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Vážení a milí přátelé,
než jsme se nadáli, prázdninové měsíce uplynuly a kalendář nám všem opět 

ukazuje známé datum 1. září, kdy začíná nový školní rok. Pro naši školu, Církevní 
gymnázium Plzeň, je však toto datum významné i z jiného důvodů – připomíná 
totiž třicáté výročí založení školy, kdy 1. září 1992 vítali učitelé historicky prv-
ní žáky gymnázia a spolu s nimi začali budovat první křesťansky orientovanou 
školu v západních Čechách. Školu, která sice vznikla v Plzni, ale v roce 1992 ještě 
patřila do tehdejší pražské arcidiecéze. Dobová atmosféra plná optimismu po 
listopadovém převratu v roce 1989 a nadšení ze života ve svobodné společnos-
ti je sice neopakovatelná a je již dávno pryč, ale přesto naši školu silně ovlivnila 
a utváří její charakter dodnes.

Rád bych využil této příležitosti a připomněl jednu smutnou událost. V uply-
nulém školním roce nás dne 26. října 2021 navždy opustila zakladatelka gym-

Úvodník
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názia a jeho historicky první ředitelka Mgr. Jana Hrbotická, která školu po jejím 
založení v roce 1992 úspěšně vedla, a to až do roku 2004, kdy si začala užívat 
zasloužený odpočinek a věnovat se sobě a svým blízkým. Paní Janě Hrbotické 
patří můj velký dík za školu, kterou s Boží pomocí dvanáct let budovala a zdárně 
rozvíjela.

Než poprvé zazvoní a žáci a učitelé společně vykročí na další cestu za vzdělá-
ním a objevováním světa i sebe sama, dovolte mi krátké ohlédnutí. Všichni totiž 
za sebou máme putování třemi náročnými školními roky, které kvůli pandemii 
Covid-19 probíhaly nestandardně, zejména v době distanční výuky a stále se 
opakujících karantén učitelů i žáků znamenaly velkou zátěž a kladly na všechny 
vysoké nároky. Díky úsilí všech aktérů vzdělávacího procesu a díky Božímu ve-
dení se nám společně podařilo toto náročné období zvládnout. Všichni učitelé, 
žáci i rodiče si na vysvědčení zaslouží velkou pochvalu za úspěšné složení těch-
to životních zkoušek.

Při zahájení nového školního roku chci zmínit základní křesťanské ctnosti – 
víru, naději a lásku. Věřím, že náš dobrý Bůh bude nám učitelům i našim žákům 
žehnat a pomůže nám překonat všechny zkoušky, které jsou před námi. Cho-
vám v sobě naději, že nový školní rok bude méně ovlivněný pandemií a  spí-
še než v karanténě a u počítačů se budeme s našimi žáky setkávat naživo, ve 
školních třídách. Doufám, že se nám podaří přistupovat k sobě s láskou, tj. být 
pozorný k potřebám druhých a s pokorou přistupovat jak k žákům, tak i k jejich 
rodičům.

Dovolte mi rozloučit se netradičně jedním z nejčastějších pozdravů našich 
žáků, ergo pravím: „Ahoj!“ Doufám, že se na mě nezlobíte, nechci být neuctivý. 
Jako správný učitel bych ale chtěl upozornit na původní význam tohoto po-
zdravu. Málokdo totiž dnes ví, že to byl starý námořnický pozdrav, který býval 
umístěn na přídi lodi. Je zkratkou těchto slov: Ad HOnorem Jesu (Ke cti Ježíšově).

Tak ať naše „plavba“ v nadcházejícím školním roce míří k dobrému cíli!
Mgr. Daniel Petříček

ředitel Církevního gymnázia Plzeň
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Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině
Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v  den 

svátku Povýšení svatého Kříže.
Bratři a sestry,
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské 

konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily 
tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má 
konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme 
se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně 
hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svá-
tek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, 
jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický 
Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení 
a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK
spolu s biskupy českých a moravských diecézí

Praha, 15. srpna 2022
www.cirkev.cz

Změny ve farnosti od září 2022
P. Emmanuel Okwudilichukwu Onuma, člen společné duchovní správy farnosti Kla-

tovy, bude k 1.9.2022 ustanoven farním vikářem farnosti Rokycany.

Hradec Králové se zaplnil mladými
Celostátního setkání mládeže, které se konalo 9.-14. srpna v Hradci Králové, 

se zúčastnilo čtyři a půl tisíce mladých lidí. Společně prožívali připravený pro-
gram: bohoslužby, katacheze, zamyšlení, ale i koncerty, přednášky, společně 
sportovali. V rámci CSM proběhl 13. srpna také Den pro rodiny či o den později 
setkání účastníků po diecézích. V Hradci byl přítomný i plzeňský biskup Tomáš 
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Holub, který přednesl homilii na zahájení celého setkání. Celé setkání provázelo 
motto “Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.” (SK 26,16)

“Drobeček” pro kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích
Tak se nám 12. května ve 12:28 v Brodku u Přerova narodil „drobeček“, cca 

100 cm velký a 500 kg těžký. Tak nějak by se mohla okomentovat radostná zprá-
va pro Skoky, další z mnoha malých i velkých zázraků, které provázejí součas-
nost poutního místa. 

Ano, poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích získá opět své hlasy 
v podobě tří zcela nových zvonů. Ty totiž v minulých desetiletích z kostela zmi-
zely, dílem válečných událostí, dílem řáděním zlodějů kovů. V posledních letech 
se sice hlas zvonů z kostelní věže začal ozývat, ale to jen z reproduktorů našich 
pražských zvoníků. 

Vloni Skoky navštívil záhadný Boží člověk, který se představil jako anděl a na-
bídl nám, že pro Skoky sežene nové zvony. Moc jsme tomu nevěřili, vše bylo 
zahaleno tajemstvím. Jaké bylo překvapení, když jsme se na začátku roku do-
zvěděli, že se zvony pro Skoky již vyrábějí. Z Anděla se vyklubal kapucínský bra-
tr Anděl František Homola, který něco takového opravdu dokáže, samozřejmě 
s pomocí tajemných dárců. 

Práce na nových zvonech byla zadána známé Zvonařské dílně 
Tomášková-Dytrychová, s. r. o., návrh a kolaudaci zvonů provedl brněnský kam-
panolog a kolaudátor zvonů Mgr. Petr Janda. Ten podle jediného  dochovaného 
zvonu ze Skoků navrhl nové zvony v ladění tónů A1 o hmotnosti 500 kg, F2 
o hmotnosti 120 kg a D3 o hmotnosti 31 kg. 

Včera 12. května 2022 se tedy v Brodku u Přerova, za asistence paní zvonařky 
Leticie Vránové Dytrychové a jejího týmu, „narodil“ již druhý, a to největší z no-
vých zvonů. Po ulití zbývajícího malého zvonu bude následovat jejich finální 
úprava a vystrojení. Někdy koncem léta by pak měly být nové zvony převezeny 
do Skoků, kde budou v plné kráse představeny veřejnosti a také samozřejmě 
proběhne jejich slavnostní požehnání před zavěšením do zvonových stolic ve 
věžích kostela. 

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o tento neuvěřitelný dar poutnímu místu, 
zejména bratru Andělovi, neznámým dárcům a také tvůrcům nových zvonů. 
Díky nim se bude údolím řeky Střely a krajinou Skoků opět linout nefalšovaný 
hlas zvonů ke slávě Boha a Matky Boží.

Jiří Schierl
ŘKF Skoky

Adaptační skupina pro ukrajinské děti
Biskup Tomáš navštívil 28. června adaptační skupinu Veselka pro ukrajinské 

děti, kterou Biskupství plzeňské zřizuje ve spolupráci se ZČU a za finanční pod-
pory sponzorů.

Jedná se o malou dětskou skupinu, o kterou se starají jak české, tak i ukrajin-
ské chůvy. Zpočátku byla práce se skupinkou velice náročná, postupem času se 
ale všichni sžili a Veselka nyní dělá radost jak dětem, tak i jejich chůvám. Děti 
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mají pestrou náplň činností v herně i venku na vycházkách, společně také na-
vštívily Muzeum loutek a Depo2015.

Moc děkujeme všem, kdo se na této skvělé aktivitě podílejí.
Jana K. Černíková

koordinátorka ŠPO, Biskupství plzeňské

Tak, bráško, zazvoň…
Ohlédnutí za P. Ludolfem Josefem Kazdou, O. Praem. (18. 3. 1947 – 7. 7. 2022)
U vzpomínek se někdy setkávám s překvapivými shodami zkušeností i u lidí, 

u nichž bych to nečekal a možná i to mne přesvědčuje o tom, že má smysl za-
chycení několika osobních postřehů věnovat čas. Je to vlastně půlstoletí, kdy 
se Jožka Kazda jako administrátor v Číhané (1972–1980) začal zapisovat do du-
chovního profilu severního Plzeňska. Vedle čtyř exkurend nacházel jako mladý 
kněz čas a chuť navazovat mnohé kontakty s křesťanskými rodinami v širokém 
okolí, samozřejmě s opatrností, kterou poměry Husákovy normalizace se stále 
tužším dohledem tajné policie umožňovaly. Byli jsme mladí a do budoucnosti 
jsme se přese všechno dívali s optimismem. Osobní vazby křesťanských mla-
dých v regionu stmelovalo pro někoho do hloubky, pro někoho formálně hnutí 
fokoláre. Obecně byly poměry výrazně skromnější, a právě časový odstup ve 
mně prohlubuje respekt ke generaci a osobám našich rodičů, kteří byli mírně 
staršími současníky P. Kazdy, že v tak komplikované době dokázali vytvořit v na-
šich domovech atmosféru bezpečí a důvěry. Mnohem více jsme znali domácí 
prostředí, ze kterého jsme kromě studia vyjížděli spíše výjimečně. K takovým 
cestám občas patřily návštěvy na faře v Číhané, u někoho z věřících přátel doma 
nebo v lese. Setkávali jsme se i u oltáře v různých kostelích, většinu „číhanské-
ho“ času jsem byl ještě na základní škole, tedy v ministrantském věku. Jožka 
zastupoval při jednom pohřbu v Městě Touškově nepřítomného P. Jiřího Mošnu 
(1928–2010). Rozhovor s ním před obřadem s nelíčeným přátelským lidským 
zájmem lišil od formálního rozhovoru či mlčení mnoha duchovních; otevřeně 
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přiznávám, že neumím být výjimkou, jakou byl pro mne tenkrát P. Ludolf. Spon-
tánní povídání končilo právě větou uvedenou v nadpisu a začala bohoslužba. 
Už nevím, čí to byl pohřeb, asi by se to dalo dohledat v matrice, ale vím to, co  
v matrice najít nelze. Fakt, že ten tehdy mladý kněz dokázal zaujmout a oslovit 
zúčastněné pohledem neotřelé, osobní a srozumitelné víry při pohřbu.

Jako vysokoškolák jsem několikrát za rok zajel po domluvě za P. Ludolfem 
na faru do Říčan u Prahy (Čestlice mne minuly, byl jsem ještě na střední ško-
le), nikdy nescházela pohostinnost jeho maminky i jeho upřímný zájem nejen 
o studijní a osobní poznatky a změny, ale i o duchovní život. Jedním z našich 
témat byla třeba kázání tehdy jen ThDr. Jiřího Skoblíka (1932–2020) u sv. Ignáce 
v Praze. Několikrát jsem za ním byl na faře v Říčanech během vojenské služby 
v nedalekém Benešově u Prahy (1987–1988) i jako mladý inženýr z projekce 
Armabetonu v Praze (1988–1990).

Rád připomínám, že i přes vlastní velký zdravotní kardiovaskulární problém 
z r. 1988, to byl právě Ludolf Kazda, kdo 1. února 1990 začal jako děkan v Mari-
ánských Lázních koncipovat řeholní život v klášteře Teplé, jehož objekty nebyly 
tehdy ještě restituovány. Obecně šlo o dobu mnoha velkých očekávání a počá-
tečního nadšení. Během něho mne také držel s premonstrátskými informacemi 
v mysli a vytrvale mi posílal zásilky na ubytovnu Armabetonu na pražské ulici 
Na Strži, nejčastěji s titulem „vldp.“ (tj. veledůstojný pán), který recepční naštěstí 
neznala. U 24letého inženýra působila tato titulatura poněkud kuriózně. Byl to 
on, náš Jožka. Už mnoho let předtím jsme si tykali.

Další vzpomínka je z počátků řeholního života. Vrátil jsem se z noviciátního 
pobytu v bavorském Speinshartu, byl jsem večer u televize na faře v Marián-
ských Lázních, tehdy v Ibsenově ulici, kde se mnou zůstal už jen Ludolf. Tehdy 
jsem měl problém s nadváhou. Pater vytáhl nějakou bonboniéru dovezenou 
z Německa a nabídl mi. A po chvíli zas a zase, několikrát za sebou. Když jsem 
namítl, že už to snad stačí a že bych tak pozdě večer tolik jíst neměl, suše od-
tušil: „No, to víš, v morální teologii se tomu říká pokušení“. Když později došlo 
k problémům při opatském působení P. Franzeho (1946–2021, opatem přes léto 
1993), byl to právě on, kdo k němu měl chápavý přístup a poskytoval nám vy-
rovnané informace, protože si přál, aby byly v klášteře zdravé a lidské vztahy.

Myslím, že je zcela namístě poděkovat lidem, kteří s ním v poslední době 
měli trpělivost a pochopení při jeho zdravotních potížích. Rád jmenovitě děkuji 
zvlášť panu Ing. Karlu Rajtmajerovi, P. Pavlu Petrašovskému a personálu Domo-
va sv. Jiří v Plzni. 

Zcela záměrně píši tuto vzpomínku jinak, než článek, který vyšel ve Zpravo-
daji k Ludolfovým 75. narozeninám v březnu t.r. Tehdy jsem chtěl připomenout 
celek jeho života a činnosti, nyní chci několika detaily z jeho života ilustrovat 
jeho osobní víru, naději a lásku k Bohu a k bližním, skrze kterou jsem i v jeho 
osobě mohl vidět Krista. Skrze tutéž víru doufám v Ludolfovu věčnou blaženost 
a blaženou věčnost v našem Pánu. Snad tam „drží místo“ i Vám, milé čtenářky 
a  čtenáři…

P. Reginald Pavel Větrovec
napsáno v Klášteře Teplá, 13. července 2022
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V kapli sv. Markéty se slavila pouť

V neděli 17. července odpoledne se konala u kaple svaté Markéty, která stojí 
nad Dlažovem a Libkovem, poutní mše svatá. Slavnostní bohoslužbu celebroval 
vikář klatovského vikariátu P. Marek Hric. Sešli se zde  věřící a poutníci z okolních 
obcí.

Kaple sv. Markéty stojí na rozhraní dvou okresů, klatovského a domažlického, 
a patří do farnosti Dlažov. Obecní úřad v Dlažově se o toto místo s kaplí a roz-
hlednou vzorně stará.

Původně stála na vrchu dřevěná kaple. Nová kaple byla postavena v novogo-
tickém slohu v roce 1886. V roce 1887 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti 
25 kněží a velké účasti lidí z okolí. Každý rok se zde na sv. Markétu koná pouť. 
Kaple byla v minulosti několikrát opravována, naposledy v roce 2001, kdy obec 
Dlažov provedla celkovou rekonstrukci. Bohužel pro svoji odlehlost si kapli vy-
hledávali zloději. V roce 1990 odcizili nejcennější součásti zařízení a pak kapli 
ještě několikrát navštívili. V současné době je vyzdobena kaple obrazy a květi-
nami pouze o pouti. 

Na kapli je zvonek, na který si může každý návštěvník tohoto místa zazvonit.
V roce 2014 byla na vrchu v blízkosti kaple otevřena rozhledna. Je 25,4 m 

vysoká a má 94 schodů. V nedávné době musela být rozhledna opravena. Čtyři 
dřevěné nosné sloupy napadl pták, který do nich udělal díry. Sloupy byly vymě-
něny za kovové a jsou opláštěny dubovými latěmi, aby byl zachován podobný 
vzhled. 

Rozhledna na sv. Markétě je vyhledávaným turistickým místem.
Celokruhová vyhlídka nabízí pohled do všech stran. Při dobré viditelnosti od-

tud dohlédnete třeba na věž Bolfánek na vrchu Žďár, Velký a Malý Ostrý nebo na 
Nýrskou přehradu. Při pohledu k Domažlicím pak uvidíte vrch Čerchov.

Martina Matějková
Loučim
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Poutníci se sešli u kapličky nad Branišovem
Poutní mše svatá u kaple blahoslaveného Karla Habsburského nad Branišo-

vem se konala v neděli 24. července. Letos to bylo 12. výročí jejího slavnostního 
vysvěcení. Mši sloužil P. Przemyslaw Ciupak ze Staňkova v tradičním římském 
ritu (tzv. tridentská mše). Ta je sloužena výhradně v latinském jazyce. Jedná se 
o znamení jednoty církve. 

Kaple nad Branišovem byla postavena v letech 2008–2010, vysvěcena byla 
24. 7. 2010 a od té doby se zde každoročně v tuto dobu koná mše svatá. Kaple 
je určena k příležitostnému slavení mše svaté v tradičním římském ritu a k šíření 
úcty k poslednímu českému králi. Karel Habsburský byl rakouský císař, uherský 
a český král, který nastoupil na trůn uprostřed 1. světové války a vedle svatého 
Václava byl jako jediný český vládce povýšený ke cti oltáře. Byl prohlášen za 
blahoslaveného 3. října 2004 papežem, dnes již svatým, Janem Pavlem II.

Mše svatá byla zakončena rakousko-uherskou hymnou „Zachovej nám, Hos-
podine“.

Po mši svaté si všichni poutníci mohli prohlédnout kopii královské koruny 
Karla Habsburského, která je umístěna na jeho hrobě na ostrově Madeira. Zde 
poslední český král žil s celou rodinou ve vyhnanství poslední část svého života 
a kde také zemřel velmi mladý ve věku 35 let na zápal plic.

Po mši svaté ochutnali všichni pouťové koláče. Kaple stojí na krásném místě 
v přírodě u lesa s nádherným výhledem  na kopce Šumavy, a proto až pojedete 
okolo, neváhejte, zastavte se a zajděte se ke kapličce podívat.

Další mše svatá se zde bude konat na podzim v měsíci říjnu.
Martina Matějková 

Loučim
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Anenská pouť na Tanaberku

V neděli 31. července, několik dní po svátku sv. Jáchyma a sv.Anny, se sla-
vila na poutním místě Tanaberk Anenská pouť. Kostel sv. Anny na Tanaberku 
je impozantní stavba s kruhovým půdorysem, stojí ve stínu vzrostlých stromů 
a je ojedinělou ozdobou Všerubského průsmyku. Svatoanennský vrch patří do 
katastru městyse Všeruby, a ten se také vzorně o toto poutní místo stará. Tana-
berk má pohnutou historii, zvláště v poválečném období. Byli zde usídleni vo-
jáci, kteří hlídali hranici, střílelo se do obrazů, uvnitř kostela byli ustájeni koně. 
Naštěstí v dnešní době je Tanaberk hezky opravený a stále se může pokračovat 
v pracích na obnově nejen stavebních, ale i duchovních.

Svatoanenská Tanaberská pouť je každoročně hojně navštěvovaná. Věřící se 
zde každoročně scházejí, aby si vyprosili u sv. Jáchyma a Anny lásku, laskavost, 
pohodu a pokoj do našich rodin. 

První mše svatá se konala již v úterý 26. července v podvečer, kdy se v litur-
gii slaví svátek sv. Jáchyma a sv. Anny. Tuto bohoslužbu celebroval P. Msgre. 
Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Hlavní sobotní slavnostní bohoslužba začala ve 
14:00 a hlavním celebrantem byl mrákovský farář P. Karel Adamec. Spolu s ním 
mši svatou celebroval Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Na obou mších byla 
účast hojná a kostel byl zaplněný věřícími.

Mše svatá nebyla jediným programem poutě na Tanaberku. Po skončení mše 
svaté vyhrávala ve venkovním altánu všem návštěvníkům k poslechu dechová 
kapela Horalka. 

Byl také připraven stánek s občerstvením, který musel v tomto slunečném 
odpoledni uspokojit všechny žíznivé a hladové poutníky. O stánek s vynikajícím 
občerstvení se postaralo Zemědělské obchodní družstvo Mrákov. 

Na konci mše svaté pozval P. Adamec všechny návštěvníky na pouť zase za 
rok a oznámil  pro příští rok změnu a to, že hlavní poutní program i mše svatá 
na Tanaberku bude z organizačních důvodů už v sobotu a ne v neděli, jak tomu 
bylo zvykem. 

Kostel sv. Anny na Tanaberku je jednou z dominant kraje a Všerubského prů-
smyku. Je z něho nádherný výhled na západní část Šumavy a pohoří Hoher Bo-
gen v sousedním Bavorsku. Každoročně ožívá právě na svátek sv. Anny a také 
díky Spolku Tanaberk a městysu Všeruby se daří také zvelebovat i okolí.

Martina Matějková
Loučim

Duchovní obnova "Ježíšova tvář v Lukášově evangeliu II"
Dovolená, která splňuje všechny parametry, to je pro nás každoročně du-

chovní obnova v Koinonii Jan Křtitel v Liticích, která se uskutečnila 3.–7. srpna. 
Je to odpočinek pro tělo, zajištěný dokonalým servisem sester a bratří z míst-
ní komunity. Ale je to také posila pro ducha. A díky přednáškám se nám ote-
vírají nové pohledy na vnímání života skrze evangelium. Nejvíce nás oslovila 
výzva k cestě radikálního následování: z Lukášova evangelia je zřejmé, že i Ježíš 
měl strach dotáhnout do konce své poslání. Ale měl odvahu jít do Jeruzaléma, 
i když věděl, že tam zemře.
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Pravé vítězství je kráčet dopředu navzdory překážkám, ne je odstranit. Násle-
dovat znamená překonávat strach, že budu od Boha opuštěn. Náš život je cesta 
do Jeruzaléma. Ať se stane cokoliv, Bůh bude po mém boku. Moje ubohost zdů-
razňuje Boží dokonalost. Vpředu je vždy soužení, ale i vzkříšení.

S díky za vše,
Lída a Milan Kučerovi

  
První svaté přijímání v Rybářích náležitě oslavili

Dne 31. července naše farnost zažila velkou slávu. A to již druhou v krátké 
době. V měsíci červnu se uskutečnilo první svaté přijímání 8 dětí, po kterém 
byla velká párty na zahradě naší fary, kam přišlo více jak 80 lidí. Na červenec se 
skupinka lidí z několika farností domluvila, že udělá velkou rozlučku se skvělým 
kaplanem P. Pavlem Fořtem, který se věnoval naprosto skvěle mládeži v Plzni, 
K. Varech a okolí. Začala mší svatou, následně se pokračovalo na zahradě. Bylo 
zde více jak 100 lidí z 5 farností a slavnost končila až po 21. hodině, tancovalo 
se, hrála hudba, pilo skvělé víno a grilovalo. Velký dík patří Marii Gernerové a 
matkám za modlitby, Vladimirovi Melicharovi  a Milošovi Beladovi za grilování, 
Idce Hanušnikové za vedení výčepu, Ronaldu Němcovi alias DJ akce, Gábině 
Kendrové za obsluhu a kuchyni, sestře Monice za úklid a P. Romualdovi za po-
moc při tom všem. Je velká škoda, že P. Pavel odchází. Naše farnost pak zve na 
další mši svatou s grilovačkou, bližší informace budou doplněny.   

M. Č.
ŘKF Rybáře
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Rozhovor s Petrem Hruškou, 

novým generálním vikářem plzeňské diecéze

„Velkou výzvou pro mě bude skloubení manažerských nároků s citlivým lidským do-
provázením,“ říká v rozhovoru nový generální vikář plzeňské diecéze, Petr Hruška.

Kdy a jak Vám biskup Tomáš nabídl funkci 
generálního vikáře plzeňské diecéze? 
Rozhodoval jste se dlouho? Byl na to vůbec 
čas?

Především bych rád mluvil o „služ-
bě“, ne o „funkci“. Tomáš se mi ozval 
v sobotu 23. dubna, jestli by se mohl 
v neděli odpoledne za mnou osobně 
zastavit v  Chebu. To není úplně ob-
vyklá situace, a tak jsem čekal nějaký 
průšvih. V neděli odpoledne jsme pak 
seděli v Chebu na faře, dlouze hovořili 
o situaci vzniklé Jakubovou rezignací 
a hledali všechny možné alternativy. 
Tomáš mě nakonec požádal, abych 
jej v této situaci podpořil a uvolněnou 
službu generálního vikáře přijal. Na-
konec jsme se rozešli s tím, že jsem si 
vzal týden na rozmyšlenou. Moc času 
na rozhodování tedy nebylo, ale o to intenzivnější a náročnější ten čas byl. Zpo-
čátku to bylo jako na houpačce. Může se takováto žádost odmítnout? Ale také 
– je tahle služba něčím, k čemu jsem osobně, prakticky a duchovně vybavený? 
Co to vlastně všechno obnáší? Koncem týdne jsem sice strávil celý večer s Jin-
dřichem Fenclem, který mi líčil praktické záležitosti s touto službou spojené, ale 
stále jsem si nebyl jistý. V sobotu konečně přišel hluboký pokoj a pro mě neče-
kaná připravenost Tomášovu žádost jak odmítnout, tak přijmout. A to přes trva-
jící vnitřní nechuť cokoli ve svém životě či službě měnit. A když jsem si otevřel 
evangelium ze 4. neděle velikonoční a dočetl k větě „… Až zestárneš, vztáhneš 
ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš…“ (Jan 21,18), bylo mi vše jasné. 
Napsal jsem tedy Tomášovi dlouhý dopis, ve kterém jsem vyjmenoval všechny 
možné a nemožné důvody, proč si myslím, že by si měl vybrat někoho jiného, ale 
pokud na tom bude trvat, pozvání k této nové službě přijmu. A on na tom trval…
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Dlouhou dobu jste byl farářem v Chebu. Jak těžké je loučení s místem, v němž jste prožil téměř 
celou část vaší pastorační služby? Co Vám bude nejvíc chybět?

 Je jasné, že po osmnácti letech se mi neodchází snadno. Ač původem Plze-
ňák, cítím se už více doma v Chebu, než v Plzni. V procesu loučení mi hodně po-
mohly texty „Navigating Pastoral Transitions“ z diecéze Chicago, které farářům 
a farnostem nabízejí velmi moudré podněty pro takováto období personální 
změny ve vedení farnosti. Možná i díky těmto podnětům jsem si dovolil posled-
ní měsíce před odchodem do Plzně opravdu užívat mých milovaných farníků 
a dalších přátel farnosti. Žandováci mi třeba daroval půlhodinový let ultraligh-
tem nad Chebem a Žandovem. S Chebskými jsem zas mohl prožít nádherný tý-
den na farní dovolené v Jizerkách. S Klubem křesťanských žen jsem mohl slavit 
moc hezkou mši na Den seniorů na Pomezí, podobně jako se Spolkem Maria 
Loreto svoji poslední farářskou mši na Loretě. I v některých osobních vztazích 
jsme si mohli říci věci, na které dlouho nebyl čas. Bohužel to nestihnu se vše-
mi, se kterými bych si to přál. Ale farnost přeci není o faráři. A chebské farnosti 
moc přeji, aby za doprovázení mého nástupce Libora Bučka ještě dále vzrostla 
do svébytné komunity, která bude dobrým místem k životu pro všechny. I pro 
nového faráře. A to je asi právě to, co mi bude chybět. Stálé společenství lidí, 
které pro mě bylo opravdu dobrým místem k životu a se kterým jsem mohl 
spolupracovat na tom, aby takovým místem k životu bylo Chebsko a okolí i pro 
mnohé další.

 
Jaké výzvy pro sebe ve službě generálního vikáře především vidíte? Na co se chcete zaměřit?

Jak jsem už zmínil výše, se svou novou rolí se teprve seznamuji a doufám, že 
bude opravdu více o „službě“, než o „funkci“. I když vím, že něco z té „funkce“ 
tam chtě nechtě být musí, když je člověk druhým statutárním zástupcem diecé-
ze, musí podepisovat všechno možné a nemožné a má na starosti jak chod 
menšího „podniku“ zvaného Biskupství plzeňské, tak organizační a personál-
ní doprovázení kněží a jáhnů v celé diecézi. Velkou výzvou pro mě tedy určitě 
bude skloubení těchto manažerských nároků s citlivým lidským doprovázením. 
A také hledání způsobu spolupráce s biskupem Tomášem, se kterým se máme 
rádi, důvěřujeme si, máme i podobnou vizi církve, ale osobnostně každý z nás 
máme hodně jinou náturu. Nevidím proto jinou cestu, než se své nové roli učit 
jak „odspodu“ (od svých kolegů kněží a jáhnů i od všech pracovníků a vedou-
cích na biskupství), tak „shora“ (od svého šéfa Tomáše), ale především „zevnitř“ 
(od Toho, o kterém jsem si jistý, že mě sem zavolal a že mě nenechá ve štychu). 

Z pastoračního pohledu vnímám, že v diecézi se mnohé stabilizovalo díky 
Tomášově odvaze v nepopulárních rozhodnutích i Jakubově vstřícnosti ve 
vzájemné komunikaci. Časem bych možná rád – v návaznosti na synodu o sy-
nodalitě – pomohl hledat další praktické cesty, jak zakoušet místní církev jako 
společné putování dnešní rychle se měnící „kulturní krajinou“ a jak při tomto 
putování vnímat radosti i bohatství, bolesti i nejistoty všech lidí, uprostřed kte-
rých tato naše místní církev žije. A zároveň při tomto putování mít odvahu za-
stavovat se v kontemplaci u zdrojů života, bez kterých bychom za chvilku i na 
sebelepší společné cestě zemdleli.
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Vidíte v něčem specifika plzeňské diecéze oproti jiným diecézím v České republice?
I když něco podobného lze říci i o litoměřické, budějovické a částečně i os-

travsko-opavské diecézi, specifikum plzeňské diecéze vidím ve velmi malém 
počtu lidí pravidelně navštěvujících bohoslužby, ve velkém území dodnes po-
znamenaném poválečným vyhnáním německy mluvícího obyvatelstva a v po-
měrně přehledných vztazích mezi lidmi, kterým v diecézi o něco dobrého jde. 
Dalším specifikem naší diecéze pak jsou také její první dva biskupové, kteří do 
ní přinesli něco, co nám možná někteří věřící z jiných diecézí závidí – hlubokou 
lidskost biskupa Františka a odvážnou otevřenost biskupa Tomáše.

 
Jste synem slavného Luboše Hrušky, armádního důstojníka, politického vězně a zakladatele 
Meditační zahrady s Památníkem obětem zla v Plzni. Takové rodinné zázemí Vás muselo 
naprosto jasně formovat a směrovat. Jak vzpomínáte na své dětství a dospívání?

Jsem moc vděčný, že jsem mohl vyrůstat v rodině, v jaké jsem vyrůstal. Ani ne 
tak kvůli tomu, že můj táta byl „slavný“ (to mě někdy občas i docela štvalo), ale 
kvůli jeho příkladu odvážné, ale pokorné statečnosti a kvůli láskyplnému a na-
slouchajícímu prostředí, jak jej v rodině dotvářela maminka. A když se k tomu 
přidali mí skvělí sourozenci, brácha Michal a sestra Jana, byl z toho rodinný 
„mix“, uprostřed kterého jsem velmi svobodně odkryl své povolání ke kněžství 
a do kterého jsem se, když naši umírali, mohl s velkou vděčností vracet. Možná 
tahle zkušenost také přispěla k tomu, že mi tak leží na srdci paliativní péče a že 
jsme s partou přátel na Chebsku mohli založit mobilní hospic, který dostal do 
vínku motto „Doma je doma“.

Kdy jste se rozhodl být knězem a proč myslíte, že to dnes mladé lidi ke kněžství příliš netáhne? 
Plzeňská diecéze nemá v současnosti v semináři ani jednoho bohoslovce.
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Své povolání ke kněžství jsem začal tušit ve svých osmnácti letech, rok před 
maturitou, po setkání s tehdejším plzeňským kaplanem Vaškem Chroustem. Po 
jedné pro mě nečekaně hluboké a zároveň velmi neformální svátosti smíření 
jsem za ním za týden přišel a řekl jsem mu: „Vašku, chci být knězem, jako ty!“ 
Pak to ve mně samozřejmě ještě po léta dozrávalo, ale už mi tohle volání nikdy 
nedalo pokoj a já jsem v něm dodnes – i přes některá krizová období – šťastný. 
A proč kněžská služba netáhne více mladých lidí? Tak to bych také rád věděl. 
Osobně spíše tuším, že cestou dál bude krok za krokem hledat nové podoby 
kněžské služby, mnohem bližší běžnému způsobu života, včetně toho rodinné-
ho, než se do těch současných snažit za každou cenu nalézt nové adepty.

 
Církev žije poslední rok synodálním procesem. Jak jste ho prožili a uchopili v Chebu a myslíte, 
že může tento proces reálně přinést církvi užitek nebo ji dokonce nějak proměnit?

Synodu o synodalitě jsme si v Chebu – po počátečních rozpacích – docela 
užili. Ve 12 synodních skupinkách o 5 až 13 účastnících ve věku od 32 do 59 let 
jsme od prosince 2021 do března 2022 prožili 32 setkání, probrali jsme 9 témat 
a mnohé z farníků povzbudil především objev, že jim někdo naslouchá a že ve 
skupině nevládnou jen ti nejmluvnější. Na našich webovkách nám z toho také 
zbylo poměrně dost inspirativního materiálu (www.farnostcheb.cz/synoda). Obec-
ně jsme z celého procesu ve farnosti přijali povzbuzení celkově zpomalit, ne-
chat věci růst více zevnitř, být staronovými způsoby spolu, odvážit se dalšího 
„prolínání světů“. Učit se čerpat z větší hloubky v kontemplativní modlitbě, po-
kračovat ve vycházení na periférie a být pohostinní vůči každému příchozímu, 
i kdyby byl sebeodlišnější, a hledat způsoby, jak jít společnou cestou i s okolní-
mi farnostmi. A jestli tento proces může přinést církvi užitek? No samozřejmě 
– už přináší v tom, že je řečeno „Tudy vede společná cesta“ a zároveň je pone-
chána velká svoboda, jak po této společné cestě putovat.

 
Z čeho máte v nové službě největší obavy?

Ve své nové službě mám největší obavu z toho, abych jí nezačal praktikovat 
jako pouhou „funkci“. A také z toho, abych byl pro své kolegy, i přes veškeré čas-
to velké odlišnosti v pastoračních důrazech, dostatečně důvěryhodným parťá-
kem na společné cestě.

 
A na co se naopak nejvíc těšíte?

Těším se na to, až budu přestěhovaný, protože mít poslední dva měsíce dvoje 
zaměstnání a dva domovy bylo docela náročné. A pak na to, až zjistím, že na tu 
Ježíšovu otázku „Miluješ mě?“ mohu a smím odpovídat jak v Chebu, tak v Plzni, 
s úplně stejnou nejistotou, ale zároveň s úplně stejným úžasem nad Ježíšovou 
důvěrou ke mně: „Ano, Pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě mám rád.“

Otázky pro nového generálního vikáře, Petra Hrušku, si připravil Pavel Říha.

Více o Petrovi Hruškovi se dozvíte také na webu: https://www.bip.cz/cs/novinky/
2022-05-novym-generalnim-vikarem-plzenske-dieceze-bude-p-petr-hruska
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Co se chystá

PLÁNOVANÉ AKCE NAJDETE NA WWW.BIP.CZ/CS/POZVANKY.

Diecéze plzeňská
9.–11. září Poutní víkend pro mladé

Cesta krajinou i vlastní duší pro všechny mladé od 15 do 30 let. Během pát-
ku se bude putovat z různých míst diecéze do kláštera Teplá. Tam bude večer 
a během soboty pokračovat další program výhradně pro přihlášené. Tématem 
je krize a její překonávání. Plánují se přednášky, hry, debaty, film, táborák a další.

Cena: 500 Kč. Přihlášky: https://1url.cz/@poutnivikend.
Trasy: více info na www.dcmplzen.cz/2022/06/06/poutni-vikend-pro-mlade.
• Sraz v Lázních Kynžvart v 9:25 (28 km)
• Sraz v Konstantinových Lázních v 10:20 (18 km)
• Sraz v Mihostově (u Mariánských Lázní) ve 14:40 (14 km)
Přijet individuálně až do Kláštera Teplá můžete do 19:00. Jídlo na cestu si bere 

každý sám, zajištěna je až páteční večeře.

10. září od 9:45 Diecézní pouť do kláštera Teplá 2022, Teplá
Zveme vás na tradiční diecézní pouť do Teplé. Začne v 9:45 u kříže. Pouť za-

končíme slavením eucharistie od 14:30.
Dopolední program:
• modlitba breviáře
• katecheze teologa a religionisty Pavla Hoška
• povídání o synodě
• program pro děti a pro náctileté (12–14 let)
Odpoledne program:
• Pavel Hošek promluví o jedné ze svých knih
• křížová cesta
• program pro rodiče
• divadlo pro děti
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23.–25. září Klučičí víkend, Plzeň
Vítáme všechny mladé pány od 12 do 18 let. Akce se uskuteční DCM. Více 

informací na www.dcmplzen.cz či v rubrice “DCM” tohoto zpravodaje.

30. září – 2. října beYOUtifull, Plzeň
Vítáme dívky ve věku 12–20 let. Akce se uskuteční na DCM. Více informací na 

www.dcmplzen.cz či v rubrice “DCM” tohoto zpravodaje.

14. října od 18:00 Kurz celoživotního vzdělávání: Klíčové elementy pastorace papeže Františ-
ka ve světle církevních dokumentů: bratrství a synodalita, Plzeň-Litice

V sále Koinonie Jana Křtitele bude probíhat cyklus přednášek, který si klade za 
cíl nabídnout klíčová kritéria a prvky k rozlišení současné ekleziální cesty. Kurz 
nabízí kritickou četbu  posledních magisteriálních dokumentů papeže Františka 
a bude se zabývat také jejich recepcí ze strany církve. Je zařazen do programu 
Celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v ČB a je ur-
čen široké veřejnosti. Přednáší P. ThLic. Alvaro Grammatica Th.D. Kurz je rozdělen 
do čtyř přednášek, které se konají vždy od 18:00 v sále Koinonie Jan Křtitel. 

Termíny konání: 14. 10. 2022, 20. 1. 2023, 21. 4. 2023, 16. 6. 2023.
Přihlášky do 7. října a další informace zde: 

https://1url.cz/@kurzcelozivotnihovzdelavani.

Vikariát karlovarský
3. září 
od 15:00, Živé Skoky 2022 – Listy z Gasthausu, Skoky

Zveme vás na vernisáž grafického plenéru do kostela Navštívení Panny Marie. 
Během akce můžete podpořit Skoky nákupem grafických listů, které vzniknou 
přímo v prostoru bývalého Schopfova hostince.

od 17:00, Živé Skoky 2022: koncert ČLOVĚK KRVE, Skoky
Zveme na koncert poutníka a písničkáře, vypravěče dávných příběhů do kos-

tela Navštívení Panny Marie.

11. září od 11:00 Svěcení zvonů, Skoky
Zveme vás na svěcení zvonů do kostela Navštívení Panny Marie. Poutní mši 

svatou doprovodí soubor La Bilancetta, který provede Missu českého barokního 
skladatele a premonstráta Jiřího Melcelia. Více info o zvonech na str. 7.

17. září od 13:00 Charita open air a děkovná mše, Karlovy Vary - Stará Role
Od 13:00 se uskuteční děkovná mše svatá za 100 let charitní pomoci cele-

brovaná emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Ve 14:00 
odstartuje festival Charita open air, který s podtitulem „100 let z lásky k lidem“ 
upomíná na 100leté výročí Charity na území České republiky. Připraven je hu-
dební program, tvořivé dílny a zábava pro děti. Více informací v rubrice „Charita“.
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18. září od 14:00 Pouť k Panně Marii Bolestné, Skoky

Mši celebruje P. Vladimír Slámečka.

Vikariát klatovský
8. září od 14:00 Seniorfest 2022, Klatovy

Pod záštitou emeritního biskupa plzeňského Mons. Františka Radkovského 
se uskuteční třetí ročník Seniorfestu před čajovnou U Naší milé Paní. Pořádá 
jej Oblastní charita Klatovy ve spolupráci s Římskokatolickou farností Klatovy. 
Připraven bude bohatý hudební program a návštěvníci ocení také stánky s ob-
čerstvením a s výrobky klientů místní charity.

Vikariát Plzeň-město
5. září od 19:00 Plzeňský varhanní podzim 2022 – Martin Bako, Plzeň

V rámci varhanního koncertu, který se uskuteční v Korandově sboru ČCE na 
Anglickém nábř., zazní skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Johannese 
Brahmse, Jána Levoslava Belly a také varhanní improvizace.

19. září od 19:00 Plzeňský varhanní podzim 2022: prof. Markus Rupprecht, Plzeň
Koncert se uskuteční v Západním sboru ČCE v Němejcově ulici. Zazní varhan-

ní improvizace.

Vikariát Plzeň-sever
17. září od 18:00 Plaský varhanní podzim – koncert pro zpěv a varhany, Plasy

V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Petra Kamenická, na varhany ji 
doprovodí Markéta Schley Reindlová.

24. září Meditační zahrada: Hry v zahradě, Plzeň
Více informací na www.dcmplzen.cz či v rubrice “DCM” tohoto zpravodaje.

Vikariát tachovský
3. září od 17:00, Varhanní koncert prof. Jana Hory, Tachov

Jan Hora (nar. 1936) patří k našim nejvýznamnějším varhaníkům a varhanním 
pedagogům, který vychoval již několik generací dalších vynikajících umělců 
v oblasti interpretace varhanní hudby. Z programu zazní například skladby od 
Johanna Sebastiana Bacha či Arthura Honeggera a dalších. Koncert se uskuteč-
ní v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

4. září od 10:00 Žehnání školních pomůcek, Tachov
Během mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhne žehnání školních 

pomůcek a požehnání dostanou také žáci, studenti a učitelé.

18. září od 10:00 Malé dožínky, Tachov
V kostele Nanebevzetí Panny Marie budou požehnány výpěstky ze zahrádek 

jako poděkování za úrodu a dar potravin.
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daPřinášíme vám výzvu českých a morav-
ských biskupů k pokračování synodálního 
procesu.

Sestry a bratři,
poté, co jsme s účastníky Národního 

synodálního setkání prožili 6. červen-
ce 2022 na Velehradě den naplněný 
modlitbou, nasloucháním a rozhovo-
ry, jsme v závěru plenárního zasedání 
České biskupské konference o tomto 
setkání uvažovali v bratrské diskusi.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do synodálního procesu a jsme vděčni za 
jejich ochotu hledat nové cesty z lásky k Bohu a církvi.

Slibně započatý synodální proces podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá 
společenství na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto 
procesu využila k hledání, kam Boží Duch vede církev tady a teď, především 
v tématech týkajících se života církevních společenství ve farnostech. My sami 
jsme připraveni používat synodální metodu ve své službě všude tam, kde se 
ukáže být vhodná.

Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je to 
duchovní cesta, v níž má své klíčové místo modlitba a prosba o působení Ducha 
Svatého. Proto sebe i Vás vyzýváme a prosíme, abychom se nepřestali modlit. 
Jen tak budeme moci rozlišovat znamení doby autenticky, a přitom v  Božím 
světle. Byli bychom rádi, kdyby život církve, poznávání Boží vůle, rozlišování 
a řízení bylo uskutečňováno jako duchovní proces tak, jak to učinili na počát-
ku církve apoštolové, když mohli prohlásit: „Rozhodl totiž Duch Svatý a my.“ 
(Sk 15,28).

Do dalšího hledání Božích řešení na společné cestě Vám ze srdce žehnáme.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, primas český 

a předseda České biskupské konference a biskupové Slezska, Moravy a Čech.
 Praha, 21. července 2022

www.cirkev.cz

Povzbuzení a výzva k pokračování 
synodálního procesu v České republice
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Pastorační centrum

6. července se konalo Národní synodální shromáždění na Velehradě
Tohoto setkání se účastnil biskup Tomáš a dalších osm diecézanů.
Text národní syntézy najdete na odkazu:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220722text-narodni-syntezy-synody-o-synodalite; 
Povzbuzení biskupů k pokračování synodního procesu naleznete na odkazu:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220721povzbuzeni-a-vyzva-k-pokracovani-synodal-
niho-procesu-v-ceske-republice (tento text naleznete také na str. 21 tohoto zpravo-
daje).

Vzdělávání pastoračních pomocníků ve farnostech
Vzdělávací setkání pro pastorační asistenty, akolyty, lektory, mimořádné 

služebníky eucharistie a další pomocníky ve farnostech se bude konat v so-
botu 15. října v Plzni na biskupství od 9:30 do 15:30. Přihlášky zasílejte na email:  
petra.konarikova@bip.cz.

Sdílíme s vámi pozvání, které se četlo 8. srpna v kostelích Plzeňské diecéze:
Milé sestry a milí bratři,
zvu Vás všechny na sobotu 10. září do kláštera Teplá na diecézní pouť. Přijeďte se 

setkat s věřícími z jiných farností a povzbudit se na naší společné cestě. Z bo-
hatého programu si jistě vybere každý. Program pro mladé od 15 let začíná už 
v pátek. Těším se na setkání s Vámi,

biskup Tomáš
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že DCM, Františkánská 11, Plzeň 301 00 (vchod vedle Muzea církevního umění)

FB: DCM Plzeň
Instagram: dcm_plzen
YouTube: DCM Plzeň
web: dcmplzen.cz
email: dcm@bip.cz

Proběhlé akce:
Quest

V červenci proběhl tábor Quest pro mladé od 12 do 15 let. Letošním tématem 
bylo Společenstvo Prstenu a všichni jsme si společný týden moc užili. Podařilo 
se nám vytvořit jednotné společenství účastníků a vedoucích. 

První den jsme si vytvořili své prsteny a po celý tábor je nosili. Navštívil nás 
i otec biskup Tomáš a měl katechezi na téma “Vydej se na cestu!”, kde jsme se 
dozvěděli, že křesťané nesmí být gaučovní. Také jsme si povídali o důležitosti 
rodiny a přátel, o překonávání svých strachů a o umění přijmout i darovat po-
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moc. Na programu byly hry, workshopy, sdílení ve skupinkách, výlet, táborák 
a samozřejmě promítání prvního dílu Pána prstenů.

Více o průběhu tábora najdete na našem Facebooku. Kompletní fotoalbum pak na 
našich stránkách.

Creative
V srpnu proběhl tvůr-

čí festiválek Creative pro 
všechny mladé duchem. 
Přes den se tvořilo na mno-
ha workshopech a opravdu 
všichni lidé mají tvořivého 
ducha. Večer stodolu zaplni-
la hudba kapel Razam a Kry-
lobeat a celým prostorem 
dýchala radostná atmosféra, 
tančilo se a poskakovalo.

Takovou zpětnou vazbu 
nám dali účastníci:
• Společenství a to místo tvoří dohromady takový koktejl, díky kterému jsem 

šťastný.
• Krásné jako vždycky.
• Líbilo se mi, jak jsme vyráběli brože a náušnice a malování na ruce. (pozn. 

hennou)
• Divadelní představení “Půlnoc v pohraničí” bylo to nejlepší, co jsem viděla.
• Land art byl super relax. (pozn. land art je tvoření v krajině obvykle z přírodnin)
• Nejpozitivnější zážitek? Vafle!
• Je to tu pěkné, ale objednali jste špatné počasí. (pozn. celou sobotu pršelo)
• Hodně mě bavilo vyrábět šperky a hladit kočičky.
• Koncert kapely Razam jsem si opravdu moc užil.
• Výborné buchty v kavárně za 5 Kč, vážně bomba!
• Je tu skvělá přátelská atmosféra, prostředí a taky se tu nemluví sprostě.
• Nějaký konkrétní zážitek? Točení na kruhu, to si jen tak nezkusíš.
• Hrníčky byly pěkný. (pozn. na keramickém workshopu si mohli účastníci jak 

něco sami vytvořit z hlíny, tak pomalovat už hotový hrnek)
• Nejlepší tak levný kafe, co je tady v kavárně, jinde nekoupíš.
• Asi nejlepší zážitek bylo vystoupení Stáni Tothové se šansonem. Opravdu 

moc krásné.
Za mě: Já jsem nadšená, že i přes lijavec se mnou mí kreativci šli do lesa na 

workshop. Výsledky byly opravdu úžasné a ten klid, který z nás vyzařoval i přes 
promočené oblečení… Prostě super.

Tery Metelková 
organizátorka a lektorka land artu
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Připravované akce:
Víkendová pouť pro mladé

Cesta krajinou i vlastní duší pro všechny mladé od 15 do 30 let proběhne 
9.–11. září. Během pátku se bude putovat z různých míst diecéze do kláštera 
Teplá. Tam bude večer a během soboty pokračovat další program výhradně pro 
(přihlášené) mladé. Tématem je krize a její překonávání. Plánují se přednášky, 
hry, debaty, film, opékání/táborák a další super náplň na víkend. Více info na 
www.dcmplzen.cz/akce.

Klučičí víkend
23.–25. září proběhne na DCM první klučičí víkend. Vítáme všechny mladé 

pány od 12 do 18 let. Víkend si berou na starost kluci z vysokoškolského klubu 
HORA, takže je určitě na co se těšit. Více info a přihlášky na webu www.dcmplzen.cz.

BeYOUtifull
Jsme nadšení, že můžeme uskutečnit letos již třetí víkend pro holky. Sejdeme 

se na DCM na přelomu září a října (30. září – 2. října). Vítáme všechny slečny 
od 12 do 18 let. Čeká na vás povídání, společné vaření, hry, modlitba a mnoho 
dalšího. Více info a přihlášky na webu www.dcmplzen.cz.

Hry v Meditačce
V sobotu 24. září odpoledne vás zveme do Meditační zahrady na hraní her. 

Vítáme všechny. Rodiny, studenty, mladé, staré. Přijďte a hrajte si. Výběr venkov-
ních, karetních a dalších společenských her je opravdu veliký a je na co se těšit.

Veni Sancte
Ve středu 5. října se bude od 19:00 konat slavnostní mše na zahájení akade-

mického roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Všichni 
studenti i ostatní jsou srdečně zváni. Pro vysokoškoláky bude po mši ještě po-
sezení na HOŘE (nahoře na faře).

Mezi
V sobotu 22. října proběhne v Plzni setkání pro mladé. Hlavní myšlenkou je 

propojení pouti v Teplé (které proběhne v září) a diecézního setkání s biskupem 
(plánujeme na listopad).

Let’s Dance
11. listopadu od 19:00 proběhne diecézní ples mládeže. Letos bude reprezen-

tační, takže večer ve znamení dlouhých rób a elegance.

Log In
Diecézní setkání mladých s biskupem proběhne 18.–19. listopadu.
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Z charitního života Z charitního života 
v západních Čecháchv západních Čechách

Charitní poradny opět pomohou lidem s dluhy při Milostivém létu
Druhý ročník Milostivého léta se koná v období 1. září – 30. listopadu 2022. Bě-

hem něho má dlužník v exekučním řízení možnost uhradit nesplacenou jistinu 
svého dluhu s jednorázovým poplatkem ve výši 1 815 Kč. Možnost se vztahuje 
pouze na veřejnoprávní dluhy a pouze v řízeních vedených soudním exekuto-
rem. Pokud dlužník v uvedeném termínu jistinu a poplatek uhradí, bude exeku-
ce ukončena bez nutnosti platit další příslušenství dluhu.

Správným postupem provedou zájemce charitní poradny z naší diecéze:
• Sociální poradna Oblastní charity Klatovy, nám. Míru 63, Klatovy, 339 01, e-mail: 

poradna@klatovy.charita.cz, tel. 731 433 044, 376 382 040.
• Občanská poradna Cheb, provozovaná Diecézní charitou Plzeň, Koželužská 19, 

Cheb 350 02, e-mail: poradnach@dchp.charita.cz, tel. 731 433 134.
• Pro základní informace je možné se obracet i na Terénní krizovou 

službu Diecézní charity Plzeň, Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň, e-mail: 
krize@dchp.charita.cz, tel. 777 167 004.
 

Třetí seniorfest v Klatovech
Pod záštitou emeritního biskupa plzeňského Mons. Františka Radkovského se 

v Klatovech 8. září od 14:00 uskuteční před čajovnou U Naší milé Paní třetí ročník 
seniorfestu. Pořádá jej Oblastní charita Klatovy ve spolupráci s Římskokatolic-
kou farností Klatovy. Připraven je bohatý hudební program a návštěvníci ocení 
také stánky s občerstvením a s výrobky klientů místní charity.

 
Charita open air v Karlových Varech

S podtitulem „100 let z lásky k lidem“ pořádá Farní charita Karlovy Vary 17. září 
od 14:00 svůj Charita open air, který letos upomíná na 100leté výročí Charity na 
území České republiky. Bude se konat v areálu farní charity na adrese Svobodo-
va 743/12 Karlovy Vary - Stará Role. Hudebnímu programu bude od 13:00 před-
cházet děkovná mše svatá za 100 let charitní pomoci celebrovaná emeritním bis-
kupem plzeňským Františkem Radkovským. Vedle hudebních uskupení Hokus 
pokus, Big Band Šmeralka, A Basta a Kozatay čekají návštěvníky tvořivé dílny 
a karikaturista, děti se budou moci vydovádět ve skákacím hradu a při dalších 
připravených aktivitách, v plánu je i malování na obličej. Vstupné zdarma.
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Pomoc lidem z oblastí zasažených požárem v Českém Švýcarsku
Po vypuknutí požáru v Národním parku České Švýcarsko vyhlásila Diecézní 

charita Litoměřice sbírku na pomoc lidem, kterým ničivý živel zasáhl do života.
Přispět lze:

• na transparentní sbírkový účet číslo 310465356/0300 vedený u ČSOB,
• na webu Darujme.cz v projektu Diecézní charity Litoměřice,
• prostřednictvím DMS: odešlete DMS CHARITAPOMOC 30, DMS 

CHARITAPOMOC 60 nebo DMS CHARITAPOMOC 90 na číslo 87 777, cena 
DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
 

Charitní pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny v Plzni je stále v plném proudu
Přibližně 400 nových žadatelů o humanitární pomoc po příchodu z Ukrajiny 

navštěvuje měsíčně areál Humanitárního skladu Diecézní charity Plzeň v Cuk-
rovarské ulici 16. Jedenkrát měsíčně po dobu čtvrt roku zde mohou obdržet 
balíček potravinové pomoci a základní hygieny. Typicky se jedná o matky, které 
uprchly před válečným konfliktem se svými dětmi. Při první návštěvě si zde mo-
hou také vybrat nezbytné ošacení nebo vybavení do domácnosti, při dalších ná-
vštěvách jsou tyto potřeby zpoplatněny minimálním manipulačním poplatkem.

Diecézní charita stále žádá veřejnost o pomoc při zásobování humanitárního skladu trvan-
livými potravinami a hygienickými potřebami – docházejí hlavně ty, které jsou 
určené pro děti, tedy plenky, vlhčené ubrousky či krémy proti opruzeninám, 
z potravin pak přesnídávky, kaše či sunar.

Příjem darů je v běžných otevíracích hodinách: PO, ST: 9–12 a 13–14:30 hodin;  
ÚT, ČT: 9–12 a 13–17 hodin; PÁ: 9–12 hodin.

Vedle humanitární pomoci poskytuje Diecézní charita Plzeň uprchlíkům 
z Ukrajiny poradenství prostřednictvím své Poradny pro cizince v Cukrovarské 
ulici 16 a dále formou asistenčních služeb poskytovaných na Oddělení poby-
tu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Jagellonské 
ulici 9. Pro úspěšné a hladké začlenění nově příchozích do české společnosti 
provozuje Diecézní charita Plzeň Komunitní centrum v sadech 5. května 8, kde 
probíhají kurzy češtiny a různé integrační aktivity.

Projekt Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni VIII. je financován Mini-
sterstvem vnitra ČR v rámci dotace na integraci cizinců a statutárním městem Plzeň 
prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP.

Jedenáct jazykových kurzů pro cizince se koná v rámci  projektu statutárního města 
Plzně „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“, který finančně podpořilo 
Ministerstvo vnitra ČR.

Další aktivity v Komunitním centru se konají v rámci projektu Zajištění humanitární 
pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny na území města Plzně a jejich integrace do české spo-
lečnosti, který finančně podpořilo statutární město Plzeň. 

 
Caritas Regensburg znovu významně podpořila rozvoj sociálních služeb Diecézní charity Plzeň

Novou podporu Diecézní charitě Plzeň vyjádřila několika finančními dary 
její partnerská diecézní charita sídlící v Regensburgu. Caritas Regensburg stála 
u zrodu naší diecézní charity v roce 1993, kdy na její provoz uvolnila část ze své 
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tehdejší veřejné sbírky. Při příležitosti svého 100letého výročí zaslala Diecéz-
ní charitě Plzeň 10 000 eur a 1 000 eur přidal ředitel Zemské charity Bavorsko 
v Mnichově Mons. Bernhard Piendl. Dalších 5 000 eur bylo Diecézní charitě Plzeň 
poukázáno jako podíl z výtěžku jubilejního charitního běhu Plzeň–Regensburg 
uskutečněného na konci července. Tyto dary budou využity na nákup pozemků 
potřebných pro rozvoj Domova pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích a dorov-
návání deficitů v příjmech charitních sociálních služeb. Na pomoc Diecézní cha-
rity Plzeň uprchlíkům z Ukrajiny uvolnila Caritas Regensburg dalších 15 000 eur.

Shodou okolností byla díky oslavám 100 let Caritas Regensburg obnovena 
také spolupráce Diecézní charity Plzeň s Ackermann-Gemeinde Regensburg. 
Toto sdružení založili v roce 1946 vysídlení Němci z Československa, zaměřuje 
se na přeshraniční spolupráci a organizuje společná setkání Němců a Čechů. 
První setkání se uskutečnilo 8. srpna v Plzni.

 
Diecézní charita Plzeň vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Vedoucí Charitní 
pečovatelské služby Blovice, Spálené Poříčí

Nabízíme: úvazek 1,0; mzda 31 000 
– 35 000 Kč; pracovní poměr na dobu 
určitou s možností prodloužení; ter-
mín nástupu: ihned, případně na 
základě dohody; práci v dobrém ko-
lektivu; možnost aktivního řízení tý-
mové činnosti, která má jasný smysl 
a významný dopad na kvalitu života 
seniorů, nemocných a  jejich rodin ve 
svěřené lokalitě; vedení přátelského 
a zkušeného pracovního kolektivu; 
zázemí respektované organizace s té-
měř 30letou tradicí pomoci lidem.

Předpoklady: ukončené středoškolské 
vzdělání, ukončené vysokoškolské 
vzdělání, praxe v oboru je výhodou; 
vzdělání dle zák. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách – pozice sociální pra-
covník výhodou, nebo nutná znalost zák. 108/2006 Sb.; zkušenost s vedením 
vícečlenného týmu; výborné komunikační a organizační schopnosti, samostat-
nost, schopnost vytvářet dobré podmínky pro vnitřní spolupráci týmu, pečli-
vost při vedení dokumentace; znalost práce na PC; čistý trestní rejstřík; aktivní 
přístup k práci, zodpovědnost, flexibilita; ŘP sk. B.

Znění celého inzerátu je k dispozici na www.dchp.cz v sekci volných míst. 
Další informace poskytne Mgr. Tereza Landová na tel. 731 433 002 nebo e-mailu  
tereza.landova@dchp.charita.cz. Na tentýž e-mail mohou zájemci zasílat motivač-
ní dopis a strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobní-
mu pohovoru.

Děkujeme za váš zájem pracovat v organizaci Diecézní charita Plzeň.
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Nedávno jsem si povídala s jednou ze svých dospělých dcer. O Bohu, o víře, 
o důvěře v Boží přízeň a pomoc, o poctivém každodenním žití. Bylo to velmi 
povzbuzující, občerstvující a objevné. Jako živá voda. Zaplavilo mě takové do-
jemné poznání, o které se toužím podělit. Jako rodiče více dětí jsme je s láskou 
a důsledností vedli k víře, tak jak jsme uměli nejlíp, vyučovali a povzbuzovali je 
v tom, co jsme sami poznali a žili. Jak šel čas, dětská víra buď přerostla ve vlastní 
zkušenost s Bohem, více nebo méně, přišel čas opouštění, hledání, ten čas je 
u každého dítěte, u každého z nás jiný a někdy velmi dlouhý. Při tom rozhovo-
ru s dcerou mi došla úžasná věc. Že předávání víry, život s Bohem není jen od 
rodičů k dětem, ale ono je to vzájemné. Když naše dospělá víra začne být uta-
haná, spíš takové klišé než zapalující jiskra, mohou to být naše děti, které svou 
zkušeností, odvahou a pravdivým svědectvím života rozhoří doutnající uhlíky. 
A to se právě stalo mně. Jak jsem dceru poslouchala, tak mé srdce zaplavovala 
radost a vděčnost. Když jsem položila telefon, potřebovala jsem z celého srdce 
děkovat za ten dar, za poznání, že mě víra a zkušenost mého dítěte poponáší 
a dává zahořet, když můj krb chladne. Už je to delší dobu, ale kdykoli si na to 
vzpomenu, i teď, když se dělím s Vámi, cítím tu radost a lásku, se kterou se mě 
Bůh ujímá jako já svého dítěte. Děkuji. Kéž otevíráme s dychtivostí svá srdce 
i uši, když jsme v blízkosti našich blízkých, našich dětí.

Majka Lachmanová

Nepřehlédněte informace z Karmelitánského knihkupectví
Otevírací doba ZÁŘÍ
pondělí, středa, čtvrtek  9:00–17:00
úterý, pátek:                    8:00–16:00
v září dovolená:  1.–2. září, 26.–27. září
 

Knižní a jiné novinky
V Karmelitánském knihkupectví jsou již skladem všechny kalendáře 2023.

Pane, obnov své zázraky, Stayne Damian
Kniha popisuje, jak se dnes charismata používají „v terénu“, a také zmiňuje 

jejich výjimečné a překvapivé projevy. Autor předává jen své osobní zkušenosti 
a to, čeho byl sám svědkem. Kéž to vše poslouží k upevnění víry, k pochopení 
teologie charismat a k jejich rozlišování v životě dnešní církve. (P. Raniero Can-
talamessa, OFMCap.) A co píše sv. Řehoř Veliký o charismatech? „Měli bychom je 
považovat za stopy Božích kroků mezi námi; plní nás bázní a obdivem, pomáha-
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jí nám toužit po nadcházejících nebeských věcech, pobízejí nás, abychom dbali 
tajemné rady od Ducha, který je jejich původcem.“ Stojí za úvahu nadchnout se 
čtením o darech Ducha Božího.  

Co napsal anděl do hlášení, Bosman Pavel
Soubor osobitých povídek, fejetonů a úvah oblíbeného karikaturisty je do-

kladem toho, že jeho tvořivost se neomezuje na výtvarné umění. Zkušenosti 
strojvedoucího, manžela, otce i účastníka bohoslužeb vytvářejí originální celek: 
svět myšlenek, vtipu, mnohdy nečekaných perspektiv a pohledů na život i na 
svět Bible. Autorova rodina, spolupracovníci i biblické postavy ožívají před čte-
nářem projasněné svěžím světlem. Nedílnou součástí knihy jsou také autorské 
ilustrace a kreslené vtipy.

Věřím, vyprávěj mi o Vyznání víry, Fererro Bruno
Bůh je nekonečný a všemohoucí a v Ježíši Kristu se stal člověkem. Jak si to 

máme představit? Jak vůbec mluvit o velikých tajemstvích víry? Pro děti, rodiče 
i katechety je vyznání víry – neboli krédo – obrovskou výzvou. Zkušení autoři 
Bruno Ferrero a Anna Peirettiová umí tato tajemství víry dětem přiblížit. Knížka, 
rozdělená do 12 částí a ilustrovaná Jurajem Martiškou, seznamuje děti s jednot-
livými články víry.

V nabídce jsou také dvě knihy františkána P. Benedikta Vladimíra Holoty, který 
oslavil neuvěřitelné stoleté jubileum. Knihy s názvem Nechtěl jsem být farářem a Co 
mi dala rodná ves, zakoupíte v našem obchodě.

V Karmelitánském knihkupectví můžete zakoupit i STŘÍBRNÉ ŠPERKY, zejména 
křížky, řetízky, medailonky a madonky. Najdete zde i dobroty od sester TRAPIS-
TEK a z kláštera Nový Dvůr. Milovníci čaje mohou vybírat z pestré nabídky čajů 
značky SONNENTOR.  

 
V sobotu 10. září se koná Diecézní pouť v Teplé. Na místě budou stoly se zbo-

žím Karmelitánského knihkupectví. K dostání budou také kalendáře 2023, rů-
žence a další drobné náboženské předměty jako ikony, svíčky, kříže.
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nané v roce 1227, stojí kostel 
sv. Vojtěcha. Byl postaven 
ve vyvýšené části obce nad 
návsí, a tak vytváří domi-
nantu. Zatím se jeví, že ne-
měl předchůdce a prvně byl 
postaven v roce 1682 a do 
dnešní podoby byl upraven 
v roce 1737. Jedná se o jed-
nolodní kostel s polokruho-
vě uzavřeným presbytářem 
a  hranolovou věží v západ-
ním průčelí se zajímavou 
kupolovitou střechou. Vnitřek je zaklenut v lodi i v presbytáři. Hlavní oltář je 
z poloviny 18. století, portálový, s obrazem sv. Vojtěcha od Josefa Kramolína. 
Tento pozdně barokní malíř je zatím nedoceněn. Stal se laickým jezuitským bra-
trem až do zrušení řádu v roce 1773. Potom žil v Karlových Varech, oženil se, 
založil rodinu a jeho dílo je úctyhodné. Boční oltáře jsou o něco mladší a jsou 
zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Apolonii. Kazatelny je klasicistní. Na zdi 
bývalého hřbitova u přístupu ke kostelu jsou pěkné barokní sochy sv. Vojtěcha 
a sv. Prokopa.

Na podlouhlé návsi obce Výrov byla 
v roce 1902 postavena mešní kaple 
na podnět rodiny Prusíků z Výrova. 
Na stavbu se složili obyvatelé obce 
a téměř polovinu nákladů zaplatil kní-
že Pavel Klemens Metternich. V roce 
2002 se konaly slavnosti stého výročí 
posvěcení kaple, kterého se zúčastnil 
tehdejší plzeňský biskup František 
Radkovský. Kaple je poměrně velká 
a byla postavena v novobarokním 
slohu. Na obdélníkovou loď navazuje 
polokruhový presbytář.  

Kostely a kaple sv. Vojtěcha
ve vikariátu Plzeň-sever

Krty

Výrov
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Kaple sv. Vojtěcha se nalézá na východní straně Kralovic při silnici do Lednice. 
Na Stabilním katastru z roku 1841 je zaznamenaná jako dřevěná. Zděnou kapli 
postavila rodina mlynáře Říhy někdy po polovině 19. století jako jednoduchou 
kapli se štítem a sedlovou střechou. Původně v ní byla socha sv. Vojtěcha, patro-
na mlynáře Vojtěcha Říhy, která byla ukradena.

V obci Hedčany stávala kap-
le sv. Vojtěcha v druhé po-
lovině 19. století uprostřed 
návsi vedle obecní sýpky. 
Sýpka i kaple musela ustou-
pit novostavbě školy, posta-
vené v  letech 1902–1903, 
k níž byla přistavěna i nová 
kaple. Projekt zpracoval 
zedník z pražského Smícho-
va Ferdinand Slabý, jehož 
matka pocházela z  Hedčan. 
Slabý byl nevlastním bra-
trem architekta Františka 

Šafránka, který mu zřejmě s projek-
tem pomáhal, protože stavba je dob-
ře architektonicky řešená. Kapli vy-
stavěl Cyril Čech z Čisté. Zděná kaple 
na obdélném půdorysu má v čele 
novobarokní štít, za nímž je šestiboká 
věžička s  cibulovou střechou. V ní je 
zavěšený barokní zvon, který se jako 
jeden z mála vrátil po válce z rekvizic. 
Má nápis „sv. Bernarde, oroduj za nás“ 
a letopočet 1737.

Kaple při silnici středem obce Kace-
řova byla postavena v roce 1883. Je to 
drobná stavba se sedlovou střechou, 
na níž je neobvykle tvarovaná věž. 
Čtyři poměrně robustní sloupy drží 
nízkou stanovou střechu s křížkem. 
Ve věžičce visí zvon s nápisem Jacob 
Wilhelm Seitz aus Pilsen (+1793). Jeho 
dílnu po smrti převzal slavný zvonař-
ský rod Pernerů. Uvnitř se nachází pře-
kvapivě socha sv. Jana Nepomuckého.

Jan Soukup

Hedčany

Kaceřov
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Do tohoto zpravodaje přispěli svými fotografiemi: Václav Beneš, Soňa Pikrtová, 
Jan Soukup, Jiří Strašek, Salome Mecová, Jana Černíková, Martina Matějková, 
Tery Metelková.

Vážení čtenáři, vítáme také vaše obrazové a textové příspěvky do zpravodaje, 
které můžete posílat na adresu zpravodaj@bip.cz nebo poštou (nám. Republiky 35, 
Plzeň, 301 00).
Web plzeňské diecéze: www.bip.cz. Facebook: @bip.cz.
Na vaše příspěvky se těší Hana Zemenová, redaktorka.

Z diáře emeritního biskupa Františka

4. 9. 16:00 Marienwieher, mše sv. pro poutníky 
  z Chebska
8. 9. 14:00 Klatovy, Seniorfest
10. 9.  Klášter Teplá, Diecézní pouť
11. 9. 11:00  Skoky, mše sv. s žehnáním zvonů
12.–15. 9.         Sv. Hostýn, Exercicie pastoračních asistentů 
  v Charitních zařízeních ACHO
17. 9.  13:00    Karlovy Vary, stacionář, mše sv. k 100. výročí 
  charity
19. 9.  19:00  Chudenice, zámek, přednáška o Turínském 
  plátně
21. 9. 9:30 Bečov nad Teplou, vikariátní konference
22. 9. 9:00     Plzeň, družinová schůzka Svojsíkova oddílu
25. 9. 15:00  Kaple sv. Eustacha u Sytna, mše sv. a žehnání sochy 
  sv. Františka z Assisi
29. 9.  14:00    Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
30. 9.–2. 10.      Běleč nad Orlicí, Národní OS Jamboree
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Z diáře biskupa Tomáše
1. 9. 9:00 Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové, zahájení 
  školního roku Církevního gymnázia
3. 9. 14:00 Úlice, kaple sv. Vavřince, žehnání kaple po opravě
4.9. 9:00 Holýšov, kostel sv. Petra a Pavla, mše sv.
 11:00 Stod, kostel sv. Máří Magdaleny, mše sv.
6.9. 16:00 Plzeň, Meditační zahrada, zahradní slavnost
8.9. 10:00 Plzeň, Rada Diecézní charity
9.9. 10:00 Meclov, kostel sv. Michaela, mše sv. k výročí 10 let 
  provozu Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
 17:30 Cheb, františkánský klášter, zahájení výstavy 
  Nositelé tradice lidových řemesel
10.9.  Teplá, klášter Teplá, Diecézní pouť
11.9. 11:00 Nicov, kostel Narození Panny Marie, poutní mše sv.
 19:00 Nebílovy, zámek, koncert v rámci Haydnových 
  hudebních slavností
15.9.  Praha, Ekonomická a právní komise ČBK
18.9. 9:00 Františkovy Lázně, kostel Povýšení sv. Kříže, poutní 
  mše sv.
22.9.  Praha, Školská komise ČBK
24.9. 10:00 Aš, kostel sv. Mikuláše, mše sv. k výročí 150 let 
  kostela
25.9. 10:00 Město Touškov, kostel sv. Jana Křtitele, mše sv. 
  s žehnáním chleba
 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, ekumenická 
  bohoslužba
27.9. 9:30 Želiv, klášter, Ekumenické setkání synodální 
  cesty
28.9.  Stará Boleslav, národní svatováclavská pouť


