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PROSINEC

Čtvrtstoletí existence školy si
připomněli studenti Církevního
gymnázia 9. listopadu

Foto Soňa Pikrtová

Hroznata
a my.
Jde o život.
Doslova a do
písmene.
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(Pokračování z minulého čísla, část II.)
Hroznata se vydal na cestu do Svaté země a došel až na
jih Apeninského poloostrova. Odedávna se různí autoři
snažili smířit obraz statečného rytíře s líčením legendy,
jak Hroznata „připutovav k břehu mořskému, s úzkostí patřil na širost oceánu, bouření vln, nesnadnou přeplavbu, a
ustrašeně přemýšlel, co zbývá činiti. Konečně přemožen
jsa malomyslností a ohromen hrůzou, která i hrdinu by
byla zachvátila, abych tak řekl: moře viděl a utekl“. Starší
autoři zpravidla argumentovali tím, že byl z hlubokého
vnitrozemí, moře neznal a jeho postoj tedy není zbabělostí, ale spíš bezradností. Petr Kubín se ptá, zda tento
obraz máme považovat za obvyklé legendární klišé (topos) nebo za realitu, a odpověď nachází v důmyslně zašifrovaném politickém pozadí tohoto obratu v Hroznatově
životě. Jednotlivá zdůvodnění do sebe zapadají a není
důvodu je zpochybňovat, spíš je potřebné k nim doplnit
duchovní rozměr. Nesmíme zapomínat, že legenda není
primárně historickým dokumentem ani kritickou biografií, ale vyjádřením duchovní stránky osobnosti, kterou se
zabývá, a obrazem její svatosti.

Poslední slova výše uvedeného citátu připomíná verš 3 žalmu 114 (113
A). Je tu však podstatný rozdíl: v žalmu je moře podmětem, v legendě
předmětem příslušné věty. V žalmu
prchá moře, v legendě Hroznata. Pokud budeme chtít hledat za každou
cenu biblickou inspiraci, tak ji najdeme spíš v 1. knize Samuelově 17,24;
při líčení bojů Izraelitů s Filišťany se
objevil Goliáš a „jakmile toho člověka
uviděli, všichni Izraelité utekli daleko
od něho a velice se báli“. Z Božího
vnuknutí se mu však postavil mladý pasáček David s prakem
a třemi oblázky, celá
válečná režie přešla
do Božích rukou a
boj se stal bojem
Hospodinovým.
V legendě se
setkáváme s obdobnou situací,
před rozbouřeným mořem prchá
statečný rytíř, jehož
cesta v tom okamžiku
mění směr a jehož životní
boj se stává bojem Božím, nikoli však
více s mečem v ruce. Spirituální teologie tomu dnes říká druhé obrácení.
Při prvním obrácení se člověk rozhoduje pro Krista, chce se změnit, udělat něco pro Boha. Druhé obrácení
znamená, že člověk dovoluje Bohu,
aby ho proměnil tak, aby byl pro
Boha použitelným. Dochází k tomu
v situacích neplánovaných a nečekaných, které nemůžeme ovlivnit
ani změnit, můžeme však proti nim
bojovat, ignorovat je nebo přijmout,

vždy však s plnou zodpovědností za
následky. Pouze ono přijetí však přináší do srdce a nitra člověka pokoj, a
to i uprostřed bouří a zmatků.
Rozbouřené moře rozhodně není
obvyklým legendickým motivem.
V křesťanském prostředí zřejmě nalezneme jedinou paralelu v životním
příběhu sv. Gerarda, biskupa csanádského a mučedníka z roku 1046.
Dochovaly se dvě legendy, za věrohodný historický pramen je dnes považována Legenda menší z přelomu
11. a 12. století. Legenda větší nikdy
nebyla do češtiny přeložena,
její definitivní verze pochází až ze 14. století,
ale má za základ téměř souvěkou legendu magistra
Waltera, současníka Gerardova
a učitele katedrální školy v Csanádu.
Obsahuje
některé anachronismy, nicméně duchovní
poselství textu tím nikterak
netrpí a s Hroznatovým životem ji
lze bez obav srovnávat. Gerard jako
rodilý Benátčan vyrůstal na břehu
moře, tento živel dobře znal a věděl z vlastní zkušenosti, co všechno
dovede. Legenda výslovně uvádí, že
se rozbouřeného moře nebál. Není
také důvodu pochybovat o tom, že
byl vzdělaný a úspěšný ve svém postavení. Jako benediktinský mnich se
však přimknul více k Bohu než k pomíjivým hodnotám a stal se posléze
opatem svého kláštera. Přivedl jej
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k rozkvětu především ve ctnostech,
přesto se po několika letech rozhodl odejít do Svaté země. Rezignoval
a nastoupil na loď, která však kvůli
silnému, proti vanoucímu větru a
mořské bouři doplula pouze na ostrov Sveti Andrija u Splitu. Zůstat tam
museli po celou dobu čtyřicetidenního postu. Souvislosti s příběhem
starozákonního proroka Jonáše a
dalšími biblickými motivy jsou nasnadě, mnohem důležitější však je to,
že Gerard se na ostrově setkal s pannonhalmským opatem Rasinem,
svým dávným důvěrným přítelem.
Ten ho povzbuzoval k odevzdanosti
do vůle Boží a žádal o poctivou odpověď na otázku, zda se k pouti do
Svaté země rozhodl sám či na radu
někoho jiného. Gerard se přiznal, že
se s nikým neradil, a v odpovědi uslyšel, že z toho tedy vzejde pramalý
užitek. Dostal také radu, aby zpyto-

val svědomí a změnil své smýšlení.
Po uplynutí postu Gerard přiznal, že
jeho srdce je nyní rozdělené. Opat
Rasina odvětil, že rozdělené srdce je
srdce nemocné a že je třeba hledat
uzdravení. Rasinova rada zněla, aby
Gerard šel obracet nevěřící a osvobozovat duše, nad nimiž panoval ďábel,
do krajin uherských. Gerard poslechl
a odebral se nejprve k biskupu Maurovi do Pětikostelí (Pécs). Jeho další
osudy až na mučednickou smrt, v níž
mimochodem hrála též roli politika,
zde můžeme klidně pominout zrovna
tak jako otázku, zda jeden legendista
mohl znát druhého, či hledat společnou předlohu. Přesto však totožné duchovní poselství je evidentní,
v Gerardově legendě, sepsané školeným teologem, navíc výslovně vyjádřené. (Pokračování v příštím čísle)


P. Jindřich Zdeněk Charouz OPraem

Co se stalo,
co se chystá
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2. listopadu PLZEŇ
Svíce za zemřelé hořely v katedrále sv. Bartoloměje, duchovním slovem provázel biskup
Tomáš Holub
Desítky svíček nejen za zemřelé rodinné příslušníky či přátele, ale i za oběti
válek, terorismu, autonehod nebo za
ty, kdo odešli v osamění či neunesli
tíhu života, se rozhořely v podvečer
dne Památky všech zemřelých v katedrále sv. Bartoloměje.
Biskup Tomáš Holub sem už druhým
rokem pozval širokou veřejnost a sám
také celou dobu provázel slovem,
proloženým varhanní hudbou. „Byl
jsem dnes zapálit svíčku na plzeňském
Ústředním hřbitově u hrobu biskupství. Centrálním motivem toho hrobu
je mramorová deska, v níž je vyříznut
otvor ve znamení kříže tvořící průzor,
který poskytuje výhled do dálky na
podzimní krajinu. Přijde mi to jako velký symbol - kříž, skrze nějž lze prohlédnout někam dál, prohlédnout skrze

hrob k perspektivě,“ líčil biskup Tomáš.
„Kříž je symbol naděje a pro nás křesťany se stal znamením možnosti dívat
se dál, než kam vidí naše oči. Je to průzor, kterým lze vidět perspektivu, že
smrt není tím posledním, ale prahem
naplnění života člověka. Nápis Na shledanou, který na hrobech vídáme, není
prázdné slovo, ale pravda pro každého,
kdo věří v dobro, lásku, v to, co představuje náš Bůh,“ zdůraznil.
Všichni přítomní pak mohli napsat na
připravené lístečky jména zesnulých,
na něž vzpomínají a za něž se modlí.
Lístky pak byly uloženy do dřevěné
truhly, kterou od biskupa na místě převzali trapističtí mniši z opatství v Novém Dvoře. Ti všechny uvedené zemřelé budou až do Velikonoc zahrnovat do
svých modliteb. „Pak budou lísky se
jmény vloženy do velikonočního ohně,
který je symbolem Krista - naděje pro
věčný život,“ zdůraznil jeden z přítomných trapistů.

3. listopadu KLATOVY
Mše sv. proběhla v katakombách
Mši svatou klatovských katakombách,
kde jsou pohřbena mumifikovaná těla
zdejších příslušníků jezuitského řádu,
celebroval biskup Tomáš Holub společně s představeným řádu jezuitů P.
Františkem Hylmarem, s klatovskými
kněžími P. Jaroslavem Hůllem a P. Ivanem Pavlíčkem.
3. - 5. listopadu HOLOSTŘEVY
Podzimní schólé na téma demokracie
Jako dialog zarámovaný modlitbami
probíhají pravidelné schólé v prostorách bývalé fary v Holostřevech. Tentokrát schólé reagovala na výsledky
parlamentních voleb. „Podstatou našich schoĺé je vzdělávání, ani ne tak ve
smyslu předávání informací, spíš ve
významu kultivace člověka,“ vysvětluje
hlavní organizátor, jáhen a pedagog
Elva Frouz. Jako hosté jsou zvány osobnosti z širokého spektra oborů, téma

schólé není předem dáno, vyplývá vždy
z momentální situace. Tentokrát otázka
zněla: Je u nás demokracie ohrožena?
Pokud ano, co s tím dělat? Mezi hlavní
hosty patřil Hayato Okamura z KDU ČSL, distancující se od postojů svého
bratra Tomia, představitele extremistické SPD. „Každý z nás musí ohlídat ve
svém vlastním regionu, abychom žili ve
svobodné zemi, “ zdůraznil. Ve stejném
duchu vystoupili i zástupci občanské
aktivity Pro)(hnutí. „Měli jsme plno, spalo se i na chodbě. Lidé hledají sdílení svého vlastního přínosu. Proto plánujeme
další schólé už na jaře,“ říká Elva Frouz.
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4. listopadu KLADRUBY U STŘÍBRA
Svatohubertská mše sv.
V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech sloužil P. Mgr.
Miroslav Martiš mši svatou na počest
patrona všech myslivců a lovců sv. Huberta. Při mši svaté zazněly lovecké fanfáry v podání Kolowratských trubačů.
9. listopadu PLZEŇ
Církevní gymnázium si připomnělo čtvrtstoletí své existence
Hra na skleněnou harfu sestavenou
z různě naplněných skleniček, melodie vybubnované na různě dlouhé
trubky, ale i zpěv padesátičlenného
sboru primánů a ocenění úspěšných
studentů a věrných profesorů, to vše
zaznělo při slavnostním programu
v kulturním centru Moving Station k 25. výročí založení Církevního
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gymnázia Plzni.„Úspěchy studentů,
kterými se škola pyšní, to je jen pověstných deset procent ledovce, které jsou vidět nad hladinou. Těch devadesát procent, které vidět nejsou,
je dlouhá cesta, každodenní čas a
píle, zázemí v rodině i pomoc a péče
učitelů,“ zdůraznil ředitel školy Daniel
Petříček a biskup Tomáš Holub vyjádřil naději, že biskupství jakožto zřizovatel bude vždy tou vodou, která
ledovec nadnáší.
Programem provázeli především
členové studentského družstva ŽYDLE, které svými fyzikálními pokusy
opakovaně získává úspěchy v mezinárodní soutěži Pohár vědy. Ypsilon
si do názvu družstva dali proto, že je
prý stabilnější než měkké I. Na nestejně naplněné lahve či vinné sklenky dokázali zahrát Ódu na radost či
hymnu Kde domov můj a přitom zároveň vysvětlili podstatu předváděných jevů z vědeckého hlediska, ale
i humorným způsobem.
Ředitel Daniel Petříček společně
s generálním vikářem Krzysztofem
Dedekem předali ocenění desítkám
studentů, kteří se v nedávné minulosti umístili na předních místech
různých mezinárodních či celostátních soutěží ať už svými dovednostmi matematickými, přírodovědnými,
jazykovými, dějepisnými, literárními
či sportovními. Ocenění získalo i osm
pedagogů, kteří jsou škole čtvrt století věrni, a také první ředitelka gymnázia Jana Hrbotická, která se o vznik
školy několik měsíců před založením
plzeňské diecéze zasloužila. „Věřím,
že až můj nástupce bude slavit padesát let školy, bude gymnázium stále
něčím, na co jsme hrdí,“ zdůraznil
biskup Tomáš Holub.

11. listopadu HŮRKA U KLATOV
Poutní svatomartinská mše sv.
Poutní mše svatá k svátku sv. Martina v
kostele na Hůrce proběhla za svitu čtyř
svící, protože kostel nedisponuje elektrickým proudem.
13. listopadu PLZEŇ
Biskupové předali ocenění
pracovníkům Diecézní charity
Při příležitosti 24. výročí služby Diecézní charity Plzeň převzalo v den svátku
sv. Anežky České - patronky díla Charity, ocenění čtrnáct charitních zaměstnanců a dobrovolníků (jmenný
seznam lze najít na str. 20). Diplomy
sv. Vincence z Pauly jim v katedrále sv.
Bartoloměje předali biskup Tomáš Holub, emeritní biskup a prezident DCHP
František Radkovský a ředitel DCHP
Jiří Lodr. „Toto oceňování je naše kaž-

doroční radost, kdy můžeme vyjádřit
vděčnost za nasazení ve službě našim
obětavým pracovníkům a snad jim i
dodat povzbuzení do další práce,“ zdůraznil ředitel Jiří Lodr. I biskup Tomáš
Holub při předcházející slavnostní mši
svaté opakovaně děkoval „za službu,
která je skutečně službou“.
Zástupci řetězce drogérií Rossmann
předali šek na 200 tisíc korun, které
poputují do Domova sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni na vzdělávací a
volnočasové aktivity.
17. - 19. listopadu FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Františkolázeňská 24hodinovka pro hospic
Devátý ročník Františkolázeňské 24
hodinovky přilákal 430 účastníků, kteří
během či chůzí v parku u Sadové kavárny ve Františkových Lázních podpořili chebský mobilní Hospic sv. Jiří.
„Nejvytrvalejším běžcem byl pan Unger, naběhal 190 km. Už potřetí přiletěla na vlastní náklady vozíčkářka Eliška
Havlíčková, sociální pracovnice z Bristolu, a ujela 17 kilometrů. Žije v Anglii,
protože chce pracovat, a tady měla jen
možnost být příjemcem sociálních dávek,“ vysvětlila Eva Kolafová, ředitelka
Farní charity Cheb.

„Vypadá to, že i letošní výtěžek překročí částku 100 000 Kč na provoz
mobilního hospice, který nehradí
zdravotní pojišťovny,“ odhadla předběžně Alena Votavová, ředitelka Hospice sv. Jiří.
2012 - 2017 NOVÉ MITROVICE
Tři velké kříže už se tyčí v malebné krajině
kolem Nových Mitrovic na jižním Plzeňsku
a další se chystá. To vše zásluhou Miroslava
Hakla, který je částečně vlastníma rukama
opravuje, částečně vytváří nové a staví je na
místo původních.
„Před šestnácti lety jsem koupil
v Nových Mitrovicích roubenku a při
procházkách po okolí jsem poblíž
rybníka Drahota míjel vysoký dřevěný kříž. Vedle něj rostl mohutný dub
a kříž postupně vyvracel a ničil. Kříž
už byl k opravě příliš poničen, takže
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jsem porazil zmíněný dub, z něj vytesal kříž nový a zachoval tak co nejvíc
místního potenciálu,“ vypráví Miroslav
Hakl, báňský inženýr, kterému není
umělecká práce s dřevem, kamenem
či kovem cizí.
Nový kříž u rybníka Drahota, na místě, odkud dříve vycházela procesí na
příbramskou Svatou Horu, byl požehnán v roce 2012 a téhož roku se u něj
nechal pan Hakl s manželkou oddat.
A hned se pustil do výroby dalšího
kříže na místě jednoho zaniklého poblíž Nechanic. Nejčerstvějším dílem
Miroslava Hakla je třetí kříž, tentokrát
z modřínu, pro obec Železný Újezd,
kde ten někdejší také dosloužil. „Stane se součástí zdejší naučné stezky,
v těchto dnech bude instalován. Žehnání máme domluvené s P. Januszem
Romańskim ze Spáleného poříčí, do
jehož farnosti patříme, na jaro, až
bude hezké počasí,“ doplňuje pan
Hakl.
Veškeré práce kolem křížů provádí Miroslav Hakl zcela zdarma, na ocelovou
konstrukci kříže u Nechanic poskytla
grant Nadace Občanského fóra Dagmar a Ivana Havlových, terénní práce,
instalaci a další nezbytnosti financuje
obec Nové Mitrovice.
NEČTINY
Andělská stezka zve k procházce i meditaci
Devět soch andělů lemuje cestu od
kostela sv. Anny a bývalého špitálu
ke kapličce Piety v Nečtinech. Vytvořili je umělci nejen z Čech, ale i
z Dánska, Německa, Mexika či z Číny
během mezinárodního sochařského
sympozia před dvěma lety.

Zhruba třísetmetrová stezka, nazvaná Cesta andělů, je přístupná v každém ročním období a při procházce
stojí zato mít po ruce leporelo s básněmi, které k jednotlivým sochám
napsala plzeňská autorka Taťána Kořenková, uměleckými fotografiemi
andělských soch je doplnil fotograf
Jiří Holomel.
Jednasedmdesátiletá
básnířka
v těchto dnech vydává knihu s názvem Laskavá Slova s verši např. na
téma nových zvonů v katedrále sv.
Bartoloměje, plzeňského kostelíka
sv. Jiří u řeky Berounky, tepelského
kláštera a dalších míst v diecézi. Rovnocenným partnerem básním jsou
opět netradičně pojaté snímky Jiřího
Holomela. „Kochat se krásou světa
a děkovat za ni lze v každém věku,“
zdůrazňuje Taťána Kořenková.

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ VYZÝVÁ:
Potřebujeme pánské boty a oblečení!
Kampaní s názvem „Zmrzlé nohy,
zmrzlý nos, prosíme Vás o pomoc!“
chce Diecézní charita Plzeň upozornit na trvalý nedostatek pánského
oblečení a zejména bot pro potřebné
muže. Tato nouze je o to naléhavější, že zima je za dveřmi.„Ženy častěji
obměňují svůj šatník a rády poskytují
své ještě zachovalé oblečení či střevíce k dalšímu použití. Chlapi se s oblečením, na které jsou zvyklí, obecně
neradi loučí a často ho nosí doslova
až do roztrhání. Důsledkem toho je,
že máme v našich charitních šatnících
značnou převahu dámských oděvů a
bot, ale zásoby pánského sortimentu
jsou dlouhodobě slabé, ačkoliv poptávka je značná, především teď s nástupem plískanic a mrazů,“ bilancuje
ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.
Pánské boty a oblečení od dárců
s potěšením převezmou pracovníci
humanitárního skladu v Plzni v Cukrovarské ulici 16 či v jakýchkoliv šatnících oblastních či farních Charit. Po
diecézi jsou také rozmístěny sběrné
kontejnery s logem Charity ČR, kam
lze oblečení vhazovat, jen v Plzni jich
najdeme na tři desítky. Vše je následně vyčištěno, roztříděno podle velikostí a poté poskytováno sociálně
potřebným osobám, předáváno do
azylových domů či využíváno dalšími charitními projekty jako je např.
Terénní krizová služba, Poradna pro
cizince a uprchlíky a další.
Připravila Alena Ouředníková, foto Miroslav Hakl, Jiří Holomel, Soňa Pikrtová
a Jiří Strašek.
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CÍREKEVNÍ ZŠ A SŠ V PLZNI ZVOU:
2. prosince od 9.00 do 15.00 hodin na
Den otevřených dveří pro zájemce o
studium na SŠ, obory ekologie a životní
prostředí a sociální činnost. Příležitost
zjistit víc o jednotlivých oborech, prohlédnout si vybavení školy.
14. prosince od 14.00 do 17.00 hodin na
Adventní charitativní jarmark a vánoční
dílny v areálu školy. Přijďte s námi tvořit, nakoupit si drobné dárky a ochutnat dobroty z dílny našich žáků. Rodiče
předškoláků a žáků 5. tříd ZŠ mohou
využít k prohlídce školy. Více informací
na www.cisplzen.cz.
Církevní základní škola a střední škola Plzeň nabízí volná místa v kurzech realizovaných v rámci
projektu Profesionální chůva dle NSK.
Jeho cílem jeho je rozšíření nabídky
programů v oblasti dalšího vzdělávání
k profesním kvalifikacím. Jedná se o
kurzy Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské
koutky. Probíhat budou v prostorách
školy od ledna do května 2018. Cena
kurzů závisí na počtu účastnic, její podstatnou část tvoří cena zkoušky před
autorizovanou osobou: Chůva pro
dětské koutky, min. 5 účastníků: 5 500
Kč, 8 a více účastníků: 4 500 Kč, Chůva
pro děti do zahájení povinné školní docházky, min. 5 účastníků: 8 500 Kč, 8 a
více účastníků: 7 000 Kč Bližší informace na www.cisplzen.cz nebo na telefonu
733 786 400.
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ADVENTNÍ DÍLNY PASTORAČNÍHO CENTRA:
Rokycany 2. prosince 14-17 hod na
faře. Pernink 3. prosince od 14 hodin na faře. Kromě výroby a zdobení adventních věnců budou na všech
místech připraveny i dílny pro děti.

HROZNATOVA AKADEMIE V KLÁŠTEŘE TEPLÁ:
2. prosince adventní keramická dílna, na které budete mít možnost naglazovat si
talířek nebo hrneček vlastními motivy. Kurzovné bude 150 Kč na osobu, v
ceně je jeden předmět. Kurz potrvá od
15.00 do 17.00 hodin.
9. prosince výroba betlémů z přírodnin - tradiční dílna pro rodiny s dětmi potrvá
od 15.00 do 18.00 hodin. Vstupné 130
Kč na osobu, materiál v ceně.
16. prosince mimořádná předvánoční prohlídka tentokrát v hravém duchu. Víte z
čeho si uvařit adventní polévku? Nákupem vstupenky získáte právo volně
se procházet barokním křídlem tepelského kláštera. Na některých místech
najdete nápovědy, které Vám prozradí
náš klášterní recept. Na úspěšné luštitele čeká odměna, která Vás zahřeje. Otevřeno bude od 18.00 do 22.00, vstup
možný nejpozději v 21.30. Vstupné: základní 150 Kč, zlevněné 100 Kč, rodinné
350,- Rezervace a informace na tel:+420
353 394 463 nebo email: info@klastertepla.cz Počet účastníků je omezen,
předem rezervovaní účastníci budou
mít přednost. Rezervace propadá 10
minut před začátkem akce.
PROSINEC V MĚSTSKÉ CHARITĚ PLZEŇ
První akcí bude slavnostní posvícenská
mše svatá v Domově sv. Aloise v Hradišťské
ulici, v pondělí 4. prosince ve 14.45, které se můžete zúčastnit a poděkovat
s námi Bohu za vše, co dobrého se podařilo vykonat. Poté bude přátelské posezení s občerstvením a vzpomínání na
sv. Mikuláše
Ten opravdu stoprocentně přijde do
Domova sv. Jiří v Doubravce také 5. prosince ve
14 hodin odpoledne, kde už se na něj
všichni moc těší..
Klienti Domova sv. Zity od 13 hodin prožijí

tento den se „zpívající vozíčkářkou“ Janou Sokolovou při adventním zpívání
a v příjemném společenství.
V Domově sv. Aloise bude 6. prosince odpoledne mikulášská zábava s nadílkou.
12 . prosince odpoledne jsou pozváni
všichni sponzoři a dobrovolníci Domova
pro seniory sv. Jiří na koncert a následné pohoštění jako výraz malého poděkování
za jejich podporu.
22. prosince odpoledne se zúčastní maminky s dětmi z Domova sv. Zdislavy vánoční
besídky v režii pracovníků a dobrovolníků farních charit sv. Bartoloměje a Plzeň-Bory.
Ti, kteří by byli na Štědrý den 24. prosince
sami a jsou schopni dodržovat alespoň
základní pravidla společenského chování, jsou zváni do učeben na biskupství od 12 do 14 hodin, kde proběhne
za účasti otce biskupa a pana primátora
setkání s pohoštěním. Občerstvení na tuto
akci je zajištěno sponzorsky.
Lidé z ulice mohou tento den přijít od
17 do 19 hodin do Domova sv. Františka
ve Wenzigově ulici na štědrovečerní salát
a řízek, i když jinak jeho služby nevyužívají. A překážkou nebude ani pes na
vodítku. Tam také můžete po celý den
směřovat dobroty z Vašeho vánočního
stolu, o které se chcete podělit.
VEČERNÍ PROHLÍDKA VĚŽE KATEDRÁLY
8. prosince v 18.00 hodin obsahuje návštěvu kůru, poslech varhanních skladeb a pohled na rozsvícenou adventní
Plzeň. Možnost zažít osvětlené náměstí
s vánočním stromečkem z ochozu věže
katedrály.
TRADIČNÍ SETKÁNÍ DOBRODINCŮ A PŘÁTEL SALESIÁNSKÉHO DÍLA
12. prosince v 17.30 v kostele sv. Martina
a Prokopa a potom v budově střediska.

Na programu bude diskuze na téma
500 let od reformace, 600 let od upálení
Husa, informace o aktivitách střediska a
farnosti, kvíz a „Zlaté ručičky“. Hostem
bude tentokrát historik Doc. Jaroslav
Šebek.
SETKÁNÍ ZÁJEMCŮ
O DUCHOVNÍ SLUŽBU NEMOCNÝM
13. prosince jsou zváni všichni, kteří mají
zájem se dozvědět více o pastorační
službě nemocným v nemocnicích, zařízeních zdravotně - sociálních v Plzni,
a také pro ty, kteří by se do této služby
rádi zapojili. Toto setkání se uskuteční v
18:00 hod. v dolní učebně v přízemí na
biskupství. Na setkání s vámi se těší koordinátor klinické pastorační péče P. Jiří
Barhoň, s. Michaela, s. Kateřina a Lucie
Vavrušková.
LIGHT 4 YOU
15. prosince v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Plzni od 19.00 do 22.00 hodin.
I tentokrát se mladí lidé vydají do ulic,
náměstí a restaurací v centru Plzně a
budou zvát kolemjdoucí ke krátkému
zastavení se uprostřed předvánočního
shonu. V kostele Nanebevzetí Panny
Marie (ul. Františkánská) si bude moci
každý na svůj úmysl zapálit svíčku, zaposlouchat se do chválové hudby nebo
se ohřát u čaje a popovídat si. Celou
akci zaštiťují misionáři obláti z Plas spolu s oblátskou mládeží.
JAKUB JAN RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
17. prosince zazní v cyklu benefičních
koncertů pro staroplzenecké varhany
v kostele Narození Panny Marie ve Starém Plzenci v provedení sólistů a sboru
pod vedením Miloslava Esterleho. Přijďte podpořit spolek staroplzeneckých
varhan a zažít předvánoční atmosféru.
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SVÁTOST SMÍŘENÍ V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PŘED VÁNOCI:
čtvrtek 21., pátek 22. a sobota 23. prosince vždy 9:00-12:00, 14:00-18:00
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA V PLZNI:
Katedrála sv. Bartoloměje na nám. Republiky: 23.12. od 14:00 do 18:00 hodin,
24.12. od 8:00 do 10:30 hodin
Kostel sv. Martina a Prokopa v Lobzích:
24.12. od 16:00 do 18:00 hodin
Kostel sv. Jiří na Doubravce: 24.12. od
22:00 do 23:30 hodin
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Chodském
náměstí: 24.12. od 9:30 do 17:30 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 24.12. od
13:00 do 17:00 hodin
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STAROPLZENECKÝ ŽIVÝ BETLÉM
V letošním roce je to již 25 let, co se
můžete v adventní době a o vánočních
svátcích setkávat se Staroplzeneckým
živým Betlémem. Na Štědrý den 24.12
se odehraje ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele od 14
hodin již pětadvacátým rokem příběh
o narození Ježíška, kde vystupují místní děti a je doprovázen hraním koled.
Kromě Starého Plzence vystupuje Staroplzenecký živý Betlém v předvánoční a vánoční době i v dalších městech
dětských domovech a domovech důchodců. V letošním roce ještě vystoupí
ve Zbraslavi 9.12 od 16.30 a v Kralovicích 22.12.od 17.00. Nebude chybět v
trochu jiné podobě ani na zahájení Tříkrálové Charitní sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje dne 3.1. 2016 od
16.45. V Plzni jej můžete spatřit také na
Štědrý den od 11.15. hodin na náměstí
Republiky u katedrály sv. Bartoloměje.
Staroplzenecký živý Betlém zde bude
již devátým rokem. Toto vystoupení
Staroplzenecký živý Betlém připravuje

za pomocii Biskupství plzeňského a Nadace 700 let města Plzně. Bude součástí
celodeního programu při kterém si lidé
budou moci odnést z katedrály sv. Bartoloměje Betlémské světlo od 8.00 do
17.00 hodin. Živý Betlém začne v 11.15
hodin.
Dále bude možno poslechnout si troubení koled z věže katedrály v 16.00 hodin a navštívit půlnoční bohoslužbu od
24.00 hodin
KONCERT QUO VADIS
VE PROSPĚCH TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
26. prosince v 16.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. Zazní i verše Petra Kutka.
VÁNOČNÍ KONCERT STŘEDOVĚKÉ HUDBY
26. prosince od 17.00 hod., Žákava, kostel
sv. Vavřince
Účinkuje renomovaný soubor historických nástrojů Ars cameralis, um. vedoucí doc. Lukáš Matoušek, program:
dvorská, duchovní a vánoční hudba
středověké Evropy
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
v Plzni bude oficiálně zahájena biskupem Tomášem Holubem v mázhauzu
radnice na náměstí Republiky 3. ledna
v 16.00 hodin. Součástí bude i herecké
ztvárnění vánočního příběhu v 16.45
hodin v katedrále sv. Bartoloměje pro
širokou veřejnost
ŠKOLA VNITŘNÍ MODLITBY
21.ledna bude v Plzni už potřetí otevřen
první cyklus Školy vnitřní modlitby podle svaté Terezie z Avily, učitelky církve
a učitelky modlitby. Cyklus má název
"Bůh s námi" a je prvním uvedením do
tereziánského způsobu vnitřní modlitby. Obsahuje dvanáct setkání, z nichž
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každé je složeno z přípravy na modlitbu, modlitby, sdílení a reflexe. K dispozici budou texty - úryvky z evangelia a
ze spisů svaté Terezie, někdy i svatého
Jana od Kříže a schémata k tématům
jednotlivých setkání, která vypracoval karmelitán P. Vojtěch Kohut OCD.
Školou bude provázet Marie Ventová,
členka třetího řádu bosých karmelitánů
OCDS.
Začátek jednotlivých setkání je plánován na 15.00 hodin, a to po čtrnácti
dnech, vždy v neděli. Doba setkání trvá
přibližně dvě hodiny.
Zájemci mohou napsat na adresu m.
ventová@volny.cz
SALEIÁNSKÝ PLES 2018
Se koná sobotu 27. ledna od 20.00 –
02.00 hodin v Pekle. Prodej vstupenek
bude zahájen 18. prosince v Salesiánském středisku od 8.00 hodin.
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PASTORAČNÍ CENTRUM INFORMUJE:
DENNÍ TICHÁ CHVÍLE EVANGELIUM NA KAŽDÝ DEN
Pro příští rok nabízíme místo Denní
tiché chvíle brožuru Evangelium na
každý den 2018, ve které je pro každý
den vytištěno evangelium a krátký komentář (komentáře pro příští rok jsou
od papeže Františka).
Brožuru vydaly Paulínky, na biskupství
je možno objednat (slajsova@bip.cz)
její zaslání či ji zakoupit na vrátnici za
70 Kč.
KURZY PRO NOVÉ LEKTORY A AKOLYTY
Proběhnou 10. února a 10. března v Plzni
na biskupství. Zájemci ať se hlásí přes své
duchovní správce na: slajsova@bip.cz.
DŮLEŽITÉ DIECÉZNÍ TERMÍNY ROKU 2018
Noc kostelů 25. května
Den Plzeňské Madony Plzeň 30. května
Diecézní pouť do kláštera Teplá 15. září

POUŤ DO LURD PRO NEMOCNÉ A OSTATNÍ POUTNÍKY V ROCE 2018
Tak jako každý rok, připravuje České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů i
v roce 2018 pouť do Lurd pro nemocné i ostatní
poutníky.
Termín letošní pouti je 3.5. - 7.5. 2018.
Náklady pro jednoho účastníka budou
asi 14.000 - 16. 000 Kč, cena bude ještě
upřesněna, je závislá na cenách ve Francii. Je v ní zahrnuta: letecká přeprava
speciálním letem z letiště Václava Havla
v Praze do Tarbes - Lourdes a zpět, doprava autobusem z letiště v Lurdech do
hotelu a zpět, ubytování a stravování
formou plné penze. Skutečné náklady
na jednoho poutníka jsou ve skutečnosti vyšší. „Cena“ je dotována zejména
díky vytížení letadla při zpětném letu v
minulých letech. Podrobné informace
o úhradě pouti budou na webových
stránkách www.lurdy.eu v polovině ledna 2018, odkdy bude také možné se na
pouť přihlásit.
Pouť bude podobná jako v loňském
roce, kdy z Prahy letělo letadlo o kapacitě 189 míst. Ve skupině bylo 50 členů
ošetřovatelského a pracovního týmu,
kteří se starají hlavně o těžce nemocné poutníky. Členové tohoto týmu
jsou převážně rytíři a dámy Českého
velkopřevorství a spříznění dobrovolníci. Dále skupina 30 těžce nemocných
poutníků, zejména vozíčkářů. Zbylou
část výpravy tvoří poutníci, kteří jsou
méně nemocní, či zcela zdraví.
V Lurdech je rezervováno ubytování ve
speciálním domě Accueil Notre Dame
pro těžce nemocné poutníky. Ostatní
členové výpravy (poutníci i pracovní
tým) bydlí v hotelu nedaleko poutního
areálu. Ubytovací zařízení Accueil Notre Dame je umístěno přímo na břehu
řeky Gávy, naproti jeskyni zjevení. Je to

zcela bezbariérová moderní stavba, ve
které jsou nemocní ubytováni v komfortních pokojích s vlastním sociálním
zařízením.
Každý nemocný má po celou dobu
pobytu k dispozici jednoho, dva, nebo
podle potřeby i tři pomocníky z týmu,
kteří se starají o veškerou pomoc a péči
o něho. Vzhledem k dobrým podmínkám v tomto domě je možné zde poskytnout ubytování i velmi těžce postiženým s veškerou péčí a komfortem.
Není zde možné ubytovat doprovod
nemocných (rodinné příslušníky nebo
přátele). Nemocní se zde stravují formou plné penze.
V hotelu, ve kterém bydlí zbytek výpravy, je ubytování ve standardních dvou
a třílůžkových pokojích, stravování rovněž formou plné penze. Zde mohou
bydlet také ti nemocní poutníci, kteří
jsou soběstační a jejich stav nevyžaduje soustavnou či speciální péči. Hotel
ale není zcela bezbariérový. V obou
ubytovacích místech je možnost požádat i o speciální dietní stravování.
Program - je bohatý, například: česká
mše sv. v jeskyni zjevení, společná pontifikální mše svatá Maltézského řádu,
noční procesí se svíčkami nebo eucharistický průvod. Mezi společnými aktivitami zbude čas i na kávu a přátelské
posezení.
Díky kněžím, kteří se v hojném počtu
naší pouti účastní, má každý možnost
přistoupit ke svátosti smíření či osobnímu pohovoru.
Vzhledem k tomu, že Lurdy leží na úpatí
hor, je dobré počítat s rozmanitostí počasí. Na některé pouti bylo přes 28°C,
ale v jiném roce celou dobu pršelo
nebo poletoval sníh. K této skutečnosti
je třeba přihlédnout při balení Vašeho
zavazadla.

Maltézský tým tvoří členové Maltézského řádu a dobrovolníci, kteří jedou
do Lurd s radostí pomáhat nemocným.
Všichni, kdo se podílejí na přípravě a
průběhu pouti, to dělají dobrovolně a
bezplatně. Většina členů týmu nejsou
profesionálními zdravotníky, jsou ale
vyškoleni pro odborné zacházení s nemocnými.
Členy týmu je i několik lékařů a zdravotních sester, veškerá zdravotní péče
je tedy zajištěna. Všichni dobrovolníci
pečující o nemocné vykonávají tuto
činnost zdarma a účast na pouti i pobyt v Lurdech si v rovněž sami platí.
Členové týmu berou tuto svou práci
pro své bližní ( nemocné) jako poutní
oběť a mnozí ji vykonávají opakovaně
po mnoho let rádi a s láskou. I zdraví
poutníci mohou projevit svou lásku k
bližním tím, že (pokud jim to fyzické
síly dovolí) pomohou při péči o nemocné ubytované v hotelu, zejména tlačení
vozíků, doprovázení nevidomých či jiné
zvládnutelné aktivity.
Zamyslete se nad tím, zda ve vašem
okolí nežije někdo, pro koho by pouť
do Lurd byla potřebná. Zda ve vaší farnosti nežije nemocný, osamělý či starý
člověk, který by se na podobnou pouť
z důvodu nedostatku financí sám nevydal, pak zkuste ve farním společenství
probrat možnost uspořádat na něj sbírku, případně tak vyslat zástupce vaší
farnosti.
Pokud Vás tyto informace zaujaly a
chtěli byste se pouti zúčastnit, přihlaste
se na webových stránkách www.lurdy.
eu, kde bude od poloviny ledna 2018
přihláška, kterou vyplňte (raději brzy,
zájemců bývá dost), nemocní tam vyplní i údaje o své nemoci. Na uvedených
web. stránkách naleznete i další informace o pouti.
Jiří Barhoň
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Několik otázek pro PAVLA FISCHERA,
kandidáta na prezidenta republiky
Ve svém životě se opíráte o Boha. Kdo vás
přivedl k víře?
Rodiče, široká rodina a přátelé. A také
znamenití kmotrové. Oba byli pronásledováni. Moje kmotra prožila deset
let v nejtěžším kriminále.
Dostala trest za to, že se starala o
společenství křesťanů.
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Jako mladý jste jezdil na salesiánské chaloupky, ty vás také ovlivnily?
Práce s mladými na chaloupkách mi
otevřela oči. Najednou to všechno
„bylo na mně“.
Ještě jsem neměl ani osmnáct. Ta
zkušenost byla zásadní. Vychovávat
kluky k víře, i když člověk měl sám
mnoho otázek, mě nutilo zajet na
hlubinu.

Na počátku kariéry jste pracoval jako sekretář biskupa Lobkowicze. Jak na toto období
vzpomínáte?
Práce pro církev mi přišla podobně
důležitá, jako když člověk pracuje
pro stát. Byla to služba. A byla radostná. Nechyběly okamžiky, kdy jsme
se hodně nasmáli, nebo kdy jsme na
dlouhých cestách autem prozpívali
stovky kilometrů. Oba jsme muzikanti. A v autě jsme skutečně nacházeli
nové harmonie.
Říká se o vás, že i přes všechny vrcholné
funkce jste zůstal nohama na zemi a tzv.
‚nezblbnul‘.
Co vás drží v realitě běžného života?
Zemitost má blízko k humusu. A humus je plodný pro každou rostlinku.

Zdá se mi, že i milost lépe roste tam,
kde se člověk neuzavírá každodennímu životu. Velkým učitelem mi byl náš
postižený kluk. Toho všechny moje
funkce dokázaly především rozesmát.
Vzpomínám si, jak mu ostatní děti nakukaly, že po příchodu domů má za
úkol mě oslovovat „řediteli“. Jeho potěšení nebralo konce. A to zejména,
když jsem ho upozornil, že jsem „vrchní ředitel“. Smích byl na denním pořádku. A člověka to vážně osvobodí.
Prodělal jste těžké životní období nemoci
a úmrtí syna Vojtěcha. To člověka asi poznamená pro celý další život, osobní i pracovní, že?
Taková zkušenost je neopakovatelná.
Chybějí síly, není ani horizont uzdravení. Potřebujete jen trpělivost. A vše
opřít o naději v Toho, který je Pánem
nad životem. Když někomu došly síly,
pak už potřebuje pomoc druhých bez
přestání. Nejde ale o aktivity, spíše
o to být s ním, být pro něj. A to je hluboká zkušenost. Pro funkci prezidenta
z toho mohu čerpat radost ze setkávání s nemocnými a postiženými.
A jistotu, že důstojný život mohou žít i
lidé, kteří jsou nevyléčitelně nemocní.

Co nabízíte těm, kdo se rozhodnou dát vám
v prezidentských volbách hlas?
Demokracie je založena na otevřené
soutěži. Každý se může přihlásit a každý může hlasovat. V evropské politice mělo křesťanství vždy svoje místo.
Přináším i bezprostřední zkušenost
s politickou prací v týmu Václava Havla i z diplomacie nebo z obrany a bezpečnosti. Neztratím se ani v Bruselu.
A vím, jak důležitá je rodina nebo
jak se žije těm, kdo jsou odkázáni na
sociální dávky od státu a na pomoc
ostatních.
A co říká na vaši kandidaturu vaše manželka?
Moje žena je mi velkou inspirací. Objevuju ji v novém světle. Je vzácně trpělivá a jen se smíchem říká, že to se
mnou není nuda. O tom, že bych měl
kandidovat na prezidenta, se u našeho rodinného stolu mluvilo řadu
let. Jenže od úvah do vyhlášení vede
dlouhá cesta. Objevili jsme v tom cirkusu nejen mnoho věrných přátel, ale
i praktickou solidaritu a radost z toho,
že na to nejsme sami a že se zapojilo
tolik lidí.
Za rozhovor děkuje redakce Zpravodaje
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dali biskup plzeňský Mons. Tomáš
Holub, Mons. František Radkovský,
prezident DCHP a emeritní biskup a
ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr.
Ocenění získaly Marie Mikešová
(OCH Rokycany), Magdaléna Dezortová (OCH Rokycany), Jana Kovářová
(OCH Rokycany), Miluše Kochmanová (OCH Klatovy), Lenka Fukalová (OCH Klatovy), Vlasta Kalistová
(OCH Klatovy), Bohumila Marešová
(OCH Klatovy), Hana Šmerdová (FCH
Stříbro), Marie Krömlingová (FCH
Sokolov), Alena Patejdlová (FCH
Aš), Jitka Hajšmanová (MCH Plzeň),
Martina Lafatová (MCH Plzeň), Věra
Fárková, DiS. (MCH Plzeň) a Dagmar Mokrá (FCH Mariánské Lázně).

Z charitního života v západních Čechách
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Cena Charity ČR pro Janu Hýblovou
Sedm žen a dva muži obdrželi letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je
poděkováním a veřejným uznáním
za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a
podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 26.
benefičního koncertu Arcidiecézní
charity Praha, který byl věnován
památce kardinála Miloslava Vlka a
uskutečnil se v pražském Obecním
domě. Za Diecézní charitu Plzeň obdržela cenu Jana Hýblová, vedoucí
ekonomického oddělení. „ Jana Hýblová pracuje v Diecézní charitě Plzeň

od roku 1998 - nejprve jako účetní,
posléze jako vedoucí ekonomického
oddělení,“ řekl ředitel DCHP Jiří Lodr.
„Nominovali jsme ji proto, že pro
svou odbornost odbornosti a schopnosti naslouchat lidem je nenahraditelnou oporou týmu.“
Ceny sv. Vincence
U příležitosti 24. výročí služby Charity v naší diecézi, v den slavnosti sv.
Anežky české – patronky díla Charity v ČR - byly oceněny diplomem sv.
Vincence z Pauly zaměstnankyně a
dobrovolnice Diecézní charity Plzeň.
Diplomy s vděčností a radostí pře-

Pečovatelka roku
Zdenka Palacká, která pracuje v Charitní pečovatelské službě v Blovicích,
získala po zásluze ocenění Pečovatelka roku v kategorii terénních pečovatelských služeb. Vyhlašovatelem
a organizátorem soutěže je Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR a
Diakonie ČCE.
Hlavní kritériem soutěže je nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup v každodenní praxi poskytování
sociální služby nebo dlouhodobá,
mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně vykonávaná práce. Soutěží
se ve třech kategoriích: pracovník v
sociálních službách - pečovatel/ka
roku (terénní, pobytové, ambulantní
služby), sociální pracovník a manažer sociálních služeb. Zdenka Palacká postoupila ve své kategorii po nominaci do finále mezi nejlepších šest
pečovatelek. Poté byla vyhlášena
celkovou vítězkou. Cenu jí předávala

patronka soutěže, populární herečka
Hana Maciuchová.
Asistenční služby pro cizince
Také v letošním roce poskytuje Poradna pro cizince a uprchlíky Diecézní charity Plzeň asistenční služby na
pracovišti Oddělení pobytu cizinců
OAMP MV ČR v Plzni. „Poskytujeme
zde pomoc státním příslušníkům
třetích zemí, kteří pobývají na území
České republiky legálně,“ vysvětlila
vedoucí služby Klára Zachová. „Jedná se hlavně o pomoc s vyplňováním
formulářů, tlumočení a asistence při
jednání s úředníky.“ Od ledna do října byly asistenční služby poskytnuty celkem 324 uživatelům. V 77 % se
jednalo o občany Ukrajiny, v 9 % o
občany Vietnamu, ve 3 % o občany
Ruska. Dále byly služby poskytnuty
občanům Arménie, Ázerbájdžánu,
Běloruska, Kazachstánu, Korey, Kosova, Kyrgyzstánu, Makedonie, Maroka,
Moldavska, Mongolska, Nepálu, Srbska, Sýrie, Thajska a Turecka.
Setkání adoptivních rodičů
U příležitosti svátku sv. Martina de
Porres se v dominikánském klášteře
v Plzni na Jiráskově náměstí konalo
tradiční setkání podporovatelů projektu Adopce na dálku. Adoptivní rodiče podporují prostřednictvím projektu vzdělání chudých dětí v Peru,
Paraguay, Ekvádoru a Bolívii. Roční
příspěvek na dítě činí 7 000 korun.
Díky této pomoci může studovat
v současné době 117 dětí v Bolívii,
49 v Paraguayi, 11 v Peru a 22 v Ekvádoru. Setkání adoptivních rodičů se
zúčastnil rada Velvyslanectví Peru
Oscar Paredes. 
Miroslav Anton
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Chodský Újezd

Citice

KOSTELY A KAPLE SV. KŘÍŽE
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KOSTELY SV. KŘÍŽE VE VIKARIÁTECH
ROKYCANY, SOKOLOV A TACHOV

V uvedených vikariátech jsou pouze
čtyři kostely sv. Kříže, proto stačily
zabrat pouze jednu kapitolu. Jsou
relativně mladé, jen kostel sv. Kříže
v obci Chodský Újezd byl prvně zmiňován k roku 1363. Kostel byl hrabětem
Zikmundem Heimausenem přestavěn v letech 1790 až 1792 v pozdním
barokním slohu jako poměrně jednoduchá stavba.
Ze starého kostela se zachovala věž,
která stojí v ose kostela za pravoúhlým presbytářem a má cibulovou
střechu. Loď i presbytář mají ploché
stropy s fabiony a štukovými rámy.
Zařízení je převážně novorenesanční
z konce 19. století, na hlavním oltáři
je obraz sv. Kříže od mnichovského
malíře Josefa Haubnera.

Na západ od Sokolova je hornická vesnice Citice. Až do roku 1930 nebyl v obci
kostel, ten nechala postavit rodina Brünesova z Citic. Jedná se o jednoduchou
stavbu na obdélném půdorysu, která, kdyby neměla v čele věž s křížem,
snadno by mohla být někým neinformovaným zaměněna za tělocvičnu, či
kulturní sál. Jeho slohem je civilní moderna, typická pro 30. léta 20. století. Po
odsunu Němců nebyl kostel využíván
a značně zchátral, až v roce 2004 bylo
rozhodnuto, že musí být z bezpečnostních důvodů zbořen. Naštěstí se
jej ujalo občanské sdružení s názvem
Zapomenuté světlo a po převodu od
církve zahájila jeho opravu, která zabránila destrukci, ale po úspěšném začátku se opravy zadrhly a nepokračují.

Újezd u Svatého Kříže

Újezd u Sv. Kříže leží severně od Rokycan na výšinných pláních nedaleko
Radnic. První zmínka o něm pochází
z roku 1352, označení sv. Kříže se objevuje až v 17. století. Fara zde byla od
poloviny 14. století až do husitských
válek, kdy byl kostel zničen a vesnice
jen živořila, později je zaznamenána
jako pustá. Na přelomu 16. a 17. století byla obnovená, kostel byl znovu
postaven koncem 18. století a roku
1902 byla obnovena fara. Kostel sv.
Kříže byl postaven v pozdně barokním slohu v letech 1777 – 79 majitelem Liblínského panství Kašparem
Ledeburem. V roce 1902 byl opraven
a nově vybaven jak novobarokním
mobiliářem, tak i klenbami s nástropními malbami od Karla Maška. Jedná
se o jednolodní stavbu s pravoúhlým
presbytářem a apsidou, v západním
průčelí s věží s cibulovou střechu. Loď
je téměř čtvercová s výrazně zaoblenými rohy, takže působí spíš jako cen-

Kraslice

trální prostor. Zaklenuta je kopulovou
klenbou s malbou ve štukovém rámu
na námět Povýšení svatého Kříže, pod
ní nad dosednutím klenby na rohové
pilíře jsou medailony s obrazy evangelistů. Vybavení kostela je jednotné
z přestavby v roce 1902 v novobarokním slohu, pěkný je hlavní portálový
oltář se středním obrazem Ukřižovaného Krista od Karla Maška.
Poslední kostel sv. Kříže nacházíme na
hřbitově v Kraslicích, postavený v souvislosti se založením nového hřbitova
v roce 1885. Autorem novogotické
stavby je stavitel Anton Köstler. Později byla přistavěna ještě rozlučková
místnost. Malý kostel má obdélníkovou loď a polygonálně ukončený
presbytář. Na bocích jsou přístavky,
v jednom se nachází kaple. Na střeše
je vysoká věžička. Ozdobou kostela
jsou figurální vitráže v oknech.

Jan Soukup
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Blahoslavená Maria Theresia Bonzel
Zakladatelka Chudých františkánských sester věčného klanění, matka
Maria Theresia Bonzel, byla za blahoslavenou prohlášena 10. listopadu
2013, proces jejího blahořečení započal 1. září 1961 a ukončen byl 28.
března 2013.
Maria Theresia Bonzel pocházela
z německého města Olpe, kde se 17.
září 1830 narodila jako Regina Christine Wilhelmine Bonzel a byla starší
ze dvou dcer Fredericka Edmunda
Bonzela a Marie Angely Liese, kteří
pocházeli ze starých bohatých rodin.
Vyrůstala na Frankfurter Strasse blízko
kostela svatého Martina. Po základní
škole ji matka poslala k Uršulinkám
do Kolína nad Rýnem a v té době
pravděpodobně začalo její přání stát
se řeholnicí. Ve dvaceti letech se stala
členkou 3. řádu sv. Františka, přísahala
celibát a dostala řeholní jméno Maria
Theresia a brzy nato se stala členkou
Sdružení mladých žen na pomoc
chudým a nemocným. V roce 1857

byla vedoucí této charitní organizace
v Olpe.
V roce 1859 si s učitelkou Clarou Pfänder a s přítelkyní z dětství Reginou
Löser pronajaly pokoj u vdovy Schürholz na Westfälischen Strasse v Olpe,
byl to jejich první „klášter“. Hned od
začátku s nimi žili i sirotci a to byl také
zrod prvního sirotčince v Olpe. O rok
později měla skupinka již devět sester. V roce 1863 biskup Konrad Martin
skupinu z Olpy sjednotí s františkánskými sestrami ze Salzkottenu a nechá obec žít podle pravidel svatého
Františka z Assisi. O dva roky později
je Maria Theresia Bonzel zvolena za
představenou nové kongregace Chudých františkánských sester věčného
klanění. V roce 1876 měla nová kongregace první pobočku v USA ve městě
Lafayette ve státě Indiana. Když matka
Maria Theresia Bonzel v Olpe 6. února
1905 zemřela, měla kongregace 73
poboček v Německu a 49 poboček
v Americe a celkem 1500 sester.

Veronika Pechová

Studentská duchovní správa Plzeň
pravidelné akce v prosinci 2017:
Neděle
20.00 hodin: mše sv. s účastí studentů
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Františkánské ulici
Úterý
20.00 hodin: studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské
náměstí
Středa
19.00 hodin: hlavní studentská mše sv.
v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské ul. v Plzni, po ní od cca 20:15
program na faře (biblická témata, přednášky, kultura, filmy, volný program...),
ve 21:30 společná modlitba nešpor

Sobota
20.00 hodin: Holy Mass especially for
students celebrated in English in „our“
church
HORÁcké středy – prosinec 2017
Vždy ve 20.15 hodin ve farním sále Františkánská 11:
6. prosince: Hra s Horou – zahoď ostych
a přijď mezi nás!
13. prosince: Katolický pohled na Luthera,
Pavel Frývaldský (přednáška)
20. prosince: Adventní čajovna (příjemné
předvánoční posezení)
Více na facebooku a na hora.signaly.cz

Jiří Strnad
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Prosinec. Napadlo mě mnoho myšlenek, které by se hodily k tomuto měsíci, ale bylo jich
příliš a jako bujná hříbata se mi rozutekly bůhvíkam. A tak jsem večer v křesle přemítala
o blížícím se adventu a Vánocích a o všem, co se právě v prosinci děje, a jen tak sáhla
jsem po knize, která ležela na stolku. Titul "Jak si Pán Bůh postavil betlém" mě zaujal
natolik, že jsem knihu za večer přečetla celou. Příběh o Narození Krista znám z Bible, z
nejrůznějších publikací, převyprávěný pro děti i dospělé. Ale poezie a půvab vyprávění
z pohledu andělů, pasáčka, pradleny a hvězdy Oriente z knihy Jak si Pán Bůh postavil
betlém, to šlo přímo do srdce. Laskavý spád děje, moudrost, pokora i humor, s jakou
jednotlivé postavy vyprávějí svůj podíl na příběhu Svaté rodiny a Narození Ježíška, to
nejde přečíst jen jednou. Posuďte sami: "Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak
stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. ...I viděl Bůh vše, co stvořil. A bylo to dobré, ba
co víc, bylo to úžasné. Rozhodl se, že bude narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec v dějinách a v každém srdci, ve kterém by bylo místo pro betlém. Tak
vymyslel Vánoce. Vánoce, to není nějaké výročí, ani památka. Je to doba, kdy Bůh staví v
duším betlém. ...Když stvořil člověk, mimo jiné mu řekl: "A pracuj! Pomoz mi dokončit mé
dílo. Svou nadvládu nad světem projevíš tak, že ho proměníš ve svůj domov a ovládáš
ho, aby sloužil tobě i mému Synu. Už jsem všechno nachystal v městečku Betlémě Ježíškovo narození, chybí však ještě cesty, po nichž přijdou pastýři a mudrci. Tvým úkolem
je naplánovat silnice…A jak Bůh připravuje betlém, tak v něm nebude chybět pasáček
Zabulón, který jednou bude sedět u jeslí a bude říkat: „Ježíšku, jmenuju se Zabulón, je
mi dvanáct a jsem pastýř jako můj táta. Podle anděla si mě Hospodin vybral, abych byl
jednou z figurek v betlémě, protože se lidem musí vysvětlit, že jediný neužitečný životy
jsou životy lidí, kteří tě nechtěj hledat. A taky, aby se lidem řeklo, že Bůh si někdy vybírá
lidi hloupý, aby popletl ty chytrý.“ V další kapitole knihy přichází k jeslím Jáchym, hostinský, v jehož hospodě se nenašlo místo pro těhotnou Marii, která pak musela porodit ve
stáji. Jáchym vypráví Ježíškovi, jak se to všechno seběhlo, vysvětluje, že v jeho hospodě
bylo tolik špíny a hluku, že by jeho dům nebyl vhodný pro narození dítěte. Nabídl jim, že
mohou být u nich v komůrce a hostinský se ženou půjdou do stáje. „Tvář Marie se rozzářila překrásným úsměvem:“Slyšel jsi, Josefe? Mají v poli stáj! Tam nám bude určitě dobře
a budeme tam moci být o samotě. Děťátko se narodí na odlehlém místě, kde nebude
hluk. Jak je Pán dobrý, že nám poslal do cesty tak velkorysé lidi, jako je Jáchym a Zuzana.“ Jáchym vypráví dál:“ Ani nevím, jak se to všechno semlelo. Pár minut poté už byli
na cestě k jeskyni s mým svolením. Odešli tak spokojeni, až jsme si mysleli, že jsme byli
skutečně velkorysí.“ Také vnímáte ducha té knihy? Člověku se až tají dech, jak se slova
dotýkají hlubiny srdce a zůstávají jako něco krásného a hojivého. Kéž jsou letošní vánoce i pro nás dobrodružnou výpravou za poznáním, jak si Pán Bůh postavil betlém, kam
se i my půjdeme podívat.
Majka Lachmanová

Aktuální otevírací doba v Karmelitánském
knihkupectví v prosinci 2017
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, abyste stihli nakoupit
knižní a další dárky pro všechny své
drahé. Pro přespolní máme také dobrou zprávu, v sobotu 23. 12. budeme
mít otevřeno od 9.00 do 13.00.
Adventní výjezdy do farností
Rokycany
V neděli 3. 12. 2017 proběhne předvánoční prodej knih a devocionálií z
Karmelitánského knihkupectví v Rokycanech na faře. Srdečně zveme k
bohatému výběru.

z důvodu dovolené. Od 2. 1. 2018 do 11.
1. 2018 bude probíhat INVENTURA, obchod
bude zavřen a nebude možný prodej.
Prosíme všechny kněze, pastorační
asistenty a vás všechny, kteří pravidelně nakupujete potřebné ke mši svaté
a k pastoračním účelům, abyste na to
pamatovali a nakoupili vše do zásoby
během prosince. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaše radostné vánoční nakupování a v novém roce pak
od 12. 1. 2018 na novoroční nákupy.
 Za Karmelitánské knihkupectví se na

vás těší Majka Lachmanová

Klatovy
V neděli 3. 12. 2017 přijedeme s knihami a devocionáliemi do Klatov, kde
v prostorách fary můžete celý den nakupovat krásné knihy a jiné předměty
jako dárky.
Ostrov
Další adventní prodeje se uskuteční
ve farnosti Ostrov v termínu od 9. do
10. 12. 2017. Můžete se těšit, že nakoupíte krásné věci pro své blízké.
NEPŘEHLÉDNĚTE
Poslední den v prosinci, kdy budeme v Karmelitánském knihkupectví prodávat, je sobota
23. 12. 2017 od 9.00 do 13.00.
Do 1. 1. 2018 bude prodejna zavřena
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Centrum


pro rodinu

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
Světové setkání rodin
s papežem Františkem
se uskuteční 21.–26. srpna 2018 v irském Dublinu. I když tam nejspíš nikdo
z nás nepojede, papež František se
obrací na všechny farnosti a zve rodiny k vzájemnému setkávání jako
přípravě na toto setkání. Přeje si,
abychom se znovu a nově posílili
v tom, že rodina je místem předávání víry, naděje, radosti a lásky.
Farní rozhovory pojal do šesti setkání a nazval je „Radost z lásky“
(Mluvme o rodině! Buďme rodinou!)
Najdete je na http://rodiny.cz pod
názvem Katecheze pro farnosti.
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Zahrnují témata: Realita dnešního
rodinného života, Křesťanská vize
rodiny, Boží sen o lásce, Manželská
láska rostoucí ke zralosti, Z Božího
milosrdenství není nikdo vyloučen a
Evangelium naděje pro naše rodiny.
Jsem svá – Dívčí svět v otázkách a odpovědích - typ na vánoční dárek.
Více informací na str. 4

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).
Kontakt: rodiny@bip.cz,

tel 731 619 704
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První Světový Den chudých
V neděli 19. listopadu proběhl První
Světový den chudých, který vyhlásil
papež František. Důvod, proč byl tento svátek vyhlášen, nejlépe vystihují
slova papeže Františka při promluvě
ve Svatopetrském chrámu, kde bylo
přítomno několik tisíc lidí bez domova a majetku. Jeho slova zní: „Bůh se
nás nebude ptát, jestli cítíme spravedlivé rozhořčení, ale zda jsme udělali něco dobrého,“
Suverenní řád Maltézských rytířů
- České velkopřevorství prostřednictvím své pomocné organizace
Maltézská pomoc o. p .s. pečuje celoročně o skupinu lidí bez domova,
které v neděli 19. listopadu pozval
na mši svatou do řádového kostela
Panny Marie pod řetězem konce mosta v Praze. Kromě nich byla pozvána
skupina kurdských a arabských křesťanů ze Sýrie a Iráku, kteří zde žijí již

několik let. Ti sice hmotnou nouzí netrpí, jelikož jsou normálně začleněni
v naší společnosti a pracují, ale v důsledku války byli nuceni uprchnout
ze své země a touha vrátit se domů je
u nich stále patrná.
Po skončení mše svaté byli všichni
společně pozváni do prostor Velkopřevorského paláce na malé pohoštění. V neformálních rozhovorech
s lidmi bez domova se Hospitaliérka
řádu Ursula hraběnka Czernin blíže
seznámila s problémy lidí, kteří žijí na
ulici, a živě se zajímala o to, jak ještě
více zlepšit péči o tyto chudé lidi.
Závěrem je snad nejlepší citovat pasáž z Bible : Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ (Matouš 25,40)
(text a foto Jiří Strašek, řádový rytíř)
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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Dopis z misií – Mexiko - P. Jiří Brabec LC (Kongregace Legionářů Krista)
Milí přátelé v Papežských misijních dílech a dobrodinci misií, srdečně Vás zdravím z
Májského regionu v jihovýchodním Mexiku na Yukatánském poloostrově.
Od listopadu 2015 zde působím jako kaplan a před rokem jsem byl jmenován
farářem. Spolu s jedním třiaosmdesátiletým kaplanem máme na starosti asi 45
000 obyvatel zde a v okolních 35 vesničkách, které patří k naší farnosti. Sousední farnosti jsou vzdáleny 80 – 120 km. Rozlohou má naše farnost 5000 km², tedy
skoro velikost ostravsko-opavské diecéze. Některé obce jsou dosažitelné jen polními cestami dlouhými desítky kilometrů. Snad si tedy dokážete představit, co to
znamená pro dojíždění do vesniček a hromadu pastoračních aktivit. Do některých
oblastí přijde kněz jen jednou za měsíc. Mnoho lidí žije v opravdových chýších, se
střechou z palmových listů. Teplota se zde pohybuje mezi 20 – 38 ° C.
Dnes Vám píši unaven po intenzivním dni, kdy jsem navštívil dvě velice vzdálené
vesničky. Lidé ale tolik touží po Bohu, že toho člověk nelituje.
Minulý týden jsme slavili Misijní neděli. I zde, v misiích, slavíme, modlíme se a
pamatujeme na misijní oblasti. Jelikož nám pršelo, nemohli jsme mít plánované
misijní procesí. Alespoň jsme se setkali v kostele na misijní růženec v barvách kontinentů, každá kaple v naší farnosti má svoji barvu. Letos jsme zde měli růžence,
placky a balonky českého Papežského misijního díla dětí. Děti připravily růženec z
balónků z naší vlasti. Modlili jsme se za šíření a růst víry na všech kontinentech – i
na tom evropském.
Děkuji za modlitby a všem velkorysým dobrodincům za podporu misijní činnosti.
Pán Bůh zaplať!

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

Psychologická poradna pro mládež
Každou středu 16:00-19:00 a pátek
(po předchozí domluvě času) na DCM
funguje 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 si můžete domluvit schůzku 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

Diecézní turnaj v ringu a volejbalu o putovní
pohár plzeňského biskupa (9. 12.)
Všechny amatérské i (polo)profesionální týmy jsou zvány k účasti na dvanáctém celodiecézním „BiskupCUPu“.
Tentokrát budeme kromě volejbalu
hrát i ringo. Sejdeme se v sobotu před
druhou nedělí adventní (9. 12.) v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12). Požadovaný věk hráčů 13-33
let. Název družstva a kontakt na kapitána nahlaste co nejdříve na DCM. Pro
mimoplzeňské nabízíme možnost noclehu (nutno domluvit předem).

M

Milí přátelé,
v říjnu proběhla ve všech našich kostelech Misijní neděle, která se nesla ve znamení
jednak modliteb a přímluv za misie, ale také různých aktivit v našich farnostech. Letos
se v plzeňské diecézi vybrala částka 332 660 Kč. Tyto prostředky budou použity na projekty Papežského misijního díla šíření víry. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

o vše, co jsme v uplynulém čase prožili.
Budeme rádi, když se přidáš.
Aktuální informace ráda sdělím na tel.:
734 241 053
Lucka

C

tak i já posílám vás…(Jan 20,18)

#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 doraž ve čtvrtek
ve 20 hodin do kaple na DCM. Nemusíš chodit pravidelně. Můžeš se přidat
pouze, když se Ti to bude hodit…

D

Jako Otec poslal mne,
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Adventní rekolekce (15. – 17. 12.)
Duchovní obnova pro dýšinskou farnost a zájemce z řad mládeže jako
podpora k dobrému prožití adventu a
Vánoc. Pátek 15. 12. 2017 večer – neděle 17. 12. 2017 odpoledne. Silentium
trochu mírnější než na klasických rekolekcích, promluvy, příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru,
prostor pro osobní modlitbu, pobyt v
přírodě, odpočinek. Začátek v pátek
kolem 18. hodiny (večeře, ubytování,
první promluva), konec v neděli odpoledne (mše sv. s farností v 11.00 hod.,
oběd). Rekolektor: P. Pavel Petrašovský.
Místo: Lomec u Vodňan. Strava zajištěna. Ubytování: Na jedno- a dvoulůžkových pokojích; zájemci o jednolůžkový
pokoj: kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Kapacita: cca 15 osob; rekolekce se
budou konat, přihlásí-li se nejméně 5
osob. Cena: Dobrovolný příspěvek, výši
si stanovuje účastník sám, klidně až
po rekolekcích na místě. Přihlášky: do
pátku 8. 12., 23.59 hod.

Silvestrovská rekolekce (29. – 31. 12.)
Klasická duchovní obnova pro mládež
(14-29) na přelomu roku. Pátek 29. 12.
2017 večer - neděle 31. 12. 2017 odpoledne. Silentium, promluvy, příležitost
ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru, prostor pro osobní modlitbu,
pobyt v přírodě, odpočinek. Začátek v
pátek kolem 18. hodiny (večeře, ubytování, první promluva), konec v neděli odpoledne (mše sv. s farností v 11.00
hod., oběd). Rekolektor: P. Pavel Fořt.
Místo: Lomec u Vodňan. Strava zajištěna. Ubytování: Na jedno- a dvoulůžkových pokojích; zájemci o jednolůžkový
pokoj: kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Kapacita: max. 15 osob; rekolekce se
budou konat, přihlásí-li se nejméně
5 osob. Cena: dobrovolný příspěvek,
výši si stanovuje účastník sám, klidně
až po rekolekcích na místě. Přihlášky: do pátku 22. 12. 2017, 23.59 hod.
Silvestr s DCM (31. 12. 2017 – 1. 1. 2018)
Úplně obyčejné silvestrovské odpoledne, večer, noc a novoroční pozdní
ráno na docela neobyčejné faře ve Štěnovicích. Pro mládež 14-29 let. Neděle
31. 12. 2017 odpoledne – pondělí 1. 1.
2018 kolem poledne. Program je stejně
tajemný jako objekt, v němž se bude
odehrávat. Strava zajištěna. Ubytování
ve dvou- a vícelůžkových pokojích. Kapacita: max. 25 osob; akce se bude konat, přihlásí-li se nejméně 7 osob. Cena:
doporučený příspěvek 300 Kč.
Co se dále chystá…
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
(23. – 24. 3. 2018)

Z DCM zdraví Petr a Pavel a Petra

KATOLICKÝ TÝDENÍK
DÁREK NA CELÝ ROK

Přemýšlíte o dárcích pod stromeček? Tím naším můžete povznášet, inspirovat
a (in)formovat po celý rok!
Máte rádi Katolický týdeník a chcete, aby ho mohli číst i vaši blízcí? Dopřejte
jim to! Zařiďte jim dárkové
předplatné.
JAK NA TO?
Vyplňte elektronický kupon na www.katyd.cz, nebo
kontaktujte KT e-mailem
podhorska@katyd.cz, nebo
zavolejte do redakce na telefon 224 250 395.

CO POTOM?
Obratem obdržíte dárkový
certifikát se jménem obdarované osoby. Poté dostanete od distributora KT
poštovní poukázku k úhradě. Všechny objednávky,
na nichž se bude odlišovat
odběratel od plátce, zohlední KT jako dárkové. Po
zaplacení obdržíte samozřejmě také dárek pro nové
předplatitele.

STIHNU TO?
S nabídkou přichází KT už
nyní, aby v redakci stačili
vše včas vyřídit. Neváhejte.
Ozvěte se co nejdříve, nejpozději 18. prosince. Cena
předplatného činí 780 Kč.

		

Z diáře biskupa Tomáše
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1.-3.12.
Pernink, rekolekce pro diecézi
3.12. 15:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, adventní půlhodinka
18:00 Plzeň, náměstí Republiky, rozsvícení vánočního stromu
4.12. 10:00 Stříbro, návštěva charity
19:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, koncertní provedení rorátů
5.12. 10:00 Biskupství plzeňské, zasedání rad církevních škol
11.12. 18:00 Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla, adventní koncert
14.12. 9:00 Plzeň, sněmovní sál radnice, slavnostní zasedání zastupitelstva
15:00 Kladruby, adventní koncert žáků českých a německých škol
15.12. 11:00 Karlovy Vary, lázeňský dům Sadový pramen, žehnání kaple
17.12. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše s přijetím do katechumenátu
17:00 Záluží, dvůr Gigant, benefiční kulturní akce Adventní zpívání
18.12. 18:00 Plzeň, Parkhotel, benefiční vánoční galakoncert Kouzlo Vánoc
24.12. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše s přivítáním Betlémského světla
12:00 Biskupství plzeňské, setkání s osamělými lidmi
24:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, půlnoční bohoslužba
25.12. 10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pontifikální mše sv.
16:00 tamtéž, pontifikální nešpory
31.12. 16:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše na poděkování za uplynulý rok

Pondělí
LISTOPAD2017
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