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Paškály byly zapáleny na oslavu
Jeříšova Vzkříšení od ohně
před katedrálou.

Foto Soňa Pikrtová

OZapojte
násse dosdiskuse
námi
před

synodou o mládeži,
vyzývá biskup Tomáš Holub.
Dámy a pánové, kluci a holky!
Jedu diskutovat o vás na synodu o mládeži v říjnu do Říma. Strašně nerad bych diskutoval o vás bez vás. Takže bych byl moc rád,
kdybyste se zapojili do debat o nejrůznějších otázkách, které vám
budou předestřeny. Chtěl bych, abyste se zapojili a dali mi tak do
ruky materiál, o kterém budu popravdě Svatému otci a přítomným
biskupům říkat: Toto si myslí mladí lidé u nás v České republice.
Taky bych moc prosil, aby nešlo jen o vyjádření vás, kteří chodíte
do kostela a na akce Diecézního centra mládeže, ale aby tam bylo
zahrnuto i to, co si myslí vaši kamarádi, spolužáci, lidi, se kterými
diskutujete a kteří Boha neznají nebo ho ještě nenašli. To znamená,
je pro mě důležité znát názory jak vás věřících, tak i těch, kdo věřící
nejsou, protože jim možná o Bohu ještě nikdo neřekl nebo jsme jim
to řekli špatně.
Prosím, pomozte a dejte mi do ruky něco, co bude opravdu od vás!
					+ biskup Tomáš
Jak můžeš vyjádřit svůj názor?
1. Najdi si facebookovou stránku Synoda o mládeži 2018
2. Požádej o přístup do uzavřené skupiny Diskuze Synoda
		 o mládeži 2018
3. Pracovník Sekce pro mládež České biskupské konference 		
		 schválí tvoji žádost o přístup do skupiny
4. Libovolně se vyjadřuj pod dané příspěvky, možnost
		 odpovídat je do 31. 8. 2018
5. Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář,
		 odkaz je ve skupině
Diskusní skupina je určena všem mladým lidem v ČR ve věku 16 – 29
let. Postupně bude zveřejněno několik hashtagů (otázek), které bude
možné komentovat a vyjádřit k danému problému svůj názor.
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Co se stalo, co se chystá
PLZEŇ 23. března
Biskup požehnal
velikonoční pivo pro Vatikán
Tradiční velikonoční várku piva jako
dárek pro papeže Františka požehnal na nádvoří Plzeňského Prazdroje
biskup Tomáš Holub. Rovných 2018
lahví, dřevěný soudek a měděné vejce, symbolizující vaření piva v měděných kotlích, se poté vydaly na
třídenní cestu do Vatikánu. „Papež
František je člověk, který se dělí. Část
várky dostanou vatikánští úředníci
a papežská švýcarská garda, ostatní
bude rozděleno věřícím,“ vysvětlil
biskup.
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PLZEŇ 24. března
Setkání mládeže s biskupy
Na dvě stovky účastníků Setkání

mládeže plzeňské diecéze přivítali v aule gymnázia na Mikulášském
náměstí biskupové Tomáš Holub
a František Radkovský. Následoval
program, lákající všechny přítomné
k osobnímu zapojení.
„Letošní setkání jsme postavili tak,
aby každý mohl vydat něco sám ze
sebe. Namísto přednášek, které lze
sledovat pasivně, jsme připravili
množství her. Chtěli jsme ukázat, že
fungování církve je závislé na aktivitě těch, kdo v ní žijí,“ přibližuje P. Pavel Fořt, spirituál mládeže v plzeňské
diecézi.
Strach a útočiště před strachem, to
bylo téma biskupa Tomáše, který vycházel z poselství papeže Františka
ke Světovému dni mládeže a obohatil je o vlastní prožitky. „Na strach

zabírá milující a ochraňující náruč. Tu
nám nabízí Bůh, ale my mnohdy nevěříme. Přitom Bůh nás miloval dříve, než jsme se začali bát. Řešením
je poznání. Nebojme se poznávat
Boha, žít s ním,“ vyzval biskup.
ŘÍM 19. – 24. března
Šestadvacetiletý oblát z plzeňské diecéze
Oto Medvec byl jako zástupce evropských
řeholníků přizván na presynodní setkání
mladých v Římě.
Oto Medvec a Markéta Imlaufová
z Prahy byli jediní účastníci z ČR. Oto
shrnul své pocity takto:
„Cítil jsem tam obrovsky otevřenou
atmosféru, všeobecnou vůli překročit hranice, začít dialog s lidmi z jiného náboženského a kulturního
okruhu.

Ať už to byl žid, hinduista, budhista
či nevěřící, kteří se účastnili debat,
prostor byl dán všem. Vnímám to
jako unikátní, odvážný, ale i potřebný krok v historii církve, kdy papež
František chce vycházet z názorů
mladých lidí. Díky němu byl vytvořen prostor pro rozhovor, inovace,
oživení.“
Jednotlivé skupiny dostaly přehled
otázek, které probíraly a závěry pak
odeslaly do hlavní redakce.
„V sobotu jsme pak odsouhlasili závěrečné znění, předané v neděli papeži Františkovi na Svatopetrském
náměstí. Tento dokument se stane
východiskem pro jednání podzimní biskupské synody na téma Mladí
lidé, víra a rozlišování povolání,“ dodává Ota Medvec.
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KLATOVY 30. března
Velkopáteční obřady spojené s uctíváním
kříže probíhaly v arciděkanském kostele Narození Panny Marie.
PLZEŇ 31. března
Velikonoční vigilie
v katedrále sv. Bartoloměje
Oheň na oslavu Vzkříšení Pána Ježíše vzplál na Bílou sobotu večer před
katedrálou sv. Bartoloměje. Paškály
od něj zapálili generální vikář Mons.
Krzysztof Dędek a P. Vojtěch Soudský OP, biskupský vikář pro školství a
vzdělávání. Z rukou biskupa Tomáše
Holuba pak zhruba desítka účastníků
přijala křest či biřmování.
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PLZEŇ 6. dubna
Sešli se ve Vědárně
Biskup Tomáš Holub byl hostem pravidelného cyklu besed se známými
osobnostmi, pořádaného pod názvem Sejdeme se ve Vědárně regionálním klubem Mladých konzervativců.

Na otázku moderátora Dominika
Schejbala, zdali má obavy o demokracii v naší zemi, biskup odpověděl:
„Nejsem spokojen se současnou situací, o demokracii se bojím. Dělejme
něco pro to, aby zůstala zachována!“
VYKMANOV 8. dubna
Biskup požehnal kapli
v někdejším „Rudém pekle“
Rekonstruovaná kaple ve Vykmanově
u Ostrova nad Ohří, včleněná do vězeňského opevnění, v jehož blízkosti
najdeme nechvalně známou Rudou
věž smrti, byla v biskupem Tomášem
Holubem požehnána po rekonstrukci
a nově zasvěcena bl. Titu Zemanovi.
„Když zde byla po druhé světové válce vybudována věznice jako součást
komunistických jáchymovských lágrů, původní poutní kaple kupodivu
zůstala zachována. Nedochovaly se
ale doklady o jejím zasvěcení, takže
poté, co byla díky Státnímu pozem-

kovému úřadu a Spolku občanů a
přátel Vykmanova nyní opravena, dohodli jsme se, že ji zasvětíme salesiánskému knězi bl. Titu Zemanovi, který
byl zde a v dalších komunistických
kriminálech vězněn v letech 1952 až
1964,“ vysvětlil ostrovský a jáchymovský duchovní správce P. Marek Hric.
TEPLÁ, KYNŽVART 13. – 15. dubna
Výlet mladých lidí s handicapem s maltézskou mládeží
Mladí lidé s fyzickým či mentálním
postižením se vydali svými asistenty
– dobrovolníky z řad České maltézské
mládeže - na tradiční jarní výlet, tentokrát na Mariánskolázeňsko.
Byli ubytováni v areálu kláštera Teplá
a kromě prohlídky Mariánských Lázní, ochutnávky lázeňských oplatek a
návštěvy Miniaturparku Boheminium
absolvovali také prohlídku zámku
Kynžvart. V neděli se pak po mši svaté
setkali s opatem tepelského premonstrátského kláštera P. Filipem Zdeňkem Lobkowiczem OPraem, který je

osobně provedl po všech zákoutích
kláštera, jež jsou vozíčkářům dostupná.
„Jedná se většinou o osoby ve věku
do čtyřiceti let, které mají chuť se s v
naší partě setkávat, na pár dní zahnat
každodenní stereotypy a zažívat nejrůznější dobrodružství. O každého
hosta pak pečuje dobrovolník, který je dostatečně zkušený, aby zvládl
práci s osobou s daným handicapem,“
přibližuje Zuzana Liptáková, jedna z
vedoucích České maltézské mládeže.
„Pro mnohé z hostů je to vůbec poprvé, kdy někam vyrazí bez rodičů nebo
opustí ústav. Jakmile ale absolvují
jednu akci s námi, většinou už chtějí
jezdit pokaždé,“ konstatuje.
ŠVIHOV 15. dubna
Návštěva kněze z Konga
Římskokatolický kněz Dr. Remy Kasanda Kason, pocházející z Konga,
vyprávěl ve Švihově o životě církve a
lidí ve své africké vlasti. Pomocí okumentárního filmu přibližil návštěvní-
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22.00 hodin koncert jazz – latin skupiny JAZZ 4 US (Jazzindustry), 21.30 –
23.15 hodin noční osvětlení zahrady.
Otevírací doba Meditační zahrady:
středa – neděle 10.00 – 17.00 hod.

kům v Africe velmi rozšířené a u nás
málo známé křesťanské liturgické
tance, plné radosti, oslavy, díků i úcty
k Hospodinu.
„P. Remy Kasanda Kason momentálně
působí jako pomocník v naší partnerské německé farnosti Wilting – Traitsching - Sattelpeilnstein, ve spolupráci s níž pořádáme různé akce. Jsme
rádi, že přijal naše pozvání,“ vysvětlil
švihovský duchovní správce P. Tomasz Kowalik.
Připravila Alena Ouředníková, foto
Soňa Pikrtová a Jiří Strašek.
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MEDITAČNÍ ZAHRADA
PAMÁTNÍK OBĚTEM ZLA PLZEŇ – DOUDLEVCE
1. a 8. května – Meditační zahrada mimořádně otevřena v době od 13.00
do 16.00 hodin
13. května – výročí posvěcení kaple
sv. Maxmiliána Kolbeho. Mše svatá
v 16.00 hodin
24. května – mše svatá v 16.00 hodin
v kapli sv. Maxmiliána Kolbe.
25. května - Noc kostelů v Meditační
zahradě. Program: 19.00 - 19.05 hodin
zvonění zvonku Maxmiliánek, 20.00 –

DVD „Plody zla a odpuštění“ – svědectví
plk. Luboše Hrušky i cizojazyčně.
Rezervace termínů svateb, zájezdů,
koncertů a dalších akcí: tel. 603 809 798,
zahrada@bip.cz (Věra Kopicová)
ČESKO-NĚMECKÁ POUŤ POROZUMĚNÍ
1.květen Skoky u Žlutic
Tradiční prvomájová pouť proběhne
v poutním kostele Navštívení Panny
Marie. Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé.
Začátek procesí u křížku nad Skoky v 10.00 hodin, začátek mše svaté
v 11.00 hodin, poté bude přichystáno
občerstven a komentovaná prohlídka
kostela. Hlavním motivem poutě je
prohlubování českoněmeckého porozumění, ve Skokách proto uvítáme
také řadu našich německých krajanů.
VEČERNÍ PROHLÍDKA VĚŽE
KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE
4. května Plzeň
Začátek v 19.30 hodin, vstupenky lze
zakoupit v pokladně věže anebo prostřednictvím Plzeňské vstupenky.
stále je možné zakoupit PERMANENTKU NA VĚŽ.
BESEDA S KAPLANY ARMÁDY ČR
5. května v Plzni
Beseda s armádními kaplany ve 14.00
hodin v Karmelitánském knihkupectví.

MONASTÝROVÁNÍ ANEB KLÁŠTERNÍ ŽIVOT
5. května v Teplé
První ze série specializovaných prohlídek tentokrát na téma Klášterní život.
Barokním křídlem kláštera Vás provede
převor P. Augustin Kováčik. Navštívíte i
konventní kapli a oratoř, které nejsou
běžně zpřístupňovány.
Prohlídka začne vždy v 10.00, 13.00
a 15.00 hodin a potrvá cca 90 minut.
Vstupné 150 Kč. Prohlídka je součástí
projektu, na kterém spolupracujeme
s kláštery v Plasích, Kladrubech, Zlaté
Koruně a Oseku.
Počet míst je omezen, doporučujeme
předchozí rezervaci na info@klastertepla.cz nebo +420 353 394 463 Pozor,
rezervace propadá 10 minut před začátkem programu.
VOJENSKÁ MŠE SV.
6. května v katedrále sv. Bartoloměje
Vojenská mše sv. proběhne v rámci
Slavností svobody v 10.30 hodin, celebruje biskup Tomáš Holub. Zahájí
ji průvod v uniformách do katedrály,
hosté budou kaplani Armády ČR.
ODHALENÍ PAMÁTNÍKU LETCŮM RAF
6. května Plzeň – Karlov
Odhalení památníku letcům RAF – rodákům ze zaniklé plzeňské čtvrti Karlov, kteří padli během 2. světové války
ve Velké Británii, proběhne od 14.30
hodin před sokolovnou Na Karlově za
účasti emeritního biskupa Františka
Radkovského. Součástí bude i přelet
spitfirů nad městem.
FESTIVAL OBLÁTSKÝCH POVOLÁNÍ
12. května v Plasích
V roce, kdy se církev po celém světě

chystá na podzimní biskupskou synodu věnovanou mladým lidem, víře
a rozlišování povolání, pořádáme v
Plasích Festival oblátských povolání.
Open air festival je určen nejen mladým lidem, kteří se ptají po svém místě
v životě, ale i ostatním, kteří se chtějí
blíže seznámit s misijním charismatem
misionářů oblátů. Festival se uskuteční
v sobotu 12. května v areálu plaského
kláštera. Dopoledne bude věnováno
workshopům s různými pohledy na
téma Božího volání. Tahákem bude
jistě přednáška Marka O. Váchy, celodenní program pro děti, OMI Caffè,
Running for vocations nebo třeba večerní modlitba chval pod otevřeným
nebem. Těšíme se na vás v Plasích!
SALESIÁNSKÝ FESTIVAL
12. května v Pardubicích
Salesiánské středisko mládeže v Pardubicích, Salesiánské hnutí mládeže
a Sdružení salesiánských pracovníků
srdečně zvou celou Salesiánskou rodinu a všechny, kdo by chtěli salesiánské
prostředí blíže poznat na Salesiánský
festival 2018, aneb den plný her, zábavy a milých setkání jak pro malé dděti, děti školou povinné, pro mládež i
pro dříve narozené. Program začíná
v 10.00 hodin mší sv., kterou celebruje
P. Petr Vaculík SDB, následují pódiová
vystoupení, workshopy, sport, tvoření,
horolezecká stěna, nafukovací hrad, RC
modely, grilování a další zajímavosti.
Více na www.shm.cz/festival.
ČESKO-NĚMECKÁ SLAVNOST U PŘÍLEŽITOSTI ODHALENÍ PAMÁTNÍKU JANA ZE ŠITBOŘE
12. května Šitboř (okres Domažlice)
Slavnost bude zahájena ve 14.00
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hodin, následuje vystoupení hostů,
slavnostní odhalení památníku, požehnání památníku emeritním biskupem Mons. Františkem Radkovským a
kulturní program
Z organizačních důvodů Vás prosíme
o potvrzení účasti a počtu účastníků v
termínu do 4. 5., a to buď emailem na
adresu:info@pobezovice.cz nebo telefonicky na číslo +420 730 890 861.
FÉROVÁ SNÍDANĚ VE SKOKÁCH
12. května
Společně posnídáme fairtradové a lokální potraviny a oslavíme tak Světový den pro fair trade. Sraz u poutního
kostela v 10.00 hodin.
KONCERT PETRA NOUZOVSKÉHO
A KRISTINY FIALOVÉ
12. května klášter Teplá
Od 20.00 hodin zahrají v Modrém sále
tepelského kláštera Petr Nouzovský
na violoncello a Kristýna Fialová na
violu.
Zazní Dvořákova Humoreska, Saint-Säensova Labuť a Astor Piazzolla v
konfrontaci se západočeskými autory.
Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek www.plzenskavstupenka.cz, KIS
Mariánské Lázně, recepce Hroznatovy akademie.
Z Mariánských Lázní doprava autobusem do kláštera a zpět. Zpáteční lístek
za 100 Kč. Jízdenka v prodeji společně
se vstupenkou v KIS Mariánské Lázně.
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PROHLÍDKA BAROKNÍHO
ŠTOLOVÉHO SYSTÉMU
12., 19. a 26. května, 2. června klášter Teplá
Prohlídka štolového systému proběhne o čtyřech jarních sobotách za se-

bou, začíná vždy od 11.00 hodin a od
15.00 hodin.
Vstupné 150 Kč na osobu. Vybavte se
pevnou obuví a vlastní svítilnou. Prohlídka v jiném termínu je možná po
předchozí domluvě.
FATIMSKÁ POUŤ VE SKOKÁCH
13. května
Odkaz fatimského zjevení pro dnešní
dny.
Poutní mši svatou celebruje ve 14.00
hodin P. Vladimír Slámečka.
PLZEŇSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
v katedrále sv. Bartoloměje
14. května Martin Moudrý - varhany
Zazní skladby autorů: Max Reger, Jaroslav Vodrážka a vlastní improvizace
28. května Marie Pochopová – varhany
Zazní skladby: Johann Sebastian
Bach - Preludium a fuga Es dur, BWV
552
Felix Mendelssohn-Bartholdy - Sonáta c moll,Max Reger - Benedictus op.
59, č. 9 - Fuga op. 47, č. 6, Josef Suk
- Meditace na staročeské chorál Svatý
Václave, Olivier Messiaen - Les Entfant
de dieu z La Nativite de Seigneur,
Louis Vierne - Final ze Symfonie č. 1
11. června Michal Novenko - varhany
Zazní skladby autorů: Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Bohuslav Martinů
Začátek všech koncertů v 19.00 hodin.
Součástí 11. ročníku plzeňského varhanního festivalu bude opět výstava
o varhanách Varhanáři na Plzeňsku.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
KATEDRÁLY SV. BARTOLOMĚJE
16. května Plzeň

Začátek v 16.30 hodin, provází arch.
Jan Soukup, vstupenky lze zakoupit
v pokladně věže anebo prostřednictvím Plzeňské vstupenky.
PLZEŇSKÉ DVORKY
19. května Biskupství plzeňské
Otevřeno od 10.00 do 18.00 hodin.
Komentovaná prohlídka interiéru:
v10.30, 14.00 a 16.00 hodin.
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
19. května klášter Teplá
Od 19.00 hodin v Modrém sále zazpívají ženský pěvecký sbor Magistrae Raconenses z Rakovníka a
smíšený pěvecký sbor CATNIO v.i.p.
z Mariánských Lázní za doprovodu
Rakovnického komorního orchestru.
Vstup volný
O NÁS S NÁMI!
Seminář pro mladé o synodě a nejen o ní
23. května a 6. června v Plzni
Štve tě něco v církvi? Chceš něco
změnit? Máš nápady? Zapoj se aktivně do příprav synody o mládeži
na DCM ve Františkánské ul. vždy od
17.00 hodin.
Seminář je určen pro mladé lidi od
16 do 32 let.
V církvi se to krásně hýbe, tak se
chceme trochu hýbnout i my. Seminář by měl sledovat synodní cestu a
dotknout se základních témat, která
se týkají dnešních mladých lidí, jejich víry a povolání. Ať není chystaná synoda jen synodou o mladých,
ale taky s mladými a synodou mladých,“ zve P. Vlastimil Kadlec OMI a
Diecézní centrum mládeže.
Výstupy ze semináře také poslouží
jako důležitý materiál pro biskupa

Tomáše, který pojede na synodu do
Říma zastupovat Českou republiku.
NOC KOSTELŮ
25. května
V naší diecézi se otevřou brány více
než 120 kostelů a modliteben.
Již teď si můžete vybírat z bohaté nabídky programů na
www.nockostelu.cz
LIGHT4YOU
25. května v Plzni
Light4You proběhne v rámci Noci
kostelů v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. I tentokrát se mladí lidé vydají
do ulic, náměstí, a restaurací v centru Plzně a budou zvát kolemjdoucí
ke krátkému zastavení se uprostřed
každodenního shonu. I vy si můžete
do kostela Nanebevzetí Panny Marie
(ul. Františkánská) přijít na svůj úmysl
zapálit svíčku a chválit Pána písněmi i
tichou modlitbou. Celou akci zaštiťují
misionáři obláti z Plas.
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
A MINISTRANTEK
25. – 26. května na hradě Loket
Přihlášky lze zasílat do pondělí 21.
května emailem na juniperjosef@seznam.cz nebo SMS zprávou na tel.
605 374 900.
Nezbytnou součástí vybavení účastníků ať je také pláštěnka a pevná
obuv.
JAZZOVÝ KONCERT
26. května klášter Teplá
Od 20.00 hodin začne jazzový koncert Songs 4 US. Jan Fictum and friends zahrají v Modrém sále tepelského kláštera. Vstupné 130 Kč.
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KARLOVARSKÉ CHVÁLY
28. května a 25. června
Pastorační oddělení ve spolupráci
s oblátským společenstvím mládeže
OMIGang připravilo v Karlových Varech cyklus večerních setkání vyplněných Božím slovem a modlitbou
chval. Setkání budou probíhat v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech – Rybářích vždy od 19.00 hodin.
Zváni jsou všichni. Doprovázejícím je
P. Vlastimil Kadlec OMI.
DEN PLZEŇSKÉ MADONY
30. května v katedrále sv. Bartoloměje
Den Plzeňské Madony, tentokrát
v duchu 25. výročí založení plzeňské
diecéze, proběhne od 18.00 hodin
v katedrále sv. Bartoloměje za účasti
biskupa Tomáše Holuba a emeritního
biskupa Františka Radkovského.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
31. května v katedrále sv. Bartoloměje
Slavnost Těla a Krve Páně začne
v 18.00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje za účasti obou biskupů.
Jedná se o poslední akci v plzeňské
katedrále před jejím uzavřením kvůli
rekonstrukci.
D25 – SOUTĚŽ PRO DĚTI 5 AŽ 15 LET
Začíná 31. května
Nebaví Tě doma jen tak sedět a raději
bys něco objevoval? Tak právě Tebe
hledáme! Zapoj se do týmu pátračů,
objeď celou diecézi a hledej!
Více informací najdeš v dalším čísle
nebo na stránkách www.bip.cz
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20 LET OSOBNÍ ASISTENCE V PLZNI
2. června Meditační zahrada
Na jaře před 20 lety zahájila Městská

charita Plzeň jako druhé město v republice službu osobní asistence pro
ZTP občany.
Při této příležitosti zveme na setkání současných i bývalých asistentů
a dobrovolníků včetně „civiláků“ na
první červnovou sobotu do Památníku obětem zla – Meditační zahrady
v Doudlevcích s tímto orientačním
programem.:
Ve 13.30 hodin zahájení děkovnou
mší svatou, bude následovat informace o tom, jak vypadá tato služba
dnes, hudební a přátelské pozdravení od klientů OA, sdílení , individuální
prohlídka atd.
Podařilo se nám již oslovit kolem 100
osob, přesto ale nemáme na všechny
potenciální účastníky kontakty.
Z organizačních důvodů budeme
rádi, když se nám ozvou ti, kteří by
se chtěli setkání zúčastnit do 15. května, na tel. 731 433 101, e-mail anna.
srbova@mchp.charita.cz. nebo Jaroslava Mossoczyová, tel. 608 524 177,
e-mail: jarka.mossoczy@seznam.cz.
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:
první čtvrtek v měsíci (mimo červenec
a srpen) od 20.00 hodin v Domečku
u bratří františkánů (Komenského
1101/17, Plzeň),
třetí úterý v měsíci (mimo červenec a
srpen) od 19.30 hodin v kostele sv.
Jana Nepomuckého (Chodském náměstí, Plzeň

KURZ PRO AMATÉRSKÉ HUDEBNÍKY
PLZEŇSKÉ DIECÉZE
Při Biskupství plzeňském bude od
září 2018 opět otevřen dvouletý kurz
pro amatérské hudebníky plzeňské
diecéze, který bude probíhat pod
odborným vedením MgA. Markéty Schley Reindlové a MgA. Martina
Moudrého (regenschori katedrálysv.
Bartoloměje v Plzni).
Kurz nabízí komplexní vzdělání současným i budoucím chrámovým varhaníkům, sbormistrům a ředitelům
kůrů.
Výuka se bude konat od září 2018 ve
dvoutýdenním cyklu, vždy první
čtvrtek a třetí sobotu v měsíci. Součástí kurzu je i letní soustředění s
intenzivní výukou v době letních
prázdnin a každoroční Přehlídka varhaníků první sobotu v červnu.
Tento kurz zahrnuje jak individuální,
tak skupinovou a kolektivní výuku
předmětů, potřebných pro vykonávání funkce varhaníka, sbormistra a
regenschoriho: varhany, liturgická
varhanní hra a improvizace (individuální výuka), zpěv (skupinová výuka),
liturgika, sbormistrovství, gregoriánský chorál, hudební teorie, nauka o
varhanách (kolektivní výuka).
Uzávěrka přihlášek je 20. května!
Informační setkání účastníků kurzu
proběhne ve čtvrtek 31. května od
17.00 hodin v prostorách fary Františkánská 11, Plzeň.

ŠKOLENÍ V OBLASTI GRAFIKY, TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK A PLAKÁTŮ
21. června Plzeň
Všichni zájemci o zdokonalení svých
dovedností v tvorbě plakátů či správě
webových stránek jsou srdečně zváni
na školení, které proběhne od 16.30
hodin na biskupství pod vedením odborníka Petra Němečka.
Mimo zmíněné hlavní dva body programu se zde dozvíte také něco o
současných trendech v oblasti grafiky a designu, praktické instrukce
k tvorbě atraktivních propagačních
materiálů, rady ke kvalitní prezentaci
(farnosti, sdružení, firmy, osoby…) na
webových stránkách či sociálních sítích a další tipy a triky v této oblasti.
Školení je zdarma, je však nutné se na
něj přihlásit, a to do konce měsíce května u Zuzany Láškové:
laskova@bip.cz.

Přihlášku na kurz i veškeré informace si
můžete vyžádat
na e-mailové adrese:
schley.reindl@gmail.com,
nebo na telefonu 737 427 795.
Těšíme se na Vás!

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.
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Dopis biskupa
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Milý Otče Miroslave, milá farnosti u svaté Máří Magdalény v Karových Varech,
pokračuji ve svých vizitacích v karlovarském vikariátu a bylo mi
radostí strávit čas ve Vaší farnosti.
Jste farností velmi specifickou, a to z více důvodů. Tím prvním
je, že Vaše farnost jako součást naší plzeňské diecéze je tím nejužším možným způsobem spojena s působením Rytířského řádu
křížovníků s červenou hvězdou. A to jak personálně – Váš duchovní otec je člen tohoto řádu, tak i majetkově – řád je vlastníkem tohoto nádherného kostela i budovy fary. Neméně důležitým důvodem pro Vaši specifičnost je umístění farního kostela
do samotného epicentra lázeňského života v Karlových Varech,
ve kterém již téměř neexistuje život starousedlíků. Vaše farnost
tak kromě relativně malé skupiny pravidelných účastníků bohoslužeb mezi sebou vítá při každé bohoslužbě i každém setkání
věřících na faře i lázeňské hosty a turisty doslova z celého světa.
Ale i přes tuto specifičnost to podstatné, co vytváří farnost, by
mělo zůstat zachováno: usilovat o vytváření společenství, které

Toto Vám, sestry a bratři, velmi kladu
na srdce: neomezujte svůj společný duchovní život pouze na návštěvu bohoslužeb, to skutečně zvláště
v dnešním ateistickém světě nemůže stačit, jestliže toužíte, aby živá
víra byla bohatstvím Vašeho života.
Hledejte, prosím, další cesty k tomu,
abyste se scházeli, vzájemně se podporovali jak duchovně tak prakticky.
Nebojte se, že je Vás málo, či že jste
různorodé společenství. Oboje patří
k základním charakteristikám prvních křesťanů: bylo jich málo a byli to
lidé velmi rozdílní. Ale z nich vyrostla
celá naše matka Církev.
Děkuji velmi za službu Vašemu panu
faráři Otci Miroslavovi, vážím si jeho
vnímavosti vůči nestandartním podmínkám této farnosti a moc Vás prosím, abyste mu byli oporou. A také
Vám za to moc děkuji, že to již děláte.
Ale především děkuji Vám všem za
Vaše svědectví víry a naděje zde
v Karlových Varech. Do dalších dnů
i let žehnám Vám i Vašim blízkým
s přáním pokoje a důvěry v Hospodina.

+ Tomáš

Dopis biskupa

po vizitaci v Karlových Varech 8. dubna

litební skupinu, která by se scházela
na faře a obohatila tak modlitební
život ve Vaší farnosti. Mám naději, že
jeho ochota nezůstane osamocena
a že se zde objeví ještě další lidé, kteří
budou mít ve spolupráci s Vaším knězem zájem scházet se ke společné
modlitbě, k četbě Písma či ke vzdělávání ve víře jak dětí tak i dospělých.



Dopis biskupa Tomáše Holuba

se schází k modlitbě, které usiluje o
hlásání evangelia navenek a které se
snaží pomáhat potřebným ve Vašem
okolí.
Děkuji velmi všem, kteří se zde společně s Otcem Miroslavem právě o
toto snaží. Jako velmi důležité vnímám, abyste dokázali i přes velkou
různost a relativně malý počet sloužit jako takové duchovní jádro, které
bude mít svůj vlastní náboženský
život a zároveň bude otevřené pro
stále se opakující přicházení a odcházení lázeňských hostů či turistů, kteří
s vámi vytvoří společenství modlitby
jen na jednu či několik málo neděl.
Při mé návštěvě u Vás minulé úterý mne velmi potěšilo setkání s Vaší
ekonomickou radou. Vnímal jsem u
ní velký zápal i hlubokou zodpovědnost spojenou s profesionálním přístupem. A jsem moc rád, že při tomto
setkání zaznělo ze strany všech tří
členek velké pochopení pro to, že je
smysluplné práci ekonomické rady
farnosti propojit s nově se konstituující radou pastorační. Tak se jen
zdůrazní, že tím opravdu nejdůležitějším, o co máte ve Vašem farním
společenství usilovat, je život z víry,
a to ve všech již zmíněných rovinách
liturgie, evangelizace i charity. Takže
se moc těším, že při své příští návštěvě se již potkám i s touto nově zvolenou a jmenovanou pastorační radou.
Rád jsem také při svém úterním pobytu slyšel z úst pana Josefa z komunity kosovských Albánců příslib, že si
vezme na starost vznik a péči o mod-
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Z charitního života v západních Čechách
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Tragická událost v Azylovém domě Domažlice
10. dubna došlo v azylovém domě v
Domažlicích k tragické události.Jedním z klientů byl i muž, který byl léčen
na psychiatrii pro schizofrenii. Poslední
hospitalizace proběhla loni v květnu
a červnu 2017. Po léčení byl jeho stav
dlouhodobě stabilizovaný. Bohužel
těsně před tragickou událostí se mu
akutně zhoršil zdravotní stav a bezprostředně před převozem do nemocnice
postřelil dva policisty, nakonec i sebe.
Na místě zasahovali záchranáři i pořádková jednotka. Muž nakonec podlehl zranění a zemřel. „Situaci, která se
odehrála v našem azylovém domě v
Domažlicích, je velkou bolestí,“ řekl ředitel DCHP Jiří Lodr. „Klient byl více než
rok v naší službě zcela kompenzován a
spolupracoval na podpoře svojí životní situace. Doufali jsme v jiný průběh.

Vyjadřuji ale velkou podporu svému
týmu, který zachoval duchapřítomnost
a pomáhal řešit vyvolanou situaci a
poskytl odbornou pomoc při záchraně
života postřelenému klientovi.“ Vedení
Diecézní charity Plzeň vyjádřilo účast
pozůstalým a připomnělo zemřelého malým pietním aktem, kterého se
zúčastnil prezident DCHP Mons. František Radkovský. Následně byla za zemřelého sloužena i zádušní mše.
Den sociálních služeb v Domažlicích
V Domažlicích proběhl 11. dubna Den
sociálních služeb, na kterém se představily všechny služby, které ve městě
provozuje Diecézní charita Plzeň - SOS
Domažlice, Azylový dům, Volnočasové kluby DUHA, Domov pro matky s
dětmi v tísni. Návštěvníci se mohli seznámit s jejich činností a prohlédnout

si i výrobky ze sociálně terapeutických
dílen sv. Josefa.
Rozloučení v Domově sv. Aloise
Kolektiv zaměstnanců Domova sv.
Aloise, který provozuje Městská charita
Plzeň, poděkoval správci panu Dortovi
za veškerou práci, kterou pro charitní
tým i klienty Domova vykonal. Zároveň
s ním odešla do důchodu i dlouholetá
zaměstnankyně obětavá paní Emilka
Sobotíková, která neúnavně postupně
pracovala na více pozicích. Oba pracovali v Městské charitě Plzeň s nasazením i elánem spousty let a jejich úsilí
přispělo k dobrému jménu charitních
služeb. Přejeme jim do dalších let pevné zdraví, mnoho elánu a spokojenosti!
Setkání se seniory
Farní charita Přeštice uspořádala tradič-

ní setkání se seniory. Hlavním hostem
byl prezident DCHP Mons. František
Radkovský, který besedoval se seniory
o charitních službách. V programu vystoupili žáci Základní umělecké školy
Přeštice a Malá muzika Hájenka z Hájů.
Putovní výstava
Koordinátor Adopce na dálku Pablo
Chacon Gil je iniciátorem putovní fotografické výstavy, která přibližuje
návštěvníkům prostředí, ve kterém
žijí chudé děti v Jižní Americe. Snímky
vznikaly za jeho služební cesty po oblastech, v nichž jsou děti podporovány
finančními dary, díky nimž mohou získat základní školní vzdělání. Vernisáž
výstavy Pohled na Latinskou Ameriku
se uskutečnila v chrámu sv. Mikuláše
v Chebu.

Miroslav Anton
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Ovčí Vrch

Horní Slavkov

KOSTELY OJEDINĚLÝCH ZASVĚCENÍ

V PLZEŇSKÉ DIECÉZI
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Dále putujeme po církevních stavbách
méně obvyklého zasvěcení, tentokrát
za dvěma malými kaplemi se zasvěcením, majícím vztah ještě k Velikonocům.
Kaple Smrtelných úzkostí Kristových
na Ovčím Vrchu nedaleko Konstantinových Lázní je památkou na vzpouru
sedláků proti robotě v roce 1680. Opevnili se zde na kopci, kde chtěli čelit trestné výpravě, ale pravidelnému vojsku,
vedenému generálem Kryštofem Harantem, se neubránili. Zemřelo zde 49
sedláků a mnoho dalších bylo těžce zraněno. Majitelka panství Marie Františka
z Haussensteinu nechala postavit kapli
na usmířenou a zřejmě na základě vcítění se do situace obklíčených sedláků ji
zasvětila památce Kristovy úzkosti v Getsemanské zahradě. Až do zrušení kaple

v roce 1787 se zde sloužily mše svaté za
duše zabitých sedláků.
Kaple byla postavena již rok po masakru v podobě rotundy zaklenuté
kopulí, jež nese lucernu. Při josefinských reformách byla kaple zrušena a
během let se stala zříceninou. Obnovena byla knížetem Löwensteinem
v roce 1903 v novorománských formách. Stavbu provedl knížecí stavitel
Hubert Tippmann, k jejímu vysvěcení
došlo 13. července 1906 samotným
pražským arcibiskupem Lvem Skrbenským. Již v 60. letech se ztratilo
barokní sousoší Ježíše Krista s apoštoly v Getsemanské zahradě a dnes
je kaple prázdná bez zařízení, ale je
výraznou krajinnou dominantou.

Horní Slavkov patřil k našim nejhezčím městům se spoustou zachovaných
historických staveb, které většinou nepřežily totalitní časy. Jednou ze zachovaných malých kaplí je kaple Těla a Krve
Kristovy nedaleko horní části farního
hřbitova. Zasvěcení zdůrazňuje reálnou
přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii. Ve
12. a 13. století vrcholily diskuze o této
skutečnosti, ve kterých hrála roli sv. Juliana z Lutychu a místní biskup Robert,
který v roce 1246 zavedl svátek pro svou
diecézi, lidově zvaný Božího Tělo. Právě
z té doby je známa cesta českého kněze
Petra do Říma, který hledal osvobození
od svých pochybností ohledně tzv. transsubstiace, tedy přeměny chleba a vína
v tělo Kristovo. Cestou se udál v městě
Bolseně zázrak, který knězi Petrovi pochybnosti vyřešil a on podal o tom zprávu papeži Urbanovi IV., jenž svátek zavedl v roce 1264 pro celou církev. Již ve 14.
století se stal tradiční součástí slavnosti
průvod Božího Těla.

Kaple v Horním Slavkově je půdorysně
čtvercová stavba se skosenými rohy,
s lucernou na stanové střeše. Byla postavena v roce 1736 na místě dřevěné
kaple, jež zde stála jako výraz pokání za
svatokrádežný čin. V roce 1702 zloděj
ukradl z farního kostela sv. Jiří nádobu
s hostiemi, které však na tomto místě
zahodil. Po jejich nalezení zde byla postavena dřevěná kaple, kterou později
nahradila dnešní stavba. Její vnitřek
je bohatě vyzdoben freskami malíře
a místního měšťana Eliáše Dollhopfa,
které pokryly všechny stěny, strop i lucernu. Ústředním obrazem je Poslední
večeře jako ustanovení Eucharistie. Na
bočních stěnách jsou výjevy vztahující
se k bezbožnému činu, dokumentačně
významné je vyobrazení kostela sv. Jiří
a jeho původního hlavního oltáře. Scény jsou doplněny dalšími drobnými výjevy. Malby byly restaurovány v roce
2010, jiné vybavení se nedochovalo.

Jan Soukup
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Méně

známé
BLAHOSLAVENE
Blahoslavená Josefa Martínez Pérez
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13. října 2013 papež František prohlásil Josefu Martínez Pérez z kongregace Dcer charity svatého Vincence de
Paul za blahoslavenou jako mučednici, která obětovala svůj život za svoji
víru během občanské války ve Španělsku v roce 1936.
Pocházela z Alberic ve Valencii, kde
se 6. května 1898 narodila v rodině
zemědělců s hlubokými křesťanskými
kořeny. Rodiče vychovávali své děti
v křesťanském duchu a Josefa navštěvovala školu Dcer městské charity. Od
dětství byla velice zbožná, ale také
veselá a pomáhala všem kolem sebe.
Vstoupila do Kongregace Dcer Charity
svatého Vincence de Paul a pracovala v nemocnici ve Valencii a s láskou
se starala o nemocné lidi. Po deseti
letech její práce v nemocnici nastaly špatné časy. Píše se rok 1936. „Nemusíme se bát. Musíme být odvážné.
Sestry, připravme se, protože jedna z
nás bude umučena," předpověděla.
Sestry pokračovaly ve své práci, ale
24. července 1936 marxisté převezmou nemocnici a dcery charity musí
odejít a sestra Josefa se vrátila k rodi-

čům a pomáhá své sestře, které čeká
čtvrté dítě. Léto stráví sestra Josefa
relativně klidně, jenomže v září vypukne občanská válka a již 24. září je
pro svoji katolickou víru zastřelen její
švagr. Sestra Josefa se nabídla za něj,
když jej přišli zatknout, zdůrazňovala,
že je otcem tří malých dětí a čtvrté na
cestě.14. října byly sestra Josefa a její
těhotná sestra Natalie zatčena. Natalii
ušetřili a 15. října hodinu po půlnoci
byli ostatní vězni vyvedeni z vězení a
nahnáni do kamionu a tehdy se sestry
viděly naposled. „Uvidíme se na věčnosti,“ řekla Josefa. Odvezli je do obce
Llosa de Ranes, kde je všechny zastřelili a Josefu si nechali jako poslední. Ve
tři hodiny ráno 15. října 1936 byla zastřelena. Následující ráno vyzvedli těla
a nějaké osobní věci dali rodinám. Od
sestry Josefy to byl kapesník, na němž
bylo napsáno Sestra 61, medailonek
Panny Marie a růženec.
Po občanské válce byly její ostatky exhumovány a její sestra Natalie je nechala 16. 7. 1939 přemístit domů do
Alberic ve Valencii, kde jsou uloženy
v panteonu č. 103 Dcer charity obecného hřbitova. 
Veronika Pechová

HORA VYSOKOŠKOLSKÝ KŘESŤANSKÝ KLUB
Studentská duchovní správa Plzeň
pravidelné akce v květnu 2018:
Neděle
20.00 mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Františkánské ulici
Úterý
20.00 studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské
náměstí

HORÁcké středy – květen 2018
(po mši svaté - od 20.15 hodin ve farním sále Františkánská 11)
2. května: Zádušní mše svatá za dárce
těl k vědeckým účelům Lékařské fakultě ( mši sv. celebruje Mons. ThLic.
Tomáš Holub Th.D., biskup plzeňský)
9. května: Růženec – teoretický úvod +
společná modlitba
16. května: film Chatrč – filmový večer

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
Sobota
20.00 hodin Holy Mass especially
for students celebrated in English in
„our“ church

23. května: Afrika z pohledu dobrovolnice – promítání fotografií a přiblížení života v Africe ( Klára Hovjacká)
Další plánované akce
20.- 23. června 2018
voda s Horou ( Sázava)
Více na facebooku Vysokoškolské společenství Hora Plzeň nebo na hora.signaly.cz

Kateřina Odvodyová
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Původně jsem chtěla psát o tom, jak nastupující blahodárné jaro a květnové slunce proniká do našich srdcí a zahřívá vše ztuhlé po zimě. Ale ve vlaku na cestě za
maminkou jsem otevřela knihu Proměna farnosti a už na začátku mě slova autora rozehřála i zneklidnila možná stejně jako běh na 8 kilometrů. V knize se autor
James Mallon zamýšlí nad hlavním úkolem církve, tedy každého z nás, vycházet
s radostnou zvěstí ke všem lidem a získávat učedníky. Jak to s námi dnes vypadá?
Vycházíme, hledáme a zachraňujeme ty, kdo hynou, nebo je to s námi jako se záchrannými čluny, které zachraňovaly trosečníky z Titanicu?
Autor píše, že je doloženo, že na záchranných člunech bylo více místa pro tonoucí,
ale "někteří cestující první třídy si stěžovali na příšerné nepohodlí." Podobně jako
Ježíš jsme my vysláni "hledat a zachránit hynoucí" a v záchranných člunech je volného místa dostatek. Velice často ale jako církev jen stojíme bezpečně opodál a víc
nás zajímají naše vlastní potřeby a pohodlí. Snad kdyby k nám někdo doplaval,
pomohli bychom mu, ale vydat se za nimi? Záchranné čluny jsou tu od toho, aby
zachraňovaly lid. A stejně tak je tu od toho i církev. My pečujeme o záchranné čluny,
natíráme je, sloužíme lidem, kteří už jsou uvnitř, udržujeme pořádek a hostíme různá setkání, ale nepoužíváme čluny k jejich účelu. Naříkáme nad ztrátou víry, zavíráním kostelů a tak dále, ale ani nás nenapadne chopit se vesel a vyplout." (z knihy
Proměna farnosti, James Mallon).
Naše diecéze bude slavit v květnu své 25. narozeniny. Jak se jí daří? Jak se nám věřícím vede v naší diecézi? Jak je to s naším hlásáním Krista, vycházení k ubohým,
trpícím, k lidem, ke kterým jsme posláni? Přála bych sobě i nám všem ve farnostech
a v celé diecézi, aby naše záchranné čluny byly plné lásky k bližnímu, milosrdenství a soucitu s druhými byly připraveny vyplout. Nebojme se vystoupit ze svého
komfortu a vydejme se s radostnou zvěstí do světa? Není to lehké, změnit zaběhlé
zvyky a vydat se když nevíme, jak to dopadne, jestli to má cenu a jak to přijmou naši
přátelé, protože i jejich pohodlí se to bude týkat. Ale když dovolíme Pánu, aby nás
zasáhl svou milostí a proměnil naše srdce, pak radost z Krista nám dá křídla a odvahu k hlásání Jeho radostné zvěsti. Těším se, že i náš karmelitánský obchod může
být takovým záchranným člunem, který vyplouvá k druhým, že může být součástí
celé flotily záchranných člunů farností naší diecéze.
Majka Lachmanová

Nepřehlédněte - změna termínu přednášky
(původní termín byl 8.5.)!
V pondělí 14. 5. v 19.00 hodin v učebně biskupství Plzeňského připravujeme vzácné setkání, besedu s kubánským knězem Alberto
Reyesem Píasem.
Tento duchovní bude projíždět Českou republikou. Je autorem knihy
JÁ, BŮH A FIDEL a v ní vydává svědectví o
své poněkud klikaté cestě ke kněžství
v krásné věřící rodině, ale v nepříliš
krásném režimu Fidela Castra...
I večerní setkání v Plzni ponese název
Já, Bůh a Fidel a už nyní se můžete těšit na povídání s mladým a zajímavým
knězem z Kuby. Prodej knihy P. Píase
a dalších novinek z KNA bude zajištěn
na místě. Po přednášce bude následovat autogramiáda.

Přednášky se konají ve spolupráci Karmelitánského knihkupectví, Biskupství plzeňského a Místní skupiny České křesťanské akademie Plzeň.
V pátek 25. května se koná Noc kostelů. V Karmelitánském knihkupectví v Solní 5 bude u
té příležitosti otevřeno do 21.00 hodin.
Na pouti mezi kostely ve večerních
hodinách můžete navštívit i náš obchod.
Prodeje ve farnostech a na poutích
Víkend 7. - 8. 7. 2018 v Klatovech v rámci
poutní slavnosti v kostele u P. Marie
Klatovské
Sobota 11. 8. 2018 Vavřinecká pouť v rámci
Chodských slavností
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Projekt „Malé radosti
pro onkologické pacienty“

24

Při své službě nemocniční kaplanky se
setkávám s pacienty, kteří jsou onkologicky nemocní. Tato nemoc je běh
na dlouhou trať nebo spíše oni by řekli
„výšlap na pěkně vysokou horu s těžkou bagáží“. Aktivní život, který plynul
ve svém rytmu, ve vyjetých kolejích, se
náhle zastaví, asi jako když se vykolejí
vlak a oni z něj musejí chtě nechtě vystoupit a vydat se na nelehkou pouť.
Kdo se někdy vydal na cestu, pouť do
neznáma ví, jak cenný je každý průvodce, jak dobré je mít po ruce někoho
nebo něco, co v těch nejtěžších chvílích
poskytne radu, pomoc, útěchu a podporu. Když vycházíme na pouť, připouštíme jednu zásadní věc, že se na ní
může přihodit cokoliv, balíme do batohu ty nejdůležitější věci, možná deník,
své nejbližší na fotografii, Písmo svaté
a jindy třeba svou oblíbenou knihu, z
které načerpáme sílu. Právě kniha se
pak stává tichým společníkem na cestě. Kdykoliv ji můžeme otevřít a čerpat
ze slov, které do ní vtiskl jiný člověk z
masa a kostí třeba zrovna pro nás. Kniha stejně jako člověk má svou historii,
svůj příběh, může být zcela důvěrným
společníkem v těžkých chvílích našeho
života. Kniha se tak může stát dobrým
darem, lidským a hřejivým slovem útěchy. Slovy jedné pacientky:„Takovou
knihu je dobré mít ve své lékárničce“.
Právě před pár lety se díky Majce Lachmanové zrodil nápad na podporu

onkologicky nemocných pacientů:
„Jak udělat radost a myslet na někoho,
kdo je v nemocnici, sám a vážně nemocen? Představila jsem si, jak dny a týdny
nemohu nic dělat, jen ležet v posteli,
sedět, nemohu tvořit nebo si zajít někam, kde to mám ráda. Co s časem, co
by mě potěšilo? Mně udělá vždy radost
kniha. A tak vznikl ten nápad. Připravit
pro onkologické pacienty krásné knihy
jako projev úcty a solidarity s těmi, kteří
na odděleních pobývají a s personálem, který se o ně s láskou stará. Kniha může být velmi blízkým přítelem,
často v sobě nese duchovní poselství,
které může být jako lék. Protože pracuji v Karmelitánském knihkupectví,
tak zde vznikla první aktivita s názvem
Malé radosti, ke které se v adventní
době přidalo mnoho zákazníků. Připojili se tak, že zakoupili knihu, do které
vepsali své věnování nebo pozdrav a
křestní jméno. Označená a vzácná kniha pak jako dar putovala na onkologii,
kde byla připravena potěšit. Nákup
knih pro projekt „Malé radosti pro onkologické pacienty“ znovu obnovíme
v karmelitánském knihkupectví v Plzni,
Solní 5, a pokud se chcete přidat a na
někoho myslet formou vybrané, zakoupené a následně darované knihy, jste
vítáni. Přijďte k nám do obchodu a ptejte se a zapojte se do projektu Malých
radostí pro onkologické pacienty.“ Díky
tomuto projektu „Malé radostí pro on-

kologické pacienty“ jsem ve své službě
mohla zakusit krásnou věc, darovaná
kniha je malým poselstvím z druhého
břehu, mostem sounáležitosti a lásky.
Nemoc je totiž vždy určitou izolací,
propastí mezi námi zdravými venku a
nemocnými uvnitř. Takový malý osobní
dárek otvírá srdce nemocného, které je
zkoušené a znavené z mnohých ztrát,
které nemoc nutně přináší. Obdarování
otvírá srdce toho, kdo je v situaci nouze
pro mnohem větší dary, dar víry, naděje
a lásky. A tak všem, kteří se rozhodli již
dříve či rozhodnou nyní touto formou
nemocné podpořit, opravdu ze srdce
moc děkuji. Pokud byste se chtěli zapojit do projektu „Malých radostí pro
onkologické pacienty“, zajděte do Karmelitánského knihkupectví v Plzni, v
Solní ulici č.5 a můžete vybrat svůj malý
dárek. Vybrané knihy budou následně
požehnány a předány onkologicky nemocným pacientům.
 Lucie Vavrušková a Majka Lachmanová

mou vazbou na tento Řád. Právě zde
totiž řeka Ohře míjí Chlum Svaté Maří,
slavné poutní místo, spravované již po
staletí křižovníky. Duch celé této akce
souzněl se slovy papeže Františka, prezentované v jeho encyklice „Laudato si“,
kde vybízí nejenom k šetrnému a citlivému využívání naší planety, ale také
klade nesmírný důraz na to, aby mladá generace byla k tomuto citlivému
přístupu vedena a vychovávána, třeba
právě prostřednictvím takových akcí,
jakým bylo čištění břehů řeky Ohře.Křižovníci se do této dobrovolnické akce
zapojili v rámci Místní akční skupiny Sokolovsko, jejíž jsou partnerem. V rámci
celorepublikové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ dobrovolníci v úseku
řeky Ohře od Kynšperku po Karlovy
Vary nasbírali celkem 11 tun odpadů,
z toho byla 1 tuna pneumatik.

Tomáš Gregůrek O. Cr.

Čištění řeky Ohře po vodě či po
břehu
V sobotu 7.dubna se v Karlovarském
kraji uskutečnila rozsáhlá akce s názvem: „Čištění řeky Ohře“. Během jednoho dne byl od odpadků vyčištěn
úsek od Kynšperka nad Ohří přes Loket
až po Karlovy Vary. Do této dobrovolné akce se zapojili nejenom jednotlivci, ale i různé místní organizace, mezi
nimi též bratři z pražského konventu
Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou, kteří se stali součástí velmi
početné skupiny dětí ze základní školy
v Kynšperku. Jimi vybraný úsek mezi
Kynšperkem a Dasnicí, je místem s pří-
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Jako Otec poslal mne,


tak i já posílám vás…(Jan 20,18)

Dopis z misií z jižní Venezuely píše salesiánka Jarka Chorovská, která působila i v plzeňské diecézi:
Milí přátelé. Moc zdravím a omlouvám se, že píšu tak pozdě. Máme velmi špatný internet. Už dva měsíce se snažím poslat tyto informace, doufám, že teď konečně dojdou.
Díky moc za všechny modlitby.
Kdo jsou Janomamové
Janomamové žijí na severu Brazílie a jihu Venezuely. Jedná se o zdatný bojovný
kmen, početný, velmi radostný, mladý a plný naděje. Po tisíc let si zachoval svou
totožnost se silným společenským životem . Janomamové ve Venezuele žijí na
rozloze přes 175 tis. km2. Většina kraje je Amazonský prales, pro nás velmi špatně
přístupný. Janomamové se v něm velmi dobře orientují. Jejich kultura se tvořila po
mnoho století a je založená na pověstech, mýtech a zvycích. Při jejich shromáždění
se používá „yopo“, což je droga – prášek, jehož šňupání jim umožní dostat se do
transu a spojit se s nadpřirozenem – s duchy. Při těchto setkáních je hlavním aktérem šaman. Janomamové se živí lovem, sběrem lesních plodin a pěstováním banánů, juky, cukrové třtiny, kukuřice, sladkých brambor, ananasů, papáje a tabáku. Ne
vždycky mají dostatek jídla, ale pokud nějaké mají, vždy vám nabídnou a děti jsou v
tom příkladem. Oslavy, které Janomamové pořádají, jsou příležitostí k pozvání sousedních šapunů. Směňují se věci, domlouvají se svatby, sdělují se novinky, plány.
Mezi Janomamy přišli poprvé misionáři v roce 1957, nyní pracujeme na čtyřech
místech jako apoštolátní komunita, tvořená ze salesiánů, sester a laiků (dobrovolníků). Společně se scházíme jednou za měsíc, abychom plánovali, hodnotili, vyměňovali si názory, modlili se a oslavovali. Společně se také snažíme Janomamy
poznat, přijmout je a vážit si jejich kultury. Ze začátku misie se sestry věnovaly také
nemocným. Dnes jsou zde již zdravotníci z řad Janomamů. Také zdravotnictví ve
Venezuele posílá na toto místo své lékaře. Misionáři se tedy více zabývají evangelizací, výchovou a vzděláváním. Mezi Janomamy již je skupina křesťanů a někteří
se zúčastnili kurzu o Bibli, a tak mohou v osadě vést bohoslužbu slova. Jsou zde
4 větší školy a 20 škol v osadách s přibližně 1 000 dětí. První misionáři společně
s Janomamy vypracovali materiál na vyučování: knihy, sešity a jiné pomůcky. Do
velkých škol se děti dopravují lodí. V odpoledních hodinách je vyučování pro dospělé. Při kurzech samoobživy se mohou naučit některým dovednostem v kurzech
šití, háčkování, tkaní, výroby lodí a pádel. Probíhá také vzdělávání ohledně lidských
práv, práv na pozemek a práv pro indiány. Organizujeme preventivní programy, kde
se domorodci seznamují s úskalím drog a těžbou zlata…
Kontakt: Miriam Svobodová, zástupce PMD, m.sv@volny.cz, 608 976 598
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Misijní úmysl na měsíc květen: Za poslání laiků – aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

Centrum pro rodinu
Příprava na život v manželství
Cyklus sedmi na sebe navazujících středečních setkání od 18.00 hodin v sále
farnosti, Františkánská 11 v Plzni
Květnová témata:
2. 5. Manželství z pohledu bible
9. 5. Hodíme se k sobě? Co si přinášíme,
co očekáváme
16. 5. Psych. rozdíly mezi mužem a ženou; Potřeby muže a ženy; role
23. 5. Komunikace, konflikty, vztahy k …
30. 5. Sexualita, Odpovědné rodičovství
Víkend pro ženy
Již potřetí se bude konat s psychoterapeutkou Mankou Kutilovou a jáhnem
Jindřichem Fenclem, a to 1.-3. června
v Těnovicích, téma: „Být manželkou, jsouc
dcerou“, přihlášky rodiny@bip.cz.
Exercicie pro rozvedené i znovu sezdané
s mottem „Vyrovnávat se s minulostí, žít
přítomnost, tvořit budoucnost“ se konají
14.-17. června na Svaté Hoře, vede je Mons.
Aleš Opatrný, cena 1 470 Kč. Přihlášky a
další informace na svata-hora.cz/.
Hledání hranic
Duchovně relaxační pobyt pro rodiny
1.– 7. července v Poutním domě v Králíkách
provází vojenský kaplan P. Jan Böhm.
Turistika, zábava, přednášky, rozhovory, čas pro rodinu, hlídání dětí během

programu rodičů, více informací a přihlášky na www.dcr.bcb.cz
KÁNA 2018
Letní setkání pro manžele 22.-28. července v Kroměříži je příležitostí udělat si čas
jeden pro druhého. Může to být prostor ke znovuobjevení a prohloubení
jednoty vašeho manželství. Děti (3-13
let) mají zajištěn vlastní program. Přihlášky a info: http://www.kana4you.cz
Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v
oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů,
manželské poradenství a párovou terapii (více na www.poradnaukaplicky.cz).
Poradnu vede psychoterapeutka Marie
Kutilová pro objednané každé pondělí
na DCM, Františkánská 11, Plzeň. Objednávky: mankak@tiscali.cz,
tel. 606 710 631.
Poradna Přirozeného plánování rodičovství
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí
bezplatné konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, plánování početí
… Domluva na tel. 774 213 186 (Věrka)
nebo 776 200 028 (Hanka).



Jindřich Fencl,
rodiny@bip.cz. 731619704
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Františkánská 11
301 00 Plzeň
377 381 757

Biskupství plzeňské
MATEŘSKÁ ŠKOLA KARDINÁLA BERANA,
SE SÍDLEM ŽLUTICKÁ 1694/2, 323 00 PLZEŇ
s nástupem do funkce od 1. 7. 2018
Požadavky:
•
		
		
•
•
•

vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
organizační a řídící schopnosti
osobní zakotvenost v křesťanském prostředí

K přihlášce přiložte:
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
		

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
podrobný životopis
přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce
(ne starší 2 měsíců)
návrh koncepce dalšího rozvoje školy
(max. rozsah 4 str. strojopisu formátu A4)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 		
výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů

Přihlášky zasílejte do 10. 05. 2018 na adresu:

		 Biskupství plzeňské
		 Sekretariát generálního vikáře
		 Náměstí Republiky 234/35, 301 00 Plzeň
Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům,
budou o datu a místě konání výběrového řízení informováni.

KALENDÁŘ DCM – PŘEHLED AKCÍ PRO MLÁDEŽ NA JARO A LÉTO
20.-22.4. Fénix: Povstávání z popela – část 1.: Stodolo, běž! Dobrovolnická brigáda pro
obnovu barokní stodoly u fary Komunity Noe v Holostřevech,
kombinovaná s hrou na kytaru, stavěním plotu,
díváním se na film a / nebo půlmaratonem.
19.-22. 4. Studentský Velehrad: 14. celostátní setkání vysokoškoláků;
info na http://studentskyvelehrad.cz/ .
25. 4.
O nás s námi: Seminář o synodě, mladých a rozlišování. Pro mládež ve věku
16-32 let vede P. Vlastimil Kadlec, OMI. Další setkání: 23. 5. a 6. 6.
Vždy ve středu 17-18.30 hod, na DCM v Plzni.
12. 5.
Festival oblátských povolání. Program o povolání pro všechny věkové
kategorie, v Plasích. Více na http://oblati.cz/kalendar/2023.html .
19. 5.
11. fotbalový BiskupCup.
Tradiční turnaj v Domažlicích, pro týmy s pěti hráči na hřišti...
25. 5.
Light4You. Večer chval s pozváním širší veřejnosti k modlitbě.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. v Plzni.
25.-26. 5. Ministrantské setkání v Lokti.
Organizuje fr. Juniper Josef Oravec OFM ( juniperjosef@seznam.cz ).
do 30.6. Přihlášky do Panamy. Možnost přihlásit se k účasti na Světových dnech
mládeže v Panamě (16.-27. 1. 2019) končí už v červnu! Pro zájemce,
kteří se lekají pouze finanční náročnosti cesty, se jedná o možnosti
podpory; nechť se nám tedy s důvěrou ozvou na dcm@bip.cz.
29.6.-4.7. Exercicie pro mládež s P. Štěpánem Smolenem, v Klášteře Teplá.
17.-25. 7. Pouť do Compostely.
První etapa pěší pouti z Plzně ke hrobu sv. apoštola Jakuba.
29.7.-4.8. Úlet. Letní tábor pro mládež 14-18 let. Info: fencl@bip.cz, 731 619 704.
19.-25.8. Workship. Dobrovolnická brigáda mladých ve věku 18-35 let.
Info: http://www.workship.farnostplasy.cz/ .
25.-30.8. Diecézní tábor ministrantů. Jako obvykle v Horní Blatné,
pod vedením fr. Junipera Josefa Oravce OFM ( juniperjosef@seznam.cz ).
31.8.-2.9. Rekolekce na konci léta. Duchovní cvičení pro mládež 14-29 let.
14.-16.9. Diecézní pouť do Kláštera Teplá.
Pro mládež se připravuje program na celý víkend.
Především u akcí, u nichž není uveden jiný kontakt na organizátora, rádi dodáme více informací na adrese dcm@bip.
cz nebo na tel. čísle 737 546 649 (Pavel Fořt).
Vaše DCM

DCM

vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby
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Z diáře biskupa Tomáše
2.5.
4.5.
5.5.
6.5.
8.5.
10.5.
13.5.
15.5.
		
17.5.
20.5.
22.5.
24.5.
25.5.
27.5.
30.5.
31.5.
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19:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše za dárce orgánů
18:00 Domažlice, kostel Narození Panny Marie, hasičská mše ke sv. Floriánovi
10:00 Karlovy Vary, žehnání pramenů a mše sv.
10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, vojenská mše svatá
16:00 Plzeň, památník Díky, Ameriko!, Slavnosti svobody – hlavní pietní akt
Klášter Teplá, pouť bezdomovců
8:00 Plzeň, katedrála, mše svatá ze slavnosti Nanebevstoupení Páně
10:00 Kdyně, kostel sv. Mikuláše, mše svatá s biřmováním
17:00 Bor u Tachova, kostel sv. Mikuláše, zahájení festivalu Hudební léto Borska
19:00 Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého, přednáška:
Ježíš tě naplňuje svým svatým Duchem
17:00 Plzeň, katedrála, přednáška: Posvátná místa v nás
10:30 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše svatá s biřmováním
18:00 tamtéž, pontifikální nešpory
Domažlice, vikariátní konference a návštěva charity
13:00 Nejdek, Perninská 975, žehnání zařízení hospicové péče REHOS
14:30 Jáchymov, Jáchymovské peklo
10:00 Cheb, mše svatá s biřmováním
18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Den Plzeňské Madony
18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše svatá ze slavnosti Těla a krve Páně

Z diáře emeritního biskupa Františka
5.5. 		 8:30 Plzeň,u Západočeské univerzity; požehnání skautům,
				
účastníkům tradiční cykojízdy Plzeň - Řezno
6.5. 14:30 Plzeň, sokolovna Na Karlově;
				
účast na odhalení památníku letcům RAF, pocházejícím z Plzně
11.5. 18:00 Bor u Tachova, farní kostel; zádušní mše sv. k 80. výročí narození Mons. V. Borna
12.5. 14:00 Šitboř; účast na odhalení a požehnání pomníku Jana ze Šitboře (ze Žatce)
12.5. 17:00 Kozolupy, kostel; mše sv. k 20. výročí tragické smrti Jaroslava Karpíška
13.5. 10:00 Mariánská Týnice, kostel; mše sv.
26.5. 9:00 Jáchymov, farní kostel; mše sv. při památce politických vězňů “Jáchymovské peklo”
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