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Tříkrálovou sbírku v Domažlicích
zahájil emeritní biskup František
Radkovský 6. ledna.
Foto Jiří Strašek

Tříkrálová
sbírka,
radost pro
koledníky
i dárce
Tříkrálová sbírka skončila. Rád jsem byl na mnoha místech v diecézi
při jejím zahajování a dával přitom požehnání převážně mladým
koledníkům i jejich starším vedoucím skupinek a také všem, které
při svém koledování navštíví.
Počasí, jež sbírku letos provázelo, bylo různé: od studeného, vytrvalého zimního deště až po příjemné jarní sluníčko. To ovlivňovalo
účast koledníků i délku jejich koledování. Uvidíme, jak se to projeví
na výnosu sbírky.
Vybrané peníze ovšem nejsou jediným kladem sbírky. Mezi ně patří, jak známo, setkávání koledníků s obyvateli domů a bytů, které
navštíví. Bývají to velmi milá a pro obě strany povzbuzující setkání,
jak jsem se sám o tom mohl jako jeden z koledujících “králů” přesvědčit. Zvláště tam, kde někdo chodí na stejná místa už řádku let,
jako náš ředitel Diecézní charity ing. Lodr, jde vždycky o setkání
přátel, kteří si mají co povědět o svém životě od poslední návštěvy
před rokem.
Dalším mým zážitkem byl den strávený jízdou v Tříkrálové tramvaji.
Snažil jsem se aspoň chvílemi hrou na kytaru a zpíváním doplnit
koncertování profesionálů i dobrých amatérů, které tuto jízdu po
celý den provázelo. Je to veselá tramvaj, jak se o tom mohli přesvědčit cestující, kteří její “zdarma jízdu” využili. Většinou ale víc než
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BISKUP NA SNOWBOARDU:
VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA ROZHOVORŮ S BISKUPEM TOMÁŠEM

Nakladatelství Vyšehrad uvádí na knižní trh novinku - rozhovor Martina Veselovského s Tomášem Holubem, vydaný pod titulem „Biskup na snowboardu“
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jízdné dali darem do připravené tříkrálové kasičky.
Působivé bylo také setkání s “VIP
králi či královnou”: plzeňským hejtmanem nebo karlovarskou hejtmankou, plzeňským primátorem či
karlovarským náměstkem primátora
a plzeňským biskupem. Navštěvovali většinou připravená místa: úřady,
podniky a banky, kde se daly očekávat větší příspěvky, a nápis K + M + B
interpretovali také jako: Kraj + Město
+ Biskupství, což je hezké svědectví
o dobré spolupráci mezi představiteli těchto institucí. Lze si jen přát, aby
v takovém typu koledování nebylo
naše biskupství v celé republice osamocené.
Závěrem chci poděkovat všem koledníkům, všem, kteří je při koledo-

vání doprovázeli, těm, kteří sbírku
organizovali v jednotlivých místech
i v celé diecézi, včetně našich kněží, jáhnů a pracovníků charity, také
všem zástupcům měst a obcí, kteří
sbírku podporovali a spolupracovali
při jejím průběhu od vyslání koledníků až po otvírání pokladniček, a v
neposlední řadě všem, kteří koledníky přívětivě a s láskou přijali a obdarovali.
Je to bohumilé konání, které mnohým potřebným lidem pomáhá, zúčastněné děti a mládež vychovává k
solidaritě a obětavé pomoci druhým
a všem dá pocit dobrého díla. Ať Bůh
všem odplatí a požehná!
František Radkovský
emeritní biskup
a prezident Diecézní charity Plzeň

Rozhovor Martina Veselovského,
redaktora, moderátora, spoluzakladatele internetové televize DVTV a držitele několika Novinářských cen, Ceny
Karla Havlíčka Borovského a Ceny Ferdinanda Peroutky
s Tomášem Holubem,
prvním vojenským kaplanem, účastníkem mezinárodních mírových misí
IFOR/SFOR v bývalé Jugoslávii, vyjednávačem církevních restitucí a současným plzeňským biskupem, nejen o aktuálních otázkách církve, ale i o jeho
osobním životě.

O jejich neformálním rozhovoru
Martin Veselovský říká: „Už z podstaty svého povolání musím být zvědavý člověk. A na Tomáše Holuba jsem
byl zvědavý vlastně celých zhruba
patnáct let, během nichž se vídáme.
Já ve stabilní roli ptajícího se novináře, on v neuvěřitelně se proměňujících pozicích od hlavního kaplana
české armády, přes Generálního sekretáře České biskupské konference
až po plzeňského biskupa. Od chlapa, který dokázal obstát jako kněz
mezi vojáky na balkánských misích,
přes náhle tvrdého a nekompromisního vyjednavače o návratu církevního majetku až po biskupa, který
žije v extrémně zajímavé éře papeže
Františka.
V této knize máme oba příležitost vystoupit z daných škatulek. Konfrontovat se i na jiné než čistě tematické
úrovni aktuální publicistiky. Mluvit
o zkušenostech a pocitech bez nutnosti směřování k tomu nejlepšímu
titulku. Jsem zvědavý, jak se nám to
povede.“
Autogramiáda proběhne 13. února v
16.00 hodin v Karmelitánském knihkupectví v Plzni.
Publikace je k dostání v knihkupectvích nebo ji l ze objednat na stránkách
nakladatelství:www.ivysehrad.cz.
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Co se stalo, co se chystá
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PLZEŇ 15. prosince
Akce Light4You přilákala stovky účastníků
Tři desítky mladých křesťanů zvaly
v centru Plzně kolemjdoucí k návštěvě kostela Nanebevzetí Panny Marie
(foto nahoře). V rámci akce Light4You
tu byly pro každého připraveny svíčky,
decentní atmosféra, hudba a možnost
duchovního rozhovoru i zpovědi.
Mnozí, kteří měli původně zcela jiný
program pátečního večera, se nechali
pozvat a nelitovali. Byli mezi nimi i ti,
kdo by do kostela rádi vkročili už dříve,
ale měli ostych, i ti, kdo chrámovou atmosféru znají z minulosti, ale pozapomněli na její kouzlo.
Celkem kostel Nanebevzetí Panny Marie v rámci Light4You navštívilo na pět
set lidí. Kromě pozvaných „z ulice“ i věřící, kteří využili zejména možnost svátosti smíření. Všem se pak nabídla v duchu motta „To světlo ve tmě svítí a tma
je nepohltila“ (Jan 1,5) příležitost k adventnímu spočinutí v klidu a zamyšlení.

PLZEŇ prosinec
Byla jmenována nová diecézní pastorační rada
Novou diecézní pastorační radu jmenoval biskup Tomáš Holub a zároveň
rozhodl, že od 31. května 2018 je povinností každé farnosti mít vedle ekonomické rady také radu pastorační.
„Způsob evangelizace a péče o věřící
je dobré probírat ve společenství, které poskytne pohledy z různých úhlů a
z různých částí diecéze, a to jak od kněží, tak od laiků či laiček. Pak můžeme
zodpovědně rozhodovat o způsobu
hlásání evangelia,“ odůvodnil biskup
Tomáš existenci diecézní pastorační
rady, v níž kromě něj a obou generálních vikářů zasednou další tři duchovní
a šest žen a mužů z řad laiků.
„V duchu diecézního motta pro letošní
jubilejní rok: Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se
hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré (srov. Mt 13,52), se budeme snažit rozlišit, co za čtvrtstoletí

v diecézi už zastaralo a co se naopak
osvědčilo,“ dodává biskup s tím, že důvody uložení povinnosti farnostem mít
vlastní pastorační rady jsou stejné, jenom se jedná o konzultaci či konfrontaci pohledů v rámci jedné farnosti.
KARLOVY VARY 15. prosince
Biskup požehnal kapli ve Vojenské lázeňské
léčebně
Rekonstruovanou kapli ve Vojenské
lázeňské léčebně Karlovy Vary – lázeňském hotelu Sadový Pramen požehnal
biskup Tomáš Holub za účasti představitelů Ministerstva obrany ČR (foto
nahoře). Kaple je součástí budovy od
počátku existence léčebného zařízení
v roce 1855. To poskytuje lázeňskou
léčbu a rekreační péči nejen příslušníkům armády, ale i široké veřejnosti.
Kaple se nachází v prvním patře jižního
křídla budovy. Je doplněná pozdějším
širokým pětibokým arkýřem, vystupujícím do vnitřního dvora, s obdélným,

polokruhově zakončeným vitrážovým
oknem s nikami po stranách s plastikami sv. Prokopa a sv. Josefa. Kaple je
opatřena nástropní freskou Boha Otce
a Ducha Svatého s anděly a nástěnnými malbami čtyř evangelistů ve zlatém
poli z roku 1856 od malíře Wilhelma
Kandlera. Dekorativní výzdoba kaple
pochází od malíře Otta Seegera. Vnitřní zařízení kaple tvoří jednoduchý oltář
s klasicistním mramorovým sousoším
ukřižovaného Krista se dvěma klečícími anděly po stranách z roku 1856 od
sochaře Julia Malzera.
MANĚTÍN, PLASY 16. prosince
OMI Gang rozdával radost a podporu
Mladí lidé sdružení v tzv. OMI Gangu
v Plasích a Manětíně kolem komunity
misionářů oblátů na severním Plzeňsku se snažili v adventní době potěšit
ty, kteří to potřebují.
„Letos jsme vytvořili čtyři skupiny. První se vypravila za dětmi do sociálně
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slabé romské rodiny v Údrči, připravili
jsme pro ně různé hry, povídali jsme si
i s rodiči, poseděli jsme s nimi u kávy,“
popisuje jedna z organizátorů Zuzana
Lášková.
Druhá skupina pomohla s úklidem
nemohoucí paní v Kaznějově, třetí se
vypravila za osamělou ženou, kterou
už znali z minula. „Šlo především o
psychickou podporu. Paní nedávno
zemřel manžel, oběma jsme jim pomáhali ještě v létě v rámci workshipu, teď
potřebovala hlavně nebýt sama,“ konstatuje Zuzana Lášková.
Další štací mladých z OMI Gangu byl
domov pro seniory v Třemošné, kam
v rámci akce Ježíškova vnoučata jednak přinesli dárky zejména v podobě
zdravotnických pomůcek, jednak zahráli a zazpívali koledy a vánoční písně.
Odměnou jim byla znovu rozžehnutá
světýlka mladosti v očích starých lidí i
jejich ošetřovatelek.
Od 8. prosince probíhají modlitby
v rámci Roku oblátských povolání. „Každý den se modlí jeden člověk růženec,
modlitba by měla prostoupit celým
rokem povolání až do 25. ledna 2019.
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Zapojit se může kdokoli, kdo by chtěl
svým dílem přispět k tomu, aby charisma sv. Evžena de Mazenod mohlo v
jeho následovnících žít a šířit Boží lásku
i dnes,“ upřesňuje Zuzana Lášková.
PLZEŇ 24. prosince
Osamělí lidé zasedli k vánočnímu stolu na biskupství
Zhruba sto lidí, žijících v osamění nebo
bez přístřeší, se sešlo na Štědrý den
na plzeňském biskupství k vánočnímu
obědu společně s biskupem Tomášem
Holubem a primátorem města Plzně
Martinem Zrzaveckým (foto dole).
„Podávalo se na 70 kilogramů bramborového salátu a 350 řízků. Ale kromě
jídla šlo také o vánoční atmosféru, která může v osamělých lidech probouzet
smutek,“ uvedl ředitel Městské charity
Plzeň Pavel Janouškovec, který byl se
svými pracovníky také přítomen.
Biskup Tomáš Holub hovořil s účastníky na téma Ježíšova narození v Betlémě. „Nejedná se o žádnou pohádku o
Ježíškovi, ale o událost, která ovlivňuje
vývoj lidstva až do současnosti,“ zdůraznil.

„Sociální odbor Magistrátu města Plzně doposud poskytoval příspěvek na
občerstvení, letos poprvé ho město zaplatilo celé, za což děkujeme,“ doplnil
Pavel Janouškovec.
PLZEŇ 3. ledna
Zahájení Tříkrálové sbírky
Na cestu koledníkům požehnal a
úspěch při koledování popřál biskup
Tomáš Holub (foto nahoře). Připomněl,
že hvězda provázející tři krále je součástí jeho biskupského znaku, takže
téma putování na cestě k pomoci potřebným je mu blízké.
Primátor města Plzně Martin Zrzavecký při zahájení v mázhauzu plzeňské
radnice zdůraznil, že tato sbírka je podle průzkumu mezi obyvatelstvem co
do důvěryhodnosti na prvním místě.
Malí koledníci tradičně objeli náměstí
Republiky na valníku taženém pivovarskými koni, s biskupem Tomášem
na kozlíku. V katedrále sv. Bartoloměje
se pak dětem rozzářily oči u vánočního
příběhu v podání souboru Staroplzenecký živý betlém, samy se v závěru

jako tři králové poklonily malému Ježíškovi, kterého "zahrálo" skutečné
miminko.
Celkem se koledovat ve městech i na
vesnicích vydalo v plzeňské diecézi
přes tisíc skupinek se zapečetěnými
pokladničkami.
KLATOVY 4. ledna
Zahájení Tříkrálové sbírky
V Klatovech zahájil Tříkrálovou sbírku a koledníkům požehnal emeritní
biskup a prezident Diecézní charity
Plzeň František Radkovský.
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DOMAŽLICE 6. ledna
Zahájení Tříkrálové sbírky
I v Domažlicích vyslal koledníky s požehnáním na koledování za dobrou
věc emeritní biskup František Radkovský. Doprovázel je také velbloud
dvouhrbý.
PLZEŇ 8. ledna
Na koledu v rámci Tříkrálové sbírky se vydali
společně biskup, hejtman a primátor
Toho dne bylo možno v ulicích Plzně potkat uprostřed houfu dětských
králů a královen biskupa Tomáše
Holuba, hejtmana Josefa Bernarda a
primátora Martina Zrzaveckého, rovněž v tříkrálových kostýmech.
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Kromě biskupství, krajského úřadu a
radnice zavítali tito tři králové např.
i na rektorát Západočeské univerzity, na ředitelství fakultní nemocnice, do Plzeňského Prazdroje či do
České obchodní banky. Všude jejich
návštěva vykouzlila veselé vítání a
štědré příspěvky do kasiček. Stejně
tak i u chodců v ulicích.
Týž den brázdila město už tradiční
Tříkrálová tramvaj, plná zpěváků a
muzikantů v čele s emeritním biskupem Františkem Radkovským a
jeho nerozlučnou kytarou. Novinkou
byl historický Tříkrálový autobus. „To
abychom se dostali i tam, kam nevedou koleje,“ odůvodnili organizátoři
z Diecézní charity Plzeň.
KARLOVY VARY 11. ledna
Biskup, hejtmanka a náměstek primátora koledovali i v Karlových Varech
Společně s biskupem Tomášem Holubem vyšla v přestrojení za mudrce
z Východu koledovat hejtmanka Jana
Vildumetzová, zaneprázdněného pri-

mátora zastoupil jeho náměstek Jiří
Klsák V doprovodu dětských koledníků
pak navštívili kromě radnice a krajského úřadu také např. sídlo Policie ČR,
úřad práce i některé lázeňské hotely
včetně světoznámého Puppu a Thermalu. „Koledníky všude vítalo vedení
hotelů a personál, např. v Thermalu
vzbudili obrovské nadšení. Na ulicích
nemuseli koledníci zastavovat chodce,
ale naopak kolemjdoucí zastavovali je,
aby mohli přispět do kasičky,“ popsal
mluvčí Diecézní charity Miroslav Anton.
PLZEŇ 21. ledna
Škola vnitřní modlitby zahájena
Už třetím rokem probíhá v Plzni Škola
vnitřní modlitby pod vedením zkušené
lektorky, členky třetího řádu bosých
karmelitánů Marie Ventové. „Cyklus
nese název Bůh s námi a je uvedením
do způsobu vnitřní modlitby podle
sv. Terezie z Avily, učitelky církve a
učitelky modlitby, schémata k jednotlivým setkáním vypracoval P. Vojtěch
Kohut,“ popisuje lektorka s tím, že setkání bude celkem dvanáct, vždy po
čtrnácti dnech v neděli od 15.00 hodin
v prostorách fary ve Františkánské ulici.
Přihlásit se může kdokoliv, koho vnitřní
modlitba láká. „Myslím, že vnitřní modlitba je pro každého, že Bůh chce každému dát tuto milost přátelského, jedinečného vztahu s ním. Každý člověk
přece touží po lásce a Bůh touží po lás-

ce každého člověka. Ale někdo k ní má
možná blíž svým založením, povahou.
A samozřejmě, záleží na člověku, nakolik je ochoten přijmout Boží pozvání i
podmínky, které vnitřní modlitba a její
rozvoj vyžadují. Sv. Terezie uvádí tři:
lásku k bližnímu, oproštěnost a pravou
pokoru jako nejdůležitější vlastnost,“
vysvětluje Marie Ventová. Zájemci se
mohou hlásit na e-mailu: m.ventova@
volny.cz.
MOTTO PLZEŇSKÉ DIEÉZE PRO ROK 2018
„Každý, kdo se stal učedníkem království
nebeského, podobá se hospodáři, který
vynáší ze svého pokladu nové i staré.“
(srov. Mt 13,52) Vysvětlení, proč otec
biskup Tomáš zvolil pro letošní rok
právě tento úryvek, naleznete v Pastýřském listu z 1. ledna 2018 na str. 16.
Grafického zpracování motta se ujal
Marek Koňařík. Jak se mu zpracovávalo a jaké symboly v něm použil? „Citát
byl pro mě zprvu nejednoduchý k
uchopení, především kvůli množství
myšlenek a obrazů, které přináší. Hlavní
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myšlenku – tedy ohlížení se, přehodnocování a zamýšlení se nad minulostí
pro budoucnost – bylo potřeba nechat
vykrystalizovat, nechat uzrát. Natolik
konkrétní a mnohovrstevnatý obraz
je možno srozumitelně vyjádřit pouze
něčím úplně jiným, něčím co nebude
popisovat, ale pouze naznačovat, a tak
přivádět vnímavého pozorovatele k
jádru sdělení. Tím se jeví ono pověstné zajetí na hlubinu, kde lze v pravdě
posuzovat, hodnotit a rozhodovat o
věcech minulých a zachovávat je či odkládat pro blízkou budoucnost. Jedná
se o usebrání, meditativní cestu do nitra, do hloubky, ke kořenům a podstatě
vzniku diecéze, jejího poslání a fungování. Není to však jeden bod, statická
věc, ale dynamický proces. Ryba, jako
jeden z nejstarších křesťanských symbolů, modrá jako barva hloubky, světlo,
v opozici k indigové temnotě jako cesta
i cíl, vír jako dynamické směřování do
středu, do nitra, ke světlu, mnohost
jako lidskost, upřímnost hledání a rozdílnost přístupu.“
PLZEŇ Biskup Tomáš Holub jmenoval s platností
od 1. ledna novou kancléřku kurie Biskupství
plzeňského – sestru Kristinu Marii Špačkovou z
Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže.
Ve funkci vystřídala předchozího kancléře Jána Grajcára, který byl uvolněn na
vlastní žádost. Paní Růženě Smolkové,
pověřené vykonávat do nového jmenování veškeré úkoly a služby kancléře,
byla potvrzena funkce vícekancléřky. Kancléř zajišťuje chod kanceláře kurie, je notářem kurie a jako takový stvrzuje svým podpisem správnost listin
kurie, které mají svou povahou právní
účinky. Kancléř též zodpovídá za to, aby
ve spisovně bylo v řádných lhůtách dle
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archivních předpisů prováděno vyřazování spisů a jejich ukládání ve Státním
ústředním archivu, který je dle archivního zákona a smlouvy ukládacím místem Biskupství plzeňského. Spolupracuje se Státním ústředním archivem na
správě tam uložených archivních fondů
Biskupství plzeňského. „Věřím, že ve své
službě naší diecézi využijete zkušeností a darů, kterými Vás Bůh obdaroval. K
tomu Vám na přímluvu blahoslaveného Hroznaty vyprošuji hojnost Božího
požehnání a stálou ochranu Panny Marie,“ uvedl biskup Tomáš Holub ve jmenovacím dekretu.
Připravila Alena Ouředníková, foto Miroslav Anton, Soňa Pikrtová a Jiří Strašek.

NA PLZEŇSKÉ PALETĚ 2018 VÝSTAVA A BENEFIČNÍ AUKCE
Výstava Na plzeňské paletě 2018 je k vidění
v Galerii Jiřího Trnky na nám. Republiky 40 od
22. ledna do 25. února.
Jedná se o expozici 76 umělecky zpracovaných malířských palet, kterou
pořádá spolek Svět podle Jakuba. Zakoupením některého z uměleckých děl lze
podpořit projekt záchrany vzácných
barokních varhan v kostele sv. Barbory
v Manětíně. Výstava, která bude během
roku putovat po pěti místech v Plzni a
okolí, představí práci výtvarníků, kteří
z dobré vůle tvořili na malířské palety
a svá díla potom věnovali spolku Svět
podle Jakuba. Ukáže na projekt záchrany vzácného barokního nástroje – varhan z roku 1721 umístěných v kostele
sv. Barbory v Manětíně. Aukce, na kterých budou palety nabízeny, přinesou
finanční prostředky na další etapy restaurování nádherného a historiky veli-

ce cenného hudebního nástroje. Záštitu projektu udělili biskup Tomáš Holub
a Martin Baxa, 1. náměstek primátora
města Plzeň.
BENEFIČNÍ PLES NA PODPORU ROZVOJOVÝCH
PROJEKTŮ DICÉNÍ CHARITY V LATINSKÉ AMERICE
se koná 9. února od 19.30 hodin v Saloonu
Roudná v Plzni (Na Roudné 387/17, 301
00 Plzeň 1). Vstupné je 250,- Kč.
LURDSKÁ POUŤ VE SKOKÁCH U ŽLUTIC
proběhne v neděli 11. února, poutní mše sv. začne ve 14.00 hodin.
Celebruje P. Vladimír Slámečka, rektor
ADS ČVUT Praha. Poutníci budou poté
uvítáni a pohoštěni ve vytopené sakristii. Zároveň však prosíme o obezřetnost
při sněhu nebo předpokládaném sněžení - v tom případě doporučujeme
ponechat automobil už v obci Polom,
hrozí zavátí cesty.
SPADLO TO TAM
Termíny psychologicko-biblických seminářů z cyklu Spadlo to tam na rok
2018 (jednou měsíčně vždy od 18 hodin na DCM v Plzni, pro mladé dospělé
od 16 do 32 let): 15. února, 15. března, 12.
dubna, 17. května.
Aktuální témata pro konkrétní termíny
sledujte na www.bip.cz.
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VIR
Zveme mladé muže od 17 do 35 let na postní
duchovní obnovu VIR, která se uskuteční o
víkendu 23. 2. – 25. 2. v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Obnovu vede Mons. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní povolání
v ostravsko-opavské diecézi. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: http://www.knezskyseminar.
cz/akce/vir/

SETKÁNÍ MLADÝCH KARLOVARSKÉHO KRAJE
24. února 2018 na faře v Chodově u Karlových
Var pod názvem Sympozium o duchovní architektuře aneb Stavba mého života.
Slovo sympozium charakterizuje Slovník cizích slov mimo jiné jako duchaplný, vtipný veřejný rozhovor nebo prostě jako debatu. Tak chceme pojmout
i naše setkání. Podmínkou každého
architektonického díla (i duchovního)
jsou pořádné základy. Bez nich nemůžeme nic. Jak důležitý je pro takové
základy živý vztah s Ježíšem, nám přijedou osvěžit manželé Muchovi z Prahy,
kteří jsou známí z mládežnických setkání v Plzni, Praze, ale třeba i z duchovního tábora JUMP. Prostor dostane i tentokrát workshop, možnost duchovního
rozhovoru, svátosti smíření nebo jen
prostého setkání mezi přáteli. Co udělat, abys nepromeškal? Uzel na kapesníku, zápis do diáře, budík na sobotní
ráno nebo cokoli jiného – hlavní je, že
se s tebou potkáme. Plakátek najdeš
v tomto vydání Zpravodaje, sleduj také
facebook DCM Plzeň i další informační
kanály . Za pořádající tým P. Piotr, P. Marek, P. Petr
VEČERY CHVAL V PLZNI
Diecézní centrum mládeže společně s farnostmi
Plzeň-Bory a Plzeň-Severní předměstí zvou na
Večery chval v Plzni, které se konají pravidelně
dvakrát do měsíce:
Každý první čtvrtek v měsíci (mimo červenec a srpen) od 20.00 hodin v Domečku u bratří františkánů (Komenského
1101/17, Plzeň), každé třetí úterý v měsíci (mimo červenec a srpen) od 19.30
hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého
na Chodském náměstí.
„Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili
a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké země-
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třesení, že se vězení otřáslo v základech.
Všechny dveře se hned otevřely a všem
spadly okovy.“ (Sk 16, 25-27)
PLASKÉ VEČERY CHVAL
I v pastoračním roce 2018 se budeme
v kapli farního domu v Plasích scházet
jednou měsíčně k modlitbě chval.
Již tradičně budeme Pána chválit hudbou, písněmi, spontánní modlitbou,
gesty... Nebude chybět ani naslouchání
Božímu slovu, modlitba žalmů a chvíle
tiché adorace.
Přijďte s námi chválit Pána i vy, a sice
v následujících termínech: 27. ledna,
24. února, 17.března,14. dubna,12.května,
30.června, vždy od 18.30 hodin.
MŠE SV. PRO RODINY S DĚTMI V PLASÍCH
se konají na faře vždy od 15.00 hodin 25.
února, 15. dubna, 1. července.
MEDITAČNÍ ZAHRADA V ÚNORU UZAVŘENA
V kapli sv. Maxmiliána Kolbe v Meditační zahradě v únoru mše svaté nebudou.
Rezervace termínů svateb, zájezdů,
koncertů a dalších akcí na letošní sezónu 2018: mob.: 603 809 798, e-mail:
zahrada@bip.cz (Věra Kopicová)
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SEMINÁŘ NA PROHLOUBENÍ OSOBNÍHO
DUCHOVNÍHO ŽIVOTA V PLZNI
Desetitýdenní seminář „Život v Duchu“ podle
P. Ernsta Sieverse odstartuje 3. dubna v Plzni.
Seminář se bude konat každé úterý
od 19.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí.
Cílem setkávání je prohloubení osobního duchovního života a vztahu k
Ježíši Kristu a křesťanského života
v síle Ducha svatého.
Hlavním doprovázejícím bude P. Bogdan Stępień.Setkání obsahují společnou modlitbu chval, přednášku a

skupinky s osobním sdílením. Nedílnou
součástí semináře je každodenní čas
osobní modlitby na podkladě úryvků
s Písma svatého.
předmluvě pro účastníky semináře
jeho autor P. Ernst Sievers napsal: "Bůh
mluví k tobě prostřednictvím slova
nebo Písma, ale také prostřednictvím
člověka. Chceš-li dosáhnout v semináři
hlubšího a obnoveného křesťanského života, budeš se muset pravidelně
účastnit všech setkání, aby ti sestry a
bratři mohli pomáhat růst v tomto novém životě. Především tě však chce Bůh
oslovit zcela osobně, jestliže ty sám s
ním denně prodlíš „chvíli ztišení“. Jsi
tedy pozván, abys prodléval každý den
– v neděli i ve všední den – minimálně
15 – 20 minut v tichosti, v osobní modlitbě u Pána. Přitom velmi brzy zakusíš,
kolik milosti ti Bůh během této „chvíle
ztišení“ daruje."
Přihlášky ke stažení najdete na www.
bip.cz, prosíme, vyplněné odešlete na
e- mail: rkfplzen-bory@centrum.cz.
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
V PLZEŇSKÉ DIECÉZI PRO ROK 2018
24. března Setkání mládeže s biskupem,
25. května Noc kostelů
30. května Den Plzeňské Madony.
15. září Diecézní pouť do kláštera Teplá
CELOROČNÍ VSTUPENKA NA PLZEŇSKOU VĚŽ
Zakupte si permanentní vstupenku,
která umožňuje opakované výstupy na
věž katedrály sv. Bartoloměje za zvýhodněnou cenu.
Celoroční permanentku je možné zakoupit za 250 Kč pro dospělého, za 170
Kč pro studenty či za 120 Kč pro děti.
Více informací v pokladně věže či u
Martiny Myslíkové: myslikova@bip.cz.
Přijďte stoupat k výšinám!

PASTORAČNÍ CENTRUM INFORMUJE:
Exercicie „Obnova Božím slovem (svatost)“
vede na Svaté Hoře 16.-20. července
Mons. Josef Žák, cena 1860 Kč, přihlášky: ŘKF u kostela Nanebevzetí P. Marie,
Exerciční dům, Svatá Hora 591, 261 01
Příbram nebo mail: ex.dum@svata –
hora.cz nebo www.svata-hora.cz.
Noc kostelů
Od 1. února bude spuštěno elektronické přihlašování k letošní Noci kostelů. Ta se uskuteční v pátek 25. května.
Kostely se přihlašují elektronicky na
stránkách: www.nockostelu.cz. Pastorační centrum bude připravovat
propagační materiály s obrázky a programem otevřených kostelů pro jednotlivé oblasti. Pokud o ně budete mít
zájem, je nutné přihlásit kostel do 30.
března. V případě nejasností kontaktujte koordinátorku na adrese: nockostelu@bip.cz nebo na mob.: 731 619 698 (L.
Němečková).
Biřmování bez biřmování
prohloubení života z víry
Život z víry je cesta. Nekončí ani absolvováním náboženství ani přípravou na biřmování. Víra roste a uzrává
poznáváním, sdílením, žitím a předáváním. Pokud máte i vy chuť růst a
uzrávat, zveme právě vás (jakéhokoli
věku) na cyklus setkávání věnovaných
prohloubení života z víry. Scházíme
se v učebně plzeňského biskupství
v 18.00 hodin v následující úterky:
13. února, 20. března, 24. dubna, 29. května a
12. června. Setkáním doprovází P. Vlastimil Kadlec a Jindřich Fencl.
Setkání pastoračních asistentů, akolytů, lektorů, mimořádných služebníků eucharistie a
pomocníků kněží ve farnosti v roce 2018

Termíny setkání:
10. března – postní rekolekce s P. Martinem Sedloněm OMI – přihlášky do 28.
února na adrese pastoracni@bip.cz
21. dubna – vzdělávací setkání – Evangelii gaudium s P. Petrem Hruškou
10. listopadu – vzdělávací setkání Růst
ve víře s P. Vlastimilem Kadlecem OMI
Všechna setkání se uskuteční v Plzni
na biskupství od 9.30 do 15.30 hodin.
Knihovna na biskupství
Knihy je možno půjčit na pastoračním
oddělení (3. patro biskupství) pondělí–pátek 8.30–12.00, jindy po domluvě, 377 223 112; pastoracni@bip.cz.
Svátost smíření v Plzni
v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u
františkánů):
úterý 14.00-17.00 obláti z Plas
středa 10.30-12.00 a 12.30-13.30 P. Stanislav Uhlíř
čtvrtek 14.30-16.30 bratři františkáni
z Lochotína
pátek 15.15-16.15 (+ první pátek 7.0011.00) P. Ludolf Kazda O.Praem.
Další exercicie
"Jde o život"
Svatá Hora 3.-6. května, vede P. Karel Satoria, cena
1 470 Kč.
Exercicie v mlčení pro lidi středního věku „Ježíšova velekněžská modlitba (Jan 17)“
Svatá Hora 13.-17. srpna, vede P. Angelo Scarano,
cena 1 860 Kč.
Exercicie pro seniory „Těšíte se do nebe?“
Svatá Hora 16.-19. září nebo 20.-23. září, vede
mons. Aleš Opatrný, cena 1 470 Kč.
Exercicie s P. Karlem Satoriou
Klášter Želiv, 29. července – 3. srpna, www.zeliv.eu
seminář Boží otcovské srdce – Návrat domů
Klášter Želiv, 25.-30. října, vede Jeff a Sylvie
Scaldwellovi, www.zeliv.eu
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PASTÝŘSKÝ LIST
BISKUPA TOMÁŠE HOLUBA
DO NOVÉHO ROKU
Milé sestry, milí bratři,
pěkně Vás všechny zdravím v novém
roce 2018 a i letos Vám stejně jako
v roce minulém přeji i vyprošuji, ať po
celý nastávající rok je „radost z Hospodina Vaše síla“ (srov. Neh 8,10)!
Pro letošek, kdy slavíme 25. výročí založení plzeňského biskupství, jsem právě
s ohledem na tyto naše diecézní polokulatiny vybral následující motto:

„Každý, kdo se stal učedníkem království
nebeského, podobá se hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré.“ (srov. Mt
13,52)
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Jistě chápete, že jako Váš biskup mám
pod slovy „každý, kdo se stal učedníkem království nebeského“, na mysli
především nás – katolické křesťany
plzeňské diecéze. A jistě i rozumíte, že
Vás chci tímto mottem, sestry a bratři,
vyzvat, aby se tato slova stala pro každého jednotlivě i pro naše farní společenství skutečným programem letošního roku!
Co mám na mysli konkrétně? Za prvé
Vás prosím, abyste se ve Vašich farních
společenstvích ptali nejen mezi sebou
navzájem, ale především Boha, co jsou
ty staré dobré věci, které ve svém farním životě máte a které je třeba znovu
pojmenovat a nepovažovat za samozřejmost. Naopak v radosti a vděčnosti
za ně vzdát Bohu chválu. Naše chvála
za dary, které dostáváme, je nesmírně
důležitá! Podporuje a živí jednu z nejdůležitějších vlastností zdravě rostlého

křesťana: hlubokou vděčnost vůči
Bohu!
I ve vztahu k našemu duchovnímu a
náboženskému životu je totiž beze
zbytku pravdivé, že krásu, hloubku i
nesamozřejmost mnoha vztahů a věcí
jsme schopni objevit bohužel mnohdy
až v okamžiku, kdy jsme je již ztratili…
Ale o výročích obecně platí, a tedy to
platí i o 25. narozeninách naší diecéze,
že jsou velkou příležitostí ocenit vztahy a věci a následně se z nich radovat,
aniž bychom je museli ztrácet. A proto
se prosím v nadcházejícím jubilejním
roce ptejte: co je v naší farnosti hodnotné, čím jsme bohatí, jací lidé, jaké
vztahy a věci jsou naším pokladem?
Může to být soudržnost farnosti či otevřený a hluboký vztah ke knězi nebo
živé modlitební společenství, ale také
opravená střecha kostela a desítky dalších věcí. Jen je třeba se u toho zastavit
a vzdát Bohu chválu ve vděčnosti.
Touto otázkou ale ptaní nekončí. Za
druhé Vás povzbuzuji, abyste se s poctivostí a otevřeností ptali, co je třeba
pro hlásání evangelia u nás dělat nově?
Kde jsme u nás zapadli do stereotypu
a ubíjející nudy? Čím můžeme Bohu
vytvořit v naší farnosti nový prostor?
Co je v životě naší farnosti při pohledu
z venku nepochopitelné, nebo dokonce pohoršující? A čím by bylo dobré
tyto špatné věci nahradit? Co nového
přinést? Kterou věc úplně opustit a nechat ji bez náhrady?

Toto všechno jsou pro nás zásadní
otázky a není vůbec jednoduché o
nich hovořit, aniž by to nesklouzlo do
neplodného naříkání, nelaskavého
kritizování nebo jen naivního snění.
Konkrétním místem, kde by ale mělo
být možné si takovéto otázky klást a
kam takovéto přemýšlení patří v první řadě, jsou pastorační rady, které, jak
jsem rozhodl, mají vzniknout v každé
farnosti do 31. května nadcházejícího
roku. Očekávám od Vašich duchovních
pastýřů, že Vám novou směrnici o pastoračních radách představí a vysvětlí,
jak ji budete konkrétně u Vás realizovat. S kněžími samotnými budeme
o tomto také diskutovat v únoru na
prvním letošním kněžském dni.
Od 1. neděle adventní jsem zřídil také
pastorační radu diecéze a ujišťuji Vás,
že i v ní se budeme již na prvním setkání zabývat na úrovni celé diecéze
naším mottem a stejnými otázkami,
které Vám nyní tímto pastýřským listem předkládám.
Aby však toto naše úsilí bylo skutečně
smysluplné a požehnané, vidím jako
velmi potřebné, abychom se učili klást
si tyto otázky nejen ve společenství
farností, ale i na osobní úrovni. A to je
mým třetím tématem, které mám na
srdci. Diskuse na úrovni farností může
být úspěšná jen tehdy, jestliže na ni
budeme připraveni svým osobním
přemýšlením a otázkami, které jsme
položili sami sobě: jak to mám já ve
svém duchovním a náboženském životě? Co jsou vztahy a věci, které ve svém
osobním životě chci vynést z prachu
samozřejmosti a nasvítit nově tak, že
mne povedou k vděčnosti a ke chvále
Boží? Ujišťuji Vás, že každý z nás něco

takového může ve svém životě objevit. Prosím vzdejme chválu a děkujme
Bohu. A stejně tak přemýšlejme každý
z nás, co je třeba vidět nově, co jsou
věci či vztahy, které je třeba vynést na
světlo Boží lásky novým způsobem, zásadně proměnit či zrušit.
Na závěr bych chtěl jako čtvrtý a zároveň nejdůležitější bod podtrhnout to,
co stojí na začátku našeho letošního
motta: „každý, kdo se stal učedníkem
království nebeského“. Víte, ono není
vůbec možno položit rovnítko mezi
chozením do kostela a touhou stát se
učedníkem království nebeského. Bohužel se může stát, že člověk poctivě
sedí každou neděli v kostelní lavici,
a přesto vůbec netouží, aby ho Bůh
něco nového učil, a o Boží pedagogiku
nemá vůbec žádný zájem.
A proto nás všechny zvu k tomu, abychom zcela vědomě a s co největší
vnitřní touhou každý jednotlivě, ale i
jako společenství během celého roku
opakovali: „Hospodine, toužím být Tvým
učedníkem, Tvojí učednicí. Prosím, pomoz mé
malé touze“ (srov. Mk 9,24). Je jedno, kolik
nám je, zda patnáct, padesát či osmdesát pět. Učedníky Božího království
jsme voláni být až do své smrti, do okamžiku, kdy svého Boha spatříme tváří
v tvář!
Sestry a bratři, ještě jednou nám všem
vyprošuji požehnaný osmičkový rok,
děkuji za Vaše modlitby i za Vaši ochotu přiložit v místní církvi ruku k dílu a
těším se na setkávání s Vámi na různých místech naší diecéze.
Do nového roku Vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
			+ Tomáš
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„TAM JSME SE CHODILI
RADOVAT I PLAKAT.“
Panna Maria z Exilu – příběh chicagského
krajana Františka Schultze
Píše se rok 2014 a jako výměnná studentka po vykonání všech zkoušek
na jezuitské univerzitě, kterých si
Američané doposud velmi považují,
navštěvuji kdysi druhé až třetí největší české město na světě, Chicago.
České stopy jsou tu patrné na každém rohu – jména českých majitelů
nesou dodnes četné pekárny, restaurace i ulice (třeba Čermák Road, odkazující k prvnímu „imigrantskému“
starostovi Chicaga, rodákovi z Kladna). Po sídle na břehu jednoho z Velkých jezer jsou rozeseté české sochy,
sokolovny, původní čtvrti (např. Plzeň) i různorodé krajanské instituce.
Útočiště ve městě, které je rozlehlé jako polovina Moravy, nacházím
v České katolické misii v Brookfieldu,
kterou spravuje neúnavný a laskavý
P. Dušan Hladík.
Česká farnost, doposud velice aktivní, je poslední institucí, jejímž jednacím jazykem je čeština. Raritou je, že
oproti jiným českým spolkům se zde
česky hovoří denně a setkávají se tu
všechny přistěhovalecké generace,
od potomků emigrantů z 19. století
přes uprchlíky po roce 1948 či 1968
po nejnovější vlny, přicházející na
zkušenou.
Díky místnímu knězi poznávám po-

sledního českého mnicha Odila Crkvu v kdysi zcela českém benediktinském opatství sv. Prokopa i množství
nesmírně zajímavých osudů lidí, kteří opustili zemi, povětšinou v dobách
totalitního režimu.
Ani Hollywood by nevymyslel tak
napínavě spletité příběhy, které život připravil českým uprchlíkům. Na
farní kávě člověk slyší o dobrodružství farníka Jana Hasila, tzv. Krále
Šumavy, o internaci, uvěznění i studiích v Itálii pana Karla Chrobáka,
odchodu samotného čtrnáctiletého
Mirka Chybíka, za kterým se rodiče
již vypravit nesměli, či osudu malého skauta Tonyho Jandáčka, který
převáděl přes Šumavu svou křehkou
maminku, sestru a mladšího brášku.
Jen s košíkem na houby – a kartáčky na zuby na jeho dně. Utíkali, aby
se setkali s uprchlým tatínkem, kterému po únorovém puči hrozil pro
jeho západní orientaci trest smrti.
Mezi doposud perfektně česky hovořícími osmdesátníky a devadesátníky potkávám i energického a přátelského Franka Schlutze, respektive
Františka Šulce, rodáka z Maňovic
u Nepomuku, manžela rodačky ze
Strakonic a otce šesti dětí, který vypráví i některé epizody ze svého života, které doposud nepověděl ani
svým blízkým.

Chtěli jsme odčinit ten hřích, který se stal
v roce 1918 na Staroměstském náměstí
Je tomu letos již sedmdesát let, co
osmnáctiletý zapálený skaut prchal
z nesvobodného Československa.
Na sobě měl jen skautský kroj. Aby
mohl při případném dopadení uvést,
že pouze zabloudil, neměl u sebe ani
doklady. Jeho ostatní tři kamarádi
útěk na poslední chvíli vzdali. Prošel
řadou uprchlických táborů, než se
díky záruce českého opata Ondráka
dostal do Chicaga. Zahraniční úřady
nevěřily, že je plnoletý, avšak švýcarský komisař, který byl sám skaut,
se ho zastal. Do zámoří se plavil na
lodích, které do houstnoucího klimatu rozdělované Evropy dopravovaly americké jednotky, zatímco na
zpáteční cestu nakládaly evropské
uprchlíky.
V USA František brzy nastoupil na
vojnu. Když jako patnáctiletý vítal
na západě Čech americké vojáky (a
radil jim, kde jsou a nejsou Němci),
ještě netušil, že již za šest let bude
v jejich řadách sloužit, dokonce i v
proslulé Korejské válce. Jak mohou
být Boží cesty nevyzpytatelné, hovoří i v souvislosti s epizodami z druhé
světové války. Tehdy jeho maminka
bránila před zbytečným zastřelením
německého vojáka s tím, že má jistě taky doma děti, a jeho tatínek se
slitoval nad hladovými Němci, kteří při přesunech k Šumavě neměli
dodávky a chodili žebrat: „Ptali se,
jestli bychom jim nemohli prodat
brambory. Tatík byl dosti tvrdší, ale
povídá: ,Podívej se, oni mají hlad.´ A

táta šel – a dal jim brambory. Utekly
tři roky a byl jsem sám v Německu.
Byl jsem v uprchlickém táboře v bývalých hitlerovských dělostřeleckých
kasárnách v Schwäbisch Gmündu a
šli jsme s kamarádem do města do
pekárny. Obsluhovačce jsem řekl,
že chci chleba. Ona poznala, že jsem
cizinec. Já jsem měl peníze, tak jí dávám marky. Ona se ptá: ,Máš lístky?´
– ,Nemám.´ Ona se na mě podívala,
sáhla za pult a ten chleba mi dala.
Já vyběhnu ven a brečím. Ona mi
nemusela ten chleba dát. Říkám si:
,Podívej se, jak se tvůj táta zachoval
k těm Němcům.´ Člověk musí zůstat
člověkem. Zvláště když jsme křesťané. Člověk musí dělat hrdé věci a nenávist nechat stranou. To jsou věci,
které zůstanou v mysli celý život.“
Již v uprchlických táborech se mladičký František setkal ve společnosti
množství lékařů, profesorů a dalších
intelektuálů s myšlenkou, že by měl
být na Staroměstské náměstí navrácen Mariánský sloup, aby byl odčiněn hřích, který český národ spáchal
o tři desetiletí dříve.
Panna Maria, to je moje velká láska…
tu já jsem tady stavěl.
„Jak říkám, moje Panna Maria má
svoji historii,“ vypráví pan František,
který jako student druhého ročníku
u českých benediktinů zachraňoval
spolu s kamarádem medikem původem z Podkarpatské Rusi situaci,
k níž došlo při představování nové
sochy Panny Marie veřejnosti. 22.
května 1956 se sjelo do opatství na

19

20

západním okraji Chicaga asi 3 000
lidí – dokonce i z Kanady či Ohia – na
velikánskou slavnost. František byl
v četě asi patnácti krojovaných orlů,
kteří již den předem raději třikrát nacvičovali odhalení sochy, na kterou
se krajané dříve skládali, zpod modrého baldachýnu. „Otec rektor Tomáš
Havlík původem z Texasu zatáhl za
provaz a ono se to uvolnilo a ten
baldachýn spadl. Všecko nám krásně
pracovalo, všecko máme připravené.“ Avšak den slavnosti se poněkud
zkomplikoval. „Byla jedna hodina,
strhla se bouře, blesky jako hrom,
lilo. A za patnáct minut vysvitlo sluníčko. A to se opakovalo třikrát. Jako
když se ďábel bouří – třikrát se nám
to stalo. (…) A teďko přišly ty tři hodiny a přišel otec Havlík a zatáhnul
za ten špagát. Nic … Zatáhnul podruhé. Potřetí. Jéžka. Teďko máš tady
3 000 lidí, všichni se dívají, ono se to
nehýbe, rozumíš.“ Mokré provazy se
zasekly a bezradní činovníci zaúkolovali dva mladé hochy: „Tak my běžíme pro žebřík, přineseme ho a postavíme k té soše Panny Marie, Pepík
sundal boty a já mu ten žebřík držím.
A on vylezl k té soše a drží se levou
rukou a snaží se ten špagát uvolnit.
Chvilka napětí. Ticho. Špendlík bys
slyšel, kdyby spadl. Najednou se ke
mně otočí a říká: ,Franto, člověče, já
to nemůžu povolit, ono je toto zatáhnutý.´ Já říkám: ,Jožo, zkus to ještě.´ To mně Pepík řekl třikrát. A třikrát
tak udělal, než se mu to povedlo. On
tu smyčku uvolnil, baldachýn spadnul, lidi pleskali a bylo radosti. Tako-

váhle věc se stala. Jenomže bylo pět
hodin – všichni lidi se rozjeli a bylo to
velice pěkné. A najednou se nad Chicagem ukázala krásná duha. A tady
málokdy vidíš duhu.“
Museli jsme tu smyčku zase uvolnit
„Až večer jsem přišel domů a sedím
doma na křesle. Už bylo asi jedenáct
hodin. A tak mi to všecko šlo hlavou.
A najednou jako když do mě udeří. A
já si říkám: Člověče, jak to bylo s tím,
že se nám tu smyčku nepodařilo rozvolnit. Vždyť, člověče, v historii té sochy oni hodili smyčku tehdá té Panně
Marii na krk a strhli ji dolů. A my ji
museli uvolnit.“
Pan František Schultz byl předsedou
výboru, který se snažil o návrat Panny
Marie do Prahy. „Socha třicet let stála
v zahradě kláštera benediktýnů. To
bylo hezké. Tam jsme se chodili radovat - my takzvaní emigranti - a plakat. Vždycky v máji. V máji a v říjnu.
Já jsem bydlel blízko, tak jsem tam
chodívával často.“ Ačkoliv se žádná
z kopí Panny Marie na Staroměstské
náměstí zatím nedostala, pan Schultz
ve svých téměř devadesáti letech nepřestává doufat. Panna Marie z Exilu
nyní shlíží i díky jemu na Prahu z Petřínských sadů u Strahovského kláštera, z toho nejkrásnějšího místa, kde
má člověk pražskou kotlinu i se všemi jejími pohnutými dějinami jako na
dlani. Až se tam vypravíte – třeba při
západu slunce – můžete zavzpomínat i na české misie ve světě a všechny statečné československé exulanty.

Marie Štěpánová

lových Varech i jinde. Na více místech odehráli dobrovolníci známý
Vánoční příběh.

Z charitního života v západních Čechách
Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Začátek nového roku byl opět ve
znamení Tříkrálové sbírky. Do domácností v celé naší zemi se vydalo
koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků. Tříkrálová sbírka se konala již poosmnácté. Její výtěžek je
tradičně určen na pomoc seniorům,
lidem bez domova, matkám s dětmi
v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.
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K(raj)+M(ěsto)+B(iskupství)
Plzeňská diecéze má v porovnání
s ostatními diecézemi jednu raritu.
Loni poprvé v Plzni pomáhala koledníkům netradiční trojice
Tří králů – hejtman, primátor a bis

kup. Letos si to zopakovali, navíc se
totéž podařilo i v Karlových Varech,
kde do ulic vyrazila obdobná trojice.
Pouze nepřítomného primátora Karlových Varů zastoupil jeden z jeho
náměstků. Lidová tradice přisoudila
třem králům jména Kašpar, Melichar,
Baltazar (K+M+B), což se shodou okolností v novém podání dá vyložit i jako
K(raj)+M(ěsto)+B(iskupství). V Plzni
Karlových Varech obě triády navštívily biskupství, hejtmanství, magistrát,
další instituce a banky za doprovodu
malých koledníků.Plné kasičky svědčily o tom, že mezi veřejností měli netradiční Tři králové úspěch.

Tříkrálová tramvaj a Tříkrálový pochod
V Plzni jezdila opět historická Tříkrálová tramvaj, kterou zapůjčily Plzeňské městské dopravní podniky.
Cestující byli přepravováni zdarma a
cestu jim zpestřili koledníci a různá
hudební sdružení a zpěváci.
Včetně emeritního biskupa plzeňského Mons. Františka Radkovského, který přispěl zpěvem a hrou na
kytaru. Pozornost opět budil Tříkrálový pochod z náměstí ke kostelu U
Ježíška.
Tříkrálové koncerty
Sbírku podpořilo i několik koncertů
a hudebních vystoupení, jejichž výtěžek byl rovněž věnován na pomoc
potřebným. Koncertovalo se např.
v Plzni, Klatovech, Domažlicích, Kar-

Záměry a využití
Kromě výše uvedených akcí se koledovalo samozřejmě i v mnoha obcích
a městech v diecézi, leckdy i tam, kde
ještě před pár lety byla o koledníky
nouze.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky opět pomůže sociálním službám i jednotlivcům po celé diecézi. „65 procent z vykoledovaných peněz zůstává v místě
výběru,“ řekl ředitel Městské charity
Plzeň Pavel Janouškovec. „15 procent
podpoří další projekty v rámci diecéze, 10 procent jde na humanitární
pomoc v zahraničí, 5 procent zůstává
na centrální úrovni Charity Česká republika a 5 procent je určeno na režii
sbírky.“
Mezi nejvýznamnější příjemce budou opět patřit domovy pokojného
stáří v Plzni a Boru, denní stacionář v
Ostrově, domovy pro matky s dětmi
v tísni v Plzni a Klatovech, sociálně
terapeutické dílny v Meclově a Domažlicích, stacionáře pro postižené
Alzheimerovou chorobou v Plzni a
Karlových varech aj. Podpořeny budou i sociálně slabé rodiny s dětmi.
Sčítání výtěžku z Tříkrálové sbírky
2018 nebylo v době uzávěrky tohoto
čísla známo, ale průběžné výsledky
opět slibují překonat loňský rekord.
Ten činil v roce 2017 4 400 tisíc korun.
Podrobné záměry, využití a rozdělení jsou k dispozici na webu Diecézní
charity Plzeň www.dchp.cz.

Miroslav Anton
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Děpoltice na Klatovsku

KOSTELY OJEDINĚLÝCH ZASVĚCENÍ
V NAŠÍ DIECÉZI
V tomto měsíci se podíváme za dalšími církevními stavbami, které jsou
zasvěceny světcům u nás méně obvyklým.
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Prvním z nich je sv. Isidor Madridský, zvaný též Isidor Rolník. V naší krajině se nachází několik soch tohoto světce (např.
u Oseku na Rokycansku), ale kostel je
u nás v diecézi jen jeden. Sv. Isidor žil
v letech 1070 až 1130 a jeho život byl
považován současníky po všech stránkách jako křesťansky vzorný. Pomáhal
potřebným a jeho služba přinášela
majiteli panství požehnání. V legendě
o jeho životě je vylíčena historka, jak
pán pojal nedůvěru k němu, že místo
práce pro něj se pouze modlí. Když jej
kontroloval na poli, Isidor se skutečně
modlil, ale pán viděl, jak místo něho
pracují dva andělé. Je to příběh o síle

modlitby. Úctu k tomuto světci přinesli do Čech jezuité, kteří vybírali pro
místní lidi pro ně srozumitelné svaté
a tím sv. Isidor, jako ochránce rolníků
a přímluvce za dobré počasí, určitě byl.
Kostel sv. Isidora byl postaven v roce
1805 v Děpolticích na Klatovsku. Jedná
se o jednoduchou stavbu o jedné
lodi a věži se zvonovitou střechou
v západním průčelí, které je v drsnějším šumavském klimatu obloženo šindelem. Vnitřek kostela má
plochý kazetový strop, zaklenut je
jen polygonální presbytář. Kostel je
vybaven barokními oltáři, které jsou
asi starší než kostel. Na hlavním oltáři je obraz sv. Isidora, nad nímž jsou
sochy Nejsvětější Trojice. Po stranách
obrazu jsou sochy sv. Jana a Pavla,
umučených římských vojáků pro víru

Hracholusky

(+367), kteří jsou, jako sv. Isidor, patrony dobrého počasí.
U známé přehrady nedaleko Plzně stojí
kaple, zasvěcená sv. Divišovi (francouzsky Denisovi), prvnímu pařížskému biskupovi, misionáři a šiřiteli křesťanství
v Galii, jenž byl iniciátorem výstavby
mnoha kostelů. V době pronásledování křesťanů byl v roce 285 sťat mečem
spolu s jinými křesťany na kopci zvaném Montmartre (Hora mučedníků).
Podle legendy nezemřel hned, ale vzal
svou hlavu a odnesl ji do místa budoucího opatství St. Denis, vzdáleného asi
5,5 km. Je vnímán jako patron Francie,
misionářů a také jako pomocník proti
bolestem hlavy a vzteklině. Je zahrnut
mezi tzv. Čtrnáct pomocníků, kteří byli
hojně uctíváni v Bavorsku i v Čechách.
Neobyčejná kaple se nachází v Hracholuskách, její zasvěcení je ale širší
– Navštívení Panny Marie, sv. Diviše
a sv. Josefa. Byla postavena po roce
1682 z iniciativy Diviše Černína
a jeho ženy Ludmily Alžběty roze-

né z Hracholusk. Vlastní realizace se
až po smrti iniciátorů chopil dědic
Leopold Vilém z Říčan. Kaple je šestiboká stavba, zastřešená zvonovitou střechou s lucernou na vrcholu. V jižním průčelí stojí nízká věž,
opatřená zvonem z roku 1936. Na
západní straně je přístavek se schody do krypty, kterou nechal zřídit
nový majitel panství MUDr. Anton
Jaksch z Wartenhorstu v roce 1883.
Všechna krása kaple se skrývá uvnitř.
V roce 1735 byla na klenbě vyzdobena malbami na téma mariánsko-christologického cyklu plánským
malířem Wenzelem Schmidtem.
Ústředním bodem pak byl akantový
oltář datovaný 1736, v jehož středu se nacházely sochy Panny Marie
a sv. Alžběty, vlevo pak sv. Josefa
a vpravo sv. Diviše. Bohatě řezaný oltář se po svízelném a často přerušovaném restaurování ocitl v Mariánské
Týnici, ale za tu dobu se ztratila jeho
sochařská výzdoba. Z varhan z roku
1762 zbyla v kapli pouze jejich skříň.

Jan Soukup
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Méně

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB

známé
SVATÉ
Svatá Bonifácia Rodriguez y Castro,
zakladatelka Společnosti svatého Josefa
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9. listopadu 2003 ji papež Jan Pavel II.
blahořečil a 23. listopadu 2011 ji papež
Benedikt XVI. prohlásil za svatou.
Svatá Bonifacia Rodriguez y Castr pocházela ze španělské Salamanky a narodila se 6. června 1837 v rodině chudého krejčího Juana Rodrigueze a jeho
manželky Marie Natalie Castro. Již od
svých patnácti let přispívala na domácnost. Začala pracovat v obchodu, kde
prodávala výrobky z motouzu. Pak si
založila vlastní obchod, kde prodávala i
výšivky a krajky. Během svátků a nedělí
se v jejím krejčovském domě nepracovalo. Místo toho jej navštěvovaly kamarádky, které oslovila její zbožností a
ochota pomáhat. Své společenství nazvaly Společenství Neposkvrněné Panny a svatého Josefa, protože velkým
vzorem Bonifácie byla svatá rodina a
denně se zúčastňovala mše svaté v
Clerecii. Kromě toho její obchod sloužil
rovněž jako centrum na pomoc mravně ohroženým dělnicím. Bonifácia měla
původně v úmyslu vstoupit do kláštera

Santa Maria de Duenas v Salamance,
ale nakonec, po setkání s katalánským
jezuitou Franciscem Javierem Butinou,
ke kterému došlo v roce 1870 a který
se stal jejím duchovním vůdcem, se
rozhodla dát se jinou cestou. Svého duchovního otce seznámila s dělnickými
ženami, které se scházely v jejím domě,
a byl to on, kdo jí doporučil, aby založila Společnost svatého Josefa. 13. ledna
1874 biskup podepsal výnos o založení nové kongregace. Pak vznikaly další
domy kongregace, ale pro Bonifácii
nastaly velice složité časy. Otec Butina
byl vyhnán, místní biskup přeložen a
ona zůstala sama. Nakonec byla v roce
1883 vyslána, aby v Zamoře založila novou komunitu. V červenci 1901 schválil
papež Lev XIII. Společnost od sv. Josefa s vyloučením domu v Zamoře. Bonifácia Rodriguez y Castro zemřela 8.
srpna 1905 v Zamoře a až dva roky po
její smrti 23. ledna 1907 byla komunita
v Zamoře začleněna do kongregace.
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
hodin program na faře (biblická témata, přednášky, kultura, filmy, volný
program...), ve 21.30 hodin společná
modlitba nešpor
14. února – nebude mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá
bude v katedrále od 18.00 hodin.

Sobota
20.00 hodin: Holy Mass especially for
students celebrated in English in „our“
church
HORÁcké středy – únor
Vždy po mši svaté - od 20,15 hodin ve
farním sále Františkánská 11
7. února: Masopustní středa – přátelé,
hudba, tanec, posezení u čaje, masopustní pochutiny
14. února: Křížová cesta v Kilometrovce
začne po skončení mše sv. v katedrále
sv. Bartoloměje, která bude od 18.00
hodin
21. února: Low Cost Race - povídání
Lenky Rzepkové o cestování 10 dní po
Evropě za 2 500 Kč
Více na facebooku a na hora.signaly.cz

Anežka Třebínová
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informuje
Jedna únorová pranostika praví, že únor bílý pole sílí, a mě napadl slogan, únor
bílý, dobro sílí. Jak mi to přišlo na mysl? Zaslechla jsem v rozhlasovém vysílání
rozhovor s ředitelem projektu Ježíškova vnoučata. Cílem projektu byla myšlenka udělat hezké Vánoce opuštěným lidem. Redaktor se ptal autora, co jej nejvíc
v realizaci projektu překvapilo. "Netušil jsem, že dobro je tak blízko. Z medií na
nás křičí zlo, tak si člověk neuvědomí, že je tolik dobrých lidí a že to dobro v nás
dřímá." Slova o tom, že dobro je tak blízko a často jej v druhém stačí probudit,
mě velmi oslovila. Skoro jsem na to ve víru všeho volebního a politického dění
zapomněla. Vidět v druhém dobro a probouzet ho v něm, je účinným lékem na
vlastní nespokojenost a nedůvěru ke všemu. A jistě to není náhoda, že jsem v
tyto dny našla svou oblíbenou modlitbu Thomase Moora z 16 století. Znovu mi
přinesla pokoj a odvahu dívat se na bližní i ty vzdálené trochu jinak.
Dej mi zdravou mysl, Pane

Dej mi i chuť k jídlu, Pane,

ať vidím dobro kolem nás,

také něco, co bych sněd,

ať s hříchem nikdy nevydržím

dej mi zdravé tělo, Pane,

a napravit jej umím včas.

a nauč mě s ním zacházet.

Dej mi mladou duši, Pane,

A dej mi, prosím, humor, Pane,

co nenaříká, nereptá,

a milost, abych chápal vtip,

ať neberu příliš vážně

ať mám radost ze života

své pošetilé malé já.

a umím druhé potěšit.

Přeji sobě i nám mnoho důvodů k radosti z dobra, které v druhých zahlédneme a
podpoříme. K tomu kéž povzbudí modlitba, Boží slovo či oblíbená kniha.

Majka Lachmanová.

NEPŘEHLÉDNĚTE
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Otevírací doba v Karmelitánském knihkupectví, Solní 5, Plzeň.
Nepřehlédněte novou otevírací dobu,

od pondělí do pátku můžete u nás nakupovat od 9.00 do 18.00 hodin. Těšíme se na vás a na vaši chuť objevovat
nové knihy

Zimní a jarní přednáškový
cyklus pro veřejnost
V pondělí 5. března od 19.00 hodin
bude v učebně Biskupství plzeňského přednášet P. Marek Orko Vácha na
téma Nevyžádané rady mládeži.
Přednáška je určena jak mladým lidem, tak rodičům a všem, kteří mají
s mladými co do činění. Přečtěte si
krátké poselství, které v knize autor
píše a které zazní na přednášce:
"Moc si vážím vás, dívek a chlapců,
jinak bych to nepsal. Když jdete k přijímání, ano, vidím krásné mladé lidi.
Vidím ve vás obrovský potenciál. Jak
moc bych si přál, aby vaše charismata
zasvítila! Vážím si i duchovních vůdců,
psychologů, aktivistických řeholníků,
učitelů a obecně všech moudrých dospělých i jejich moudrých a dobře my-

šlených rad." Po přednášce proběhne
autogramiáda, knihu bude možné
zakoupit přímo na místě.
V úterý 10. dubna od 19.00 hodin
bude v učebně Biskupství plzeňského přednášet sestra Angelika Pintířová na téma Padá mi to z nebe.
Můžeme se těšit na příběh řeholnice,
které celý život padají z nebe nejrůznější výzvy. A ona je zvedá!
Přednášky se konají ve spolupráci
Karmelitánského knihkupectví, Biskupství plzeňského a Místní skupiny České křesťanské akademie Plzeň.
Na přednášky srdečně zve za organizační tým
Majka Lachmanová z Karmelitánského knihkupectví.
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Centrum pro rodinu
nakladatelství
V nakladatelství Paulínky vychází autobiografická kniha s názvem SVOBODEN VE VÍŘE, s podtitulem ZE ZKUŠENOSTI VĚZNĚNÉHO BISKUPA, kterou napsal vietnamský římskokatolický kněz a později biskup a kardinál F. X. Nguyen Van Thuan, žijící v letech 1928 - 2002, který strávil 13 let ve vietnamském
komunistickém žaláři.
Ve své knize se autor chce podělit o svou zkušenost, jak se v každém okamžiku svého života ve vězení setkával s Ježíšem při hledání Boha a jeho vůle
- v modlitbě, ve svých bratřích a sestrách, v Panně Marii.
Brož., 88 s., 99 Kč
POZOR - SOUTĚŽ!
Výše uvedenou knihu F. X. Nguyen Van Thuana SVOBODEN VE VÍŘE
získá ten či ta z našich čtenářů, kdo
správně zodpoví následující soutěžní otázku a bude vylosován:
Soutěžní otázka zní:
Kdo inicioval vybudování kaple sv. Diviše
v obci Hracholusky?
Odpovědi zasílejte do 15. ledna e-mailem na adresu zpravodaj@bip.cz,
nebo poštou na: Redakce Zpravodaje,
Biskupství plzeňské, nám. Republiky
35, 30114 Plzeň. Nezapomeňte uvádět svou zpáteční adresu!
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Správná odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla, kde v plzeňské
diecézi najdeme kostel zasvěcený sv.
Apolináři a kde kostel zasvěcený sv.
Ambrožovi, zní:
První v Horšovském Týně a druhý ve
Vícově u Přeštic. Knihu Bruce Marshalla PLNÁ SLÁVY získává MUDr.

Hedvika Balounová z Karlových Varů.
Knihu z Karmelitánského nakladatelství obdrží poštou.

Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících úterních setkání začíná 6. února od 18.00
hodin v sále farnosti, Františkánská 11
v Plzni. Témata v únoru:
6. února Jak chápe katolická církev manželství 14. února Hodíme se k sobě? Co si
do manželství přinášíme, co očekáváme
21. února Manželství z pohledu bible
28. února Psychologické rozdíly mezi
mužem a ženou; potřeby muže a ženy,
rozdělení rolí (Další cyklus bude ve středy
od 25. dubna)
Národní týden manželství
Již dvanáctý ročník Národního týdne
manželství, iniciativy na podporu manželství v ČR, nese motto „Manželství
bez mýtů“. NTM proběhne již tradičně
v týdnu, kdy slavíme sv. Valentina, tj.
od 12.-18. února 2018. „Manželství je
na jedné straně opředeno mnoha přehnaně romantickými představami a na
druhé straně je terčem cynismu, který
vyvěrá ze zranění a zklamání, které přináší každý dlouhodobý vztah. Mnoho
lidí vstupuje do manželství s nereálnými představami a očekáváními od
svých partnerů, která není v lidských
silách naplnit. Jiní lidé se zase děsí dlouhodobého manželského svazku, protože uvěřili mýtům, které zveličují to, co
v manželství stojí hodně energie a úsilí,
aniž by ale ukázali na krásu a hloubku,
které tento nejintimnější vztah přináší.
Každé dobré manželství chce mnohem
víc než lásku.“ NTM je skvělou příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, jak ze
svého dobrého manželství udělat ještě
lepší nebo, pokud je to třeba, obnovit

to, co se časem ve vztahu vytratilo. Je
iniciativou, která spojuje celou škálu organizací, jednotlivců, odborníků, měst
i církví, které již v minulých letech na
oslavu manželství a pro jeho podporu
zorganizovali stovky akcí po celé České
republice. Více informací o akcích na:
www.tydenmanzelstvi.cz
Víkend pro chlapy
Další víkend pro chlapy, kteří jsou na
cestě, se uskuteční 31. března – 2. dubna.
Víkend pro ženy
Již potřetí se bude konat víkend pro
ženy s psychoterapeutkou Mankou Kutilovou a jáhnem Jindřichem Fenclem,
a to 18. - 20. května v Těnovicích.
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, každé pondělí (pro objednané) na DCM, Františkánská 11,
Plzeň. Objednávky: mankak@tiscali.cz,
606 710 631.
Poradna přirozeného plánování rodičovství
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí
bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, plánování početí.
Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka)
nebo 776 200 028 (Hanka).

Jindřich Fencl, rodiny@bip.cz,

tel 731 619 704
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Jako Otec poslal mne,
tak i já posílám vás…(Jan 20,18)

Milí přátelé.
Rádi bychom vás seznámili s misijním projektem, který vznikl u sousedů – v českobudějovické diecézi. Hana Koukalová (diecézní ředitelka PMD) a Olga Švecová
se rozhodly, že podniknou misijní cestu na Srí Lanku s cílem připravit vzdělávací
programy pro základní a střední školy, které mapují cestu čaje ze Srí Lanky až na
náš stůl.
Vedle návštěvy čajových plantáží se taky budou zajímat o projekty, které PMD
z České republiky na Srí Lance podporují - chod tří domovů pro děti, jejichž rodiče
pracují nebo pracovali na čajových plantážích. Obě ženy se na Srí Lanku vydávají
s požehnáním a doporučením českého národního ředitele Papežských misijních
děl začátkem února. Na místě se o ně postará a projekty ukáže jeho tamější protějšek P. Basil Fernando. „Studujeme srílanské reálie a zajímavosti, abychom byly
připravené,“ pokračuje Hana Koukalová. Peníze na cestu a poplatky se rozhodly
získat tak, že vytvořily projekt na webových stránkách, které tuto službu nabízejí a
kam mohli dárci přispět libovolnou částkou. „Všem dárcům děkujeme a nabízíme
odměny - pošleme jim ze Srí Lanky pohled, přivezeme náramky a kamínky nebo
originální sešit zhotovený z papíru, vyráběného ze sloního trusu. Dále nabízíme
přednášku pro děti i dospělé o cestě čaje i s jeho popíjením.“
			
Miriam Svobodová,

zástupce PMD, m.sv@volny.cz, 608 976 598
Všeobecný úmysl na měsíc únor: „Ne korupci“ – aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo
mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
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Národní úmysl – abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

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…
Psychologická poradna pro mládež
Na DCM psychologická poradna pro mládež. Psycholog (Mgr. Anežka Fialková)
může pomoci se sebepoznáním, s psychospirituální krizi, problémy v rodině,
s orientací v životě, se zvládáním těžkých
situací a dalším. Sezení je třeba si předem
domluvit.Více info na http://poradnadcm.
webnode.cz/.
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
Postní rekolekce na Lomci
Klasická duchovní obnova pro mládež
(14-29) na začátku postní doby. Pátek 16. 2.
2018 večer - neděle 18. 2. 2018 dopoledne. Si-

lentium, 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 dopoledne (mše sv. s farností v 11.00 hod.).Rekolektor: o. Bogdan
Stępień OSPPE. 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: Doporučený příspěvek: 250300 Kč/noc. Přihlášky: do pátku 9. 2. 2018,
23.59 hod, na dcm@bip.cz .
Večer chval s DCM (20. 2. v 19.30)
Modlitba chval je jedním z nejstarších
způsobů modlitby. Chvála je výraz radosti
a úžasu nad tím, že Bůh je, bez ohledu na
to, jak se právě projevuje (nebo neprojevuje) v našem životě. Snažíme se Bohu
přibližovat skrze hudbu, písně a modlitby, vždyť už v listě Efesanům se píše „Když
mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů,
chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce
zpívejte a hrejte Pánu“. Chválový večer se
koná pravidelně každé třetí úterý v měsíci
kromě letních prázdnin.
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)
Vaši „p.p.“  (plzeňští přátelé - Pavel a Petra)

DCM

Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757
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PŘIJĎTE STOUPAT

K VÝŠINÁM
NA VĚŽ KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE

OPAKOVANĚ PO CELÝ ROK SE ZVÝHODNĚNOU CELOROČNÍ
PERMANENTKOU
Připravili jsme pro Vás tolik žádanou permanentní vstupenku, která umožní opakované výstupy
na nejvyšší kostelní věž v České republice, která je součástí katedrály Sv. Bartoloměje (102,26 m).
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TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

www.bip.cz

		

Z diáře biskupa Tomáše

19

Pondělí
ÚNOR2018

11.2. 10:00 Karlovy Vary – Stará Role, kostel Nanebevstoupení Páně,
		
mše svatá před postní dobou pro farnosti v Karlových Varech
12.2. 16:00 Praha, knihkupectví Academia (Václavské nám. 34),
		
autogramiáda knihy Biskup na snowboardu
13.2. 12:30 Plzeň, Plzeňský Prazdroj, žehnání velikonoční várky piva pro Vatikán
13.2. 16:00 Plzeň, Karmelitánské knihkupectví (Solní 5),
		
autogramiáda knihy Biskup na snowboardu
14.2. 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. s udílením popelce
15.2.		
Praha, ČBK, Ekonomicko-právní komise
16.2.		
Církevní gymnázium, přednášky pro studenty tercie a septimy
18.2 - 24.2. Exercicie biskupů
27.2. 9:30 Biskupství plzeňské, Kněžský den

Nakladatelství Vyšehrad
přineslo na trh novinku:
knižní rozhovor novináře Martina Veselovského
s plzeňským biskupem Tomášem Holubem pod názvem

BISKUP
NA SNOWBOARDU
Kniha je k dostání v knihkupectvích
nebo ji lze objednat na
www.ivysehrad.cz.
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