děti, které by nemohly chodit do školy, kdyby jim internát nezajišťoval bezplatné ubytování a stravování. Vzdělání jim umožní vymanit se z chudoby. V Paraguayi,
Myanmaru a Sýrii přispíváme dětem na stravování, školné a školní pomůcky. Bez této
pomoci by pro ně nebylo vzdělání dostupné. V Ugandě, Zambii, Keni a Tanzánii je hodně povolání, ale málo pedagogů, prostředků, ubytovacích kapacit nebo učebnic
pro ty, kteří se chtějí stát Kristovými následovníky. Prostřednictvím SPA (Papežské
misijní dílo sv. Petra apoštola) umožňujeme více než tisícovce studentů rozšířit
řady místních kněží, kterých je zde stále málo, k mnoha věřím se kněz dostane
pouze několikrát za rok. V Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lance a Paraguayi přispíváme
k tomu, aby věřící toužící po Kristu mohli zakoušet radost z žité víry. V misijních
oblastech na mši svatou často lidé přicházejí z velké dálky, a aby mohli přijmout
Krista ve svátosti, čelí nejrůznějším hrozbám. Podílíme se proto na výstavbě a renovaci kostelů či kaplí, ale také na formaci a vzdělávání laiků, kteří jsou nezbytnými
pomocníky kněží ve službách církve lidem. 
Miriam Svobodová

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

D

tak i já posílám vás…(Jan 20,18)
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30 let duchovní obnovu TAMMÍM.
Ten letošní začne v pátek 24. a skončí
v neděli 26. listopadu. Na programu
budou společné modlitby, bohoslužby, setkání s hostem, meditace,
hovory ve skupinkách, sport… Více
informací:
www.tammim.spolco.cz
„Let´s Dance!“ (25. 11.)
Srdečně všechny zveme na zahájení
plesové sezony – nenechte si ujít ples
křesťanské mládeže v Plzni! Opět se
bude se konat v centru SECESE v pivovaru Plzeňský Prazdroj 25. listopadu od
19.00 hodin a opět se můžeme těšit na
kapelu Piggy Band a zajímavý program.

D

M

PODZIMNÍ NABÍDKA
10.-12. listopadu s tématem Muž a samota.
Bude řeč o prostoru (samoty), kde se
člověk setkává s Bohem, i o osamocenosti člověka ve světě… Přihlášky:
elvaf@volny.cz

12. celodiecézní volejbalový turnaj
o putovní pohár plzeňského biskupa (9. 12.)
Všechny amatérské i (polo)profesionální týmy jsou zvány k účasti na dvanáctém celodiecézním volejbalovém „BiskupCUPu“. Opět se uskuteční v sobotu
před druhou nedělí adventní (9. 12.)
v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce
(Kralovická 12). Hrát se bude klasický
turnaj, požadovaný věk hráčů 13-33 let.
Název družstva a kontakt na kapitána

30

nahlaste na DCM do 30. listopadu. Pro
mimoplzeňské nabízíme možnost noclehu (nutno domluvit předem).
Pouť důvěry Taizé - Silvestr v Basileji 2017/18
I letos nás bratři z Taizé zvou ke slavení
konce roku – tentokrát do Basileje (28.
12. 2017 - 1. 1. 2018). Na programu
bude společná modlitba, přednášky,
bohoslužby a zpěv. Pokud tedy ještě
nemáte žádné plány, moc vám doporučujeme vyrazit na Silvestra právě
tam. Více informací a registrace (do 1.
prosince) na internetové adrese:
www.taize.fr/cs
Co se dále chystá…
Setkání mládeže domažlického vikariátu
(10. – 11. 11. 2017)
Rekolekce na konci roku na Lomci u Vodňan
(29. – 31. 12. 2017)
Silvestr s DCM (31. 12. 2017 – 1. 1. 2018)
Přihlašování na JUMP 2018 (28. 2. – 7. 3. 2018)
UNIT 2018 – ekumenická křesťanská konference
v Plzni (9. – 11. 3. 2018)
Světový den mládeže v Plzeňské diecézi – setkání biskupa s mládeží (23. – 24. 3. 2018)

Z DCM zdraví Petr a Pavel a Péťa

Adventní rekolekce pro manžele 16. prosince v Těnovicích.
Příležitost spočinout v tichu (i v
teple), zastavit se, adorovat, mluvit
spolu, projít se podzimní přírodou,
připravit se na Vánoce. Přihlášky: rodiny@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 v budově biskupství,
nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: mankak@tiscali.cz, tel. 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).

Světové setkání rodin s papežem - Dublin 2018
Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne
v Dublinu od 21. - 26. srpna 2018. První
část setkání od úterý 21. do pátku 24.
srpna tvoří teologicko-pastorační kongres, poté následuje v sobotu v podvečer setkání pro rodiny pojaté jako
slavnostní koncert a celé setkání vyvrcholí pontifikální mší svatou v neděli
dopoledne. Podrobnosti o Setkání jsou
k dispozici na www.rodiny.cz, které jsou
překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie .
Cestovní kancelář Miklastour bude pořádat na
setkání letecký zájezd.
Zájemcům nabízí program ve dnech
21. - 24. srpna formou fakultativních
výletů po Irsku, poté účast na sobotním
a nedělním programu. Předběžná cena
zpáteční letenky je 7 000,- Kč, při dostatečném počtu účastníků nad 18 let
bude cena letenky pro děti se slevou.
Pro účastníky z Česka hledá Miklastour
co nejlevnější a nejvhodnější společné
ubytování a další slevy v rámci oficiálního programu. Pro ty, kteří jsou rozhodnuti, že na setkání pojedou, hlaste
se, prosím, obratem na. miklastour@
miklastour cz nejpozději do 20.11.2017.
Dále cestovní kancelář nabízí pomoc
při registraci na teologicko-pastorační
kongres, nebo při zajištění individuální
letenky a ubytování.
Jindřich Fencl

rodiny@bip.cz, tel 731 619 704
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Z diáře biskupa Tomáše
2.11. 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Svíce pro naše zemřelé
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3.11. 18:00 Klatovy, katakomby, zádušní mše sv.
4.11. 10:00 Biskupství plzeňské, setkání s pastoračními asistenty
5.11. 10:00 Plzeň, kostel Všech svatých, poutní mše svatá
6.11.			 Bor u Tachova a Stráž u Tachova, návštěva Charity
7.11.			 Ostrov, kanonická vizitace farnosti
9.11. 16:30 Plzeň, Moving Station, ocenění žáků Církevního gymnázia Plzeň
10.11. 10:00 Olomouc, Konference o evangelizaci
13.11. 9:45 Opatství Nový Dvůr, kněžské svěcení
15:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše s oceněním charitních pracovníků
14.-16.11.		 Hradec Králové , konference církevních škol
16.11. 15:00 Plzeň, Měšťanská beseda, předávání čestných plaket hejtmana Plzeňského kraje
17.11. 18:30 Praha, Národní Divadlo, předání cen Paměti národa
18.11. 15:00 Mešno, kostel Nejsvětější Trojice, mše k 115. výročí posvěcení kostela
19:00 Moosbach, mše sv.
19.11. 8:30 Ostrov, kostel sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné, mše na závěr vizitace
30.11.			 Pernink, výjezdní zasedání s vikáři
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