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Je 23. září a nastal podzim. Nevím jak pro Vás, ale pro mě tak začíná oblíbené 
období, které díky ranní mlze a kratším dnům vybízí ke zklidnění, zpomalení 
a procházkám v barevném listí. 

Každý den kolem nás mimo noviny, časopisy a desítky letáků sviští vysoko-
rychlostní internet a díky chytrému mobilu a aplikacím v něm se na nás chrlí 
stále nové informace o tom, co se ve zrovna děje. Pak je tu televize, rádio, rozhlas 
v obchodě a další, slýcháme akční nabídky, nabídky z politické sféry, jak se zdra-
žuje jídlo, energie, oblečení, elektronika, vše. Staráme se o svou rodinu, chodíme 
do práce. Na Bibli se nám třeba i práší. Jsme všeho tak přesycení. Když dorazíme 
na mši, je pro nás těžké udržet pozornost a nezbývá čas si udělat čas. Na sebe, na 
naše společenství a lidi v našem okolí, které vlastně ani moc neznáme.

Klid a pokoj.
A tak doufám, že nacházíte čas pro prožití přítomných chvílí a umíte zpomalit. 

Že se vám daří myslet na svůj duchovní život, vnitřně růst a prožíváte chvíle ve 
společnosti lidí, kteří jsou pro vás důležití či se ve zklidnění nebo modlitbách 
potkáváte s naším Pánem. Jak řekl biskup Tomáš Holub v živém internetovém 
vysílání „LIVE s biskupem“: „...Abychom my jako křesťané nebyli těmi, co panikaří-
me…“ a „Neměli bychom vyměnit pohodlí a náš blahobyt, za to, že budeme relativizo-
vat nějaké zásadní hodnoty,... na kterých stojíme.“ Více o tom, co je to “LIVE  s bisku-
pem”, si můžete přečíst v rubrice “Co se chystá”.

V září se uskutečnila diecézní pouť do Teplé, kde jsem takové zpomalení a po-
koj pociťovala. Nejen, že klášter a jeho okolní zahrady jsou opravdu oázou klidu, 
která vybízí k rozjímání, ale i celá pouť proběhla v obohacující, přátelské a poklid-
né atmosféře protkané osobními rozhovory, přednáškami a chválou či prosbami. 
Jak podotkla paní Alžběta v anketě z Teplé, kterou jsme pro tento zpravodaj při-
pravili, mimo jiné se jí líbilo, jak se k sobě všichni poutníci hezky chovali.

Pokud byste si chtěli v říjnu zpomalení naplánovat, je možné si zarezervo-
vat místo na podzimní piknik v Meditační zahradě v Plzni. Pokud vás oslovuje 
hudba, vydejte se na společný koncert sborů plzeňské diecéze. Nebo si rovnou 
naplánujte výlet s duchovním přesahem na některou z poutí. Seznam akcí na 
vás čeká na následujících stránkách, ale také na webu biskupství v záložce „ka-
lendář akcí“.

Přeji Vám příjemné prožití října,
Hana Zemenová
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Misionář na prázdninách
Dobrodružství nekončí

Opatrně a občas se v letních mě-
sících mezi námi záhadně objevoval 
náš misionář Karel Mec OMI. Žádný 
velký halas jeho příjezd nedoprovázel. 
Možná také proto, že jak už to na již-
ní polokouli chodí, věci nejsou jasné 
do poslední chvíle. A vytoužená do-
volená po třech letech strávených na 
pořádně tvrdé misii se dlouho zdála 
jako sen, který se teoreticky blíží, ale 
technicky se na ambasádách a dalších 
úřadech neděje vůbec nic, co by tomu 
nasvědčovalo.

Odpočinek a nabírání nových sil si 
Karel opravdu zasloužil. Můžeme krát-
ce zrekapitulovat poslední tři roky: Na 
počátku opět boj a čekání na úřady 
a naše modlitby, aby se země, do které a pro niž byl Karel poslán, otevřela. Po 
krátkém seznamování s oblátskou komunitou v Zimbabwe byl spolu s místním 
spolubratrem Charlesem postaven doslova doprostřed buše s dotazem místní-
ho biskupa, zda by zde mohli vybudovat misii, která bude sloužit deseti dalším 
místům v okolí.

Karlové se úkolu ujali se vší vervou. Možná si vzpomeneme společně na slova, 
která Karel pronesl při prvním výstupu z letadla na africkou půdu: “Školy dobré, 
tady budu především potřebovat to, co jsem se naučil jako skaut.” Za uplynu-
lé dva roky jsme i my přispěli ke vzniku poctivé misie: zázemí několika budov, 
vodního vrtu a přívodu vody, také díky nám byly položeny solární panely, které 
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zajistí misii elektrickou energii. Vedle vlastního zajištění obživy obyvatel misie 
– zeleninová zahrada a malé hospodářství - započali otcové společně s místní 
komunitou promýšlet a budovat projekty na rozvoj zdejšího života jako je chov 
zvířat, pomerančový sad a mnoho dalšího. Na dva roky docela dost, že?

A tak jsme s vděčností uvítali malinko zotaveného Karla v našich komunitách 
a farnostech. Vyprávění a fotografií by bylo na několik dnů. Už teď je jasné, že 
se Karel vydal cestou úzkou a namáhavou. Po ní se těžko jde osamoceně. Po-
kud i vy chcete být účastníky misijního dobrodružství nejen otce Karla, zveme 
vás do kruhu přátel oblátských misií, v němž podporujeme misie společnou 
modlitbou a praktickou pomocí. Více najdete na našich stránkách, na e-mailu  
omd@oblati.cz nebo můžete misii v Zimbabwe podpořit přímo darem skrze 
Oblátské misijní dílo na účtu: 244 816 241/0300 VS 560. Děkujeme!

Hanka Koukalová
www.oblati.cz

Procesí ke kapli svaté Barbory v Lipí u Nebílov

I přes nejisté počasí celého týdne, i nedělního odpoledne, se dne 28. srpna 
od 15:00 uskutečnilo tradiční Procesí ke svaté Barboře v Lipí u Nebílov, které 
pořádá farní společenství ve Štěnovicích při farnosti Plzeň – Bory. Za suchého  
a stálého počasí se ze zámecké kaple v Nebílovech nosí do lesní kaple barokní 
polychromovaná socha této světice. Jelikož v den akce se suché počasí nedalo 
garantovat, nesl se obraz, který jinak bývá celoročně v kapli. V letošním roce 
se akce zúčastnilo, i přes hrozící déšť, více jak 40 poutníků z okolních farností 
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i z nedaleké Plzně. Velice si vážíme toho, že stále přibývá více těch, kteří nachází 
v této akci již mnohdy zapomenuté kouzlo společného putování letní krajinou 
za prožitím mše svaté v lůně přírody.

Michal Plzák
Štěnovice

Biskup Tomáš sloužil mši svatou v Milavčích

V sobotu dopoledne navštívil Milavče biskup Tomáš Holub. Při příležitos-
ti této návštěvy poprvé ve zdejším kostele sloužil mši sv. a následně se setkal 
s farníky. Mši sv. doprovázela místní dětská schola a při průvodu zahráli trubači 
z mysliveckého spolku v Domažlicích. Večer se otec biskup vrátil do Domažlic, 
kde se zúčastnil oslav 50. narozenin našeho kostelníka Romana Holuba. Během 
setkání domažličtí dobrovolní hasiči a také zástupci farnosti gratulovali otci bis-
kupovi k jeho nedávným 55. narozeninám. 

P. Mirosław Gierga
Poběžovice

Poutní mše svatá nad Smržovicemi
Poutní mše svatá k výročí posvěcení  kaple sv. Václava nad Smržovicemi se 

konala 4. září. Jako každý rok se sešli věřící v hojném počtu první neděli v měsíci 
září na stráni pod Zadním kopcem, aby zde slavili pouť. Mši svatou celebroval 
Mons. Miroslav Kratochvíl. Součástí letošní mše svaté bylo posvěcení nové soš-
ky sv. Václava a  posvěcení kříže pod kaplí. Kříž daroval ke kapli pan Václav Mráz 
z čp. 15. Ten také daroval do kaple sošku Panny Marie .
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Přes samotným zahájením mše pro-
mluvil k přítomným pan Mráz z čp. 27, 
stavitel této kaple, s tímto proslovem: 
“Vítám všechny, kteří jste přišli ke kap-
ličce vzpomenout již 9. výročí slav-
nostního vysvěcení. Dnes dopoledne 
bude na průčelí uvnitř kaple posvěce-
na nová socha sv. Václava od známého 
šumavského řezbáře, tvůrce sušické-
ho betlému, Karla Tittla. Rovněž bude 
posvěcen kříž pod kaplí, který jsem 
opravil na přání hospodáře z č. 15, nej-
staršího z rodu Mrázů ve Smržovicích. 
Ať nám tedy tento kříž a nápis na věky 
připomíná povinnost zachovat tento 
krásný kus země pro budoucí genera-
ce. V č. 15 u Matušů byla po léta uscho-
vána a opatrována soška Madony kte-
rá, zahalena krajkovým závojem, byla 
nesena při procesích. Soška je umístěna na pravé straně kaple, pod ní je obrázek 
z r. 1968, kdy byla naposledy nesena při slavnosti Božího Těla. 

Stavitelem této kapličky je rodina Mrázova ze Smržovic čp. 27. Kaple byla 
vysvěcena 1. září 2013. A proč byla tato kaple zbudována, si může každý ko-
lemjdoucí přečíst na pamětním štítku nad zdobenými vchodovými dveřmi, kde 
stojí nápis: „Postaveno LP 2013 jako poděkování, že nám bylo dáno žít a praco-
vat v tomto krásném kraji.“ A opravdu výhled od kaple je nádherný na všech-
ny světové strany, především na rozlehlé kopce Šumavy. Mši provázeli věřící 
zpěvem písně Bože, cos ráčil, na závěr všichni zazpívali píseň Otče náš, vyslyš nás, 
která opěvuje také svatého Václava. Bohoslužby se zúčastnili poutníci převážně 
z kdyňské a loučimské farnosti. Počasí v tento den bylo slunečné. Po mši svaté 
si mohli všichni pochutnat na vynikajících chodských koláčích. Další mše svatá 
se bude u kaple konat opět za rok, kdy zde oslavíme kulaté, již desáté výročí, 
posvěcení této kaple. 

Martina Matějková
Loučim

Skoky mají tři nové zvony
V neděli 11. září proběhla v poutním kostele Navštívení Panny Marie slavnost 

žehnání tří nových zvonů. Během obřadu byly Mons. Františkem Radkovským, 
emeritním biskupem plzeňským, a P. Filipem Zdeňkem Lobkowiczem, OPraem., 
opatem tepelským, nové zvony požehnány a zasvěceny Panně Marii, sv. Ivanovi 
a sv. Vintířovi, Sedmibolestné Matce Boží. 

www.skoky.eu
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Ohlédnutí za podzimním létem 2022

Vážené čtenářky a vážení čtenáři našeho diecézního Zpravodaje,
rád se s Vámi dělím o zážitek, který ve mně vyvolala návštěva plaského kostela 
v sobotu 17. září na večerním koncertu. Už když jsem přicházel, příjemně mne 
naladil stavební stav kostela a kláštera, kde se mnohé od doby mého působení 
v tamní farnosti (od srpna 2005 do října 2009) posunulo k dobrému. Podařilo se 
dokončit dílo opravy stavebního skvostu – kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
původně opatského chrámu, který stále zachovává půdorys středověké stav-
by. Jeho raně barokní podoba byla obnovena včetně významné části mobiliáře 
a člověk lépe vnímá to, co si léta spíše jen představoval a domýšlel – krásu cis-
terciáckého chrámu, kde konvent zasvěcených mužů – mnichů vyzdobil kostel 
tím nejlepším, co měli, modlitbou, výtvarným uměním i hudbou. Dosedám do 
lavice a po úvodním duchovním slově se už rozeznívají památné varhany Ab-
raháma Starka z roku 1688 pod prsty Markéty Schley Reindlové tóny Intonatio 
Quarti toni Hanse Leo Hasslera, očekávám učebnicové dílo pozdní renesance 
na způsob jisté úlitby starým mistrům, ale už po pár taktech slyším mnohem 
víc, než „oprášení“ díla ze starého archivu. Slyším živou, hybnou a svěží skladbu 
přednesenou s velkým pochopením pro mistra 410 let mrtvého, komunikaci 
s  ním, jakoby odešel někdy předevčírem. Svižné vedení doprovodných hlasů 
nedává pochybovat o tom, že tato interpretka cítí z tohoto díla radost, kte-
rou slyšitelně předává dál. A to je jen začátek. Při dalším čísle se zpěvem ver-
še z Magnificat J. S. Bacha připojuje dlouholetá výborná varhanice a zpěvačka 
z Plas Petra Kamenická, která svým kultivovaným hlasem nenechává nikoho na 
pochybách o kráse díla tohoto dovršitele hudebního baroka, ten je bezpochyby 
nejen svrchovaným mistrem kontrapunktu a fugy, ale efektně pracuje s nejed-
nou melodií. A to je jen úvodní dojem hluboké hudební a duchovní radosti, 
kterou mi bylo dopřáno zažít během hodiny koncertu v Plasích. Ne, nemusíte 
se bát, že teď na mnoho stran rozvedu své dojmy ze všech dvanácti čísel pro-
gramu a vysílím tak sebe i Vás. Raději předám toto jako pozvánku ke sdílení 
radosti, která se nám ve vcelku dostupné formě nabízí v prostředí živé hudby 
v autentickém prostředí našich chrámů, zde vybraná i s ohledem na stavbu a la-
dění Starkova nástroje.

Jakkoli se sám nepovažuji za nějak zvlášť emotivního člověka a myslím, že 
se v tomto hodnocení shodnu i s lidmi ze svého okolí, nedalo mi to, abych se 
nepodělil o své dojmy s mnoha hosty a známými po skončení koncertu. Mluvil 
jsem s oběma interpretkami. Když paní Markéta Schley Reindlová nasedala do 
auta, rozloučila se s tím, že musí jet, že ráno hraje na osmé. Zeptal jsme se zda 
„u františkánů“ (myšleno v kostele Nanebevzetí v Plzni). Dostala mne tím, že 
mi odpověděla, že ne tam, ale v Bamberku. A že bude ve stejném kostele hrát 
ještě desátou a jedenáctou, ale že to zase není až tak „plná“ neděle. Považuji za 
příkladné, když špičkoví koncertní varhaníci věnují své úsilí i doprovodu litur-
gie. Mají tam sice mnohem méně prostoru, než na koncertě, ale je to podstatná 
vazba se živou církví. Konečně z její liturgie vyrostla většina skladeb, které na 
koncertech obdivujeme. Aniž by to přímo vyplynulo z konverzací toho večera, 
říkal jsem si, že byly doby, kdy liturgie přitahovala svojí krásou. Jistě není možné 
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se vrátit do doby před šedesáti lety, život i myšlení jsou už jiné, ale možná by 
nás právě tento fakt mohl přivést „k odložení zbraní na obou stranách liturgické 
barikády“. Na jedné straně vést ke smíření se s existencí starších liturgických fo-
rem, které mnohé generace přivedly ke zbožnému, hodnotnému, naplněnému 
a příkladnému životu a zaslouží si dějinné ocenění, nikoliv odsudek proto, že 
my už to nutně děláme jinak a vlastně ani neumíme, naopak se máme snažit 
učinit současnou liturgii hodnotnou a přínosnou pro lidi naší doby. Na straně 
druhé je nutné přijmout fakt, že se věci v čase vyvíjejí a že třeba i tridentská 
liturgie v polovině šestnáctého století nekompromisně potlačila rozmanitost 
forem pozdně středověkých liturgií a sjednotila je do jedné šablony; dodávám, 
že ani liturgické formy pozdního středověku, ani Tridentského sněmu nejsou 
z Ježíšovy doby, jakkoliv ony, stejně jako současná liturgie zachovávají podstatu 
novozákonního liturgického slavení. Co se zamyslet nad novými a starými věc-
mi, které ze své bohaté zásobnice vybírá učitel Zákona, který se stal učedníkem 
Království (srov. Mt 13,52; nedávné motto pro naši diecézi)?

První odstavec byl o radosti z krásy, druhý o liturgii. Má liturgie přinášet ra-
dost a veselí? Skoro se mi chce zakřičet, že musí, ale napíšu střízlivě, že by měla 
svou krásou a uspořádáním vést člověka k dobru a k naplnění života. Vybral 
jsem jeden koncert v Plasích a uvědomuji si, jak je to osobní pohled. O měsíc 
dříve 20. srpna jsme měli v mé současné farnosti, v Bečově nad Teplou v kos-
tele sv. Jiří, nádherný koncert komorní barokní hudby v rámci Mezinárodního 
hudebního festivalu Johanna Caspara Ferdinanda Fischera (pod záštitou pana 
biskupa Tomáše Holuba) v podání pedagogů z pražské konzervatoře a ředitelky 
Karlovarského symfonického orchestru. Koncert se skládal z děl autorů naroze-
ných v rozmezí let 1684–1686 (nevím, zda šlo o záměr), i tam šlo o vzácný čas 
setkání s autentickou krásou. Tato díla mne mimo jiné přitahují ke kráse života, 
na niž máme někdy tendenci rezignovat, nabízejí alternativní myšlenkové po-
hledy a prohlubují snahu o osobní obrácení, kterého máme mnozí zapotřebí. 
Rád děkuji interpretům i všem ostatním kteří občerstvili (věřím, že nejen) moji 
duši a jistě i našemu Pánu, který obdivuhodně vede naše životy!

Pavel Větrovec
v Klášteře Teplá, 19. září 2022



10

Di
ec

éz
ní

 p
ou

ť d
o 

Te
pl

é Diecézní pouť do Teplé je úspěšně za námi
V sobotu 10. září se poutníci z různých míst plzeňské diecéze – a někteří 

i z větší dálky, setkali v klášteře Teplá na tradiční Diecézní pouti. Program zahájil 
před desátou hodinou dopoledne u kříže před klášterním kostelem plzeňský 
biskup Tomáš Holub společně s emeritním biskupem Františkem Radkovským 
a tepelským opatem Filipem Zdeňkem Lobkowiczem. Pak už na poutníky čeka-
la v kostele přednáška “O Synodalitě” teologa a biblisty ETF UK prof. Pavla Hoš-
ka. Záznam této přednášky si můžete poslechnout na YouTube kanálu Diecéze 
plzeňská. Na jeho přednášku navázalo povídání na téma “Synodalita v diecézi – 
jak dál?”, které vedl biskup Tomáš Holub s Janou Černíkovou, jednou z koordiná-
torek synodálního procesu v plzeňské diecézi. Šlo o velice otevřené zhodnocení 
synody v naší diecézi i v kontextu ostatních diecézí v České republice.

Už v pátek putovali do Teplé mládežníci, pro které byl v klášteře připravený 
celovíkendový program. Zážitkové hry doplnila sobotní přednáška šéfinstruk-
tora policejního Útvaru rychlého nasazení, tzv. URNA, a jáhna Jiřího Ignáce Laň-
ky. Děti si mohly zahrát různé hry a také zhlédnout divadelní pohádku v kláš-
terních zahradách.

Po obědě si mohli poutníci zvolit program dle svého uvážení, a tak si někteří 
prohlédli klášterní knihovnu, klášterní zahrady, zhlédli divadlo, pomodlili se kří-
žovou cestu, která se kvůli dešti konala v kostele, navštívili povídání prof. Pavla 
Hoška o jeho knize Ve víru Velkého tance nebo si zašplhali na lanech.

Vrcholem pouti byla slavnostní mše svatá, na které biskup Tomáš Holub 
kázal o podobenství o rozsévači (editovaný přepis kázání naleznete v tom-
to zpravodaji). Hudební doprovod zajistil katedrální regenschori Aleš Nosek, 
dětský katedrální sbor Špačci, žesťový kvartet DJKT a německý dětský sbor 
z Viechtachu.

Diecézní pouť do Teplé
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se synodální cestou, po které církev putuje. Každý se můžeme na společné cestě podílet, někdo 
více, někdo méně, ale důležité je, že se do cesty zapojíme všichni a půjdeme jí společně.

„Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél ces-
ty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, 
a ihned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je, a proto-
že neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná 
však padla na dobrou půdu a vydala úrodu – některé stonásobnou, jiné šedesátinásob-
nou a jiné třicetinásobnou.“

Matouš, 13, 4-9

Začnu poznámkou z naší liturgické kuchyně. Se svým skvělým asistentem 
Janem Jakubem Ptáčkem se vždycky domlouváme, zda mám kázat s mitrou 
a berlou, což by mělo být obecně to nejlepší, nebo jestli budu kázat jako dnes 
bez nich, abych měl obě dvě ruce k dispozici a více se cítil jako jeden z vás.

Myslím si, že jsou situace, ve kterých je důležité, aby biskup skutečně kázal 
s autoritou pastýře, se znamením odpovědnosti za dané společenství. Také si 
ale myslím, že v některých situacích je dobré zdůraznit, že jsme zkrátka na jedné 
lodi a jdeme spolu. Že slovo, které vám nabízím, by nemělo působit jako poučo-
vání, ale mělo by být slovem, které říkám také sám sobě a každému z nás. A tak 
teď chci stát vědomě bez mitry a bez berle a zdůraznit tím, že vše, co říkám, se 
týká každého z nás stejným způsobem.

Slyšeli jsme podobenství o rozsévači, kterým jsme zakončili dnešní přemýšle-
ní o tom, jak my jako plzeňská diecéze, ale především jak každý z nás jednotlivě, 
vnímáme synodní cestu jako něco pro náš život. 

Ačkoliv toto slovo má zasahovat do nitra každého z nás, jak o tom mluví apoš-
tol Pavel nebo autor Listu Židům, vnímání cesty v našem životě může být u kaž-
dého z nás rozdílné. I v prvním čtení se mluví o tom, jak moudře putujeme tím-
to světem, a i přesto každého z nás se mohou výzvy ke společnému putování, 
ke kterému nás zve matka církev a papež František, dotýkat různě. Nyní nejde 
o církev, o farnost, ale o každého z nás jednotlivě – zcela jednotlivě.

A podobenství o rozsévači je v tomto ohledu inspirující, protože říká, že jed-
nou z možností, jak můžeme slyšet ono pozvání na společnou cestu, abychom 

Kázání Mons. biskupa Tomáše Holuba
na diecézní pouti v Teplé
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si vzájemně naslouchali, byli ochotní vyjádřit svůj názor, a také abychom spo-
lečně hledali kudy dál, může být slovem, které v našem duchovním životě pad-
ne na úplný kraj cesty. To znamená, že se stane jedním z mnoha slov, kterých 
jsme slyšeli už spousty. Našeho života se nedotkne a ptáci ho sezobají nebo 
my ho zkrátka velmi rychle zapomeneme. To je realita, která se může stát. A my 
jsme tady a prosíme jeden za druhého, aby se nám přesně tohle nestalo. Aby 
se naše volání po církvi, která je na společné cestě, nestalo jenom jedním zvo-
láním, kterých jsme už slyšeli spousty a které se řadí do toho velkého zástupu 
plamenných slov, které zazněly a byly k ničemu. A tak se teď modlíme jeden za 
druhého, aby se tak nestalo a tento první příběh se nás netýkal.

Podobenství nám ukazuje i druhý příklad toho, jak na nás ono slovo může 
působit. Slovo o tom, že máme jít v církvi spolu a máme být těmi, kteří vytvářejí 
společenství, ale také za něj vezmou spoluzodpovědnost a chtějí hlásat evan-
gelium dál. Bude něčím, co nás nadchlo, ale protože není zakotveno v zákla-
dech našeho osobního vztahu ke Kristu a je spojeno jenom s tím, že se nám líbí 
daná myšlenka nebo dobrá atmosféra, zanikne. Až skončí vnější úkony spojené 
se synodální cestou, až se synodní skupina uzavře a veškeré výstupy se odešlou 
někam do Plzně, aby si tam s nimi dělali, co mají nebo co chtějí, tak i to naše 
nadšení v našem životě skončí. A my se tady teď modlíme jeden za druhého, 
aby nás ani tato varianta nepotkala. Abychom nebyli naivně a krátkodobě nad-
šení, protože naše putování nebude mít oporu v Pánu Ježíši Kristu.

Ještě je tu třetí nebezpečí, které nás může potkat na společné cestě. A tato 
cesta se týká  nás všech, od biskupů přes opaty, vikáře, jáhny, kněze, členy všech 
rad až například po modlitebníky ve své zdravotní bezmocnosti. Třetí možnost 
vnímáme především jako potřebnost vydat se na cestu. Uvědomujeme si, že 
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tato cesta musí být prohloubena modlitbou, o kterou se snažíme a zároveň 
vnímáme, že život je těžký a složitý. Valí se na nás ohromný počet nezvyklých 
věcí z okolí, kterým se musíme nově přizpůsobit. Nevíme, jak budeme řešit náš 
rozpočet a celou novou situaci, která přichází. Nevíme, jak budeme žít v soused-
ství s lidmi, kteří přichází z Ukrajiny, nevíme, co budou znamenat prezidentské 
volby, kolem kterých je nyní spoustu emocí, které se snaží rozdělit náš národ 
a chtějí, abychom stáli na jedné nebo na druhé straně barikády. Kolem je zkrát-
ka plno naléhavých a kontroverzních témat, která na nás křičí sociální sítě a dal-
ší sdělovací prostředky. A najednou se snaha žít spolu v církvi stává věcí, která 
počká. A tak starosti všedního dne, kterých je tolik a jsou vážné, společnou ces-
tu zadusí. Protože pro ni nebude prostor času, síly, ani prostor zodpovědnosti, 
kterou cítíme za naši rodinu, za naši farnost, za prostředí, ve kterém žijeme.

Existuje ještě poslední varianta, o které mluví Ježíš v podobenství. Říká, že 
i přes to, že je u někoho plodnost veliká a u někoho menší, pořád je to plodnost. Toto pozvání 
ke společné cestě, o které papež František říká, že je cesta vedená Duchem do 
časů, které jsou před námi, je slovem, které u nás najde úrodnou půdu a vydá 
plody.

A proto jsem zde mezi vámi, bez biskupské berle a bez mitry, protože si my-
slím, že toto si musíme opakovat mezi sebou navzájem. Nemá to být tak, že 
to říkám já vám, ale potřebujeme, abyste to říkali vy mně, abychom si to říkali 
mezi sebou a vzájemně se povzbuzovali. Tuto pravdu o společné cestě církve, která 
dává prostor k naslouchání, kde všichni bereme vážně to, co ostatní říkají – ať už jsou radikální 
nebo konzervativní, ať jsou to lidé staří nebo mladí, z měst nebo z vesnic, ti, kteří byli pokřtěni 
jako malí nebo před nedávnem – bychom si měli vzájemně říkat, že věříme tomu, že chceme jít 
spolu. A že to je cesta, na které nás vede Duch. Cesta, na které se chceme modlit, 
vzájemně si naslouchat a společně naslouchat našemu Pánu Ježíši Kristu.

Jsme tady společně kolem oltáře Ježíše Krista a prosíme, aby právě on byl ten, 
který nás povzbuzuje, aby toto Boží slovo o společné cestě zasáhlo naše nitro 
a stalo se naší moudrostí. Moudrostí, které dáme přednost před poznáním a vý-
hodami tohoto světa a staneme se tak bohatými. Bohatými na vztahy a jak říkal 
Pavel Hošek, bohatými tím, že budeme bořit zdi a poznávat tváře a jména sester 
i bratří, kteří s námi jdou na společné cestě. A také tím, že uvidíme hvězdu Boží-
ho Ducha, která nás povede domů – ke stolu v Božím království, kolem kterého 
se setkáme se všemi sestrami a bratřími minulých časů i s těmi, kteří přijdou po 
nás. Ke stolu, kde Ten, kdo rozdává chléb a dává napít z kalicha, je náš Pán, náš 
Bůh, náš zachránce, náš bratr, náš otec a náš Duch oživovatel.

Sestry a bratři, dejme se na cestu. V síle Ducha a s nadějí, která pochází shůry. 
Amen.

Tomáš Holub
biskup Diecéze plzeňské

10. září 2022
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Jezdíš na diecézní pouť pravidelně?
Spíše ano, byla jsem i minulý rok.
Líbí se ti tady?
Je to tu hezké, ale trochu mě mrzí, že jsem se nemoh-
la zúčastnit celého programu pro mládež. Stihla jsem 
bohužel jen jednu přednášku, která byla o zvládání kri-
zových situací a to bylo vše.
Zapojila jsi se nějakým způsobem do synody?
Ano, zapojila, vedla jsem synodní skupinku. 

Kačka Černá (18), Plzeň

Jezdíte na diecézní pouť pravidelně?
Pravidelně nejezdím, jsem tady poprvé. Služebně star-
ší kolegové fotografové sem na pouť jezdili ještě dřív, 
než jsem začal fotit pro plzeňské biskupství, no a pro-
tože dnes nemohou, fotím místo nich a jsem za to rád. 
Líbí se vám tady?
Je tu nádherně. Líbí se mi příroda, klášter, společenství.
Zapojil jste se nějakým způsobem do synody?
Ne, ale vím o tom. Nějak jsem synodu více neřešil, ale 
četl jsem o ní alespoň nějaké články na internetu.

Václav Beneš (44), Vejprnice

Jezdíte na diecézní pouť pravidelně?
Když to vyjde, tak jo.
Líbí se vám tady?
Jsme tu asi první půl hodinky a zatím se nám tu moc 
líbí.
Zapojila jste se nějakým způsobem do synody?
Ne, nezapojili jsme se, ale víme o ní.

Maruška (31), Domažlice

Anketa z Teplé
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Jezdíš na diecézní pouť pravidelně?
Ne, ne, nejezdím. Jsem tady poprvé.
Líbí se ti tady?
Líbí se mi tady, jsem rád, že mě sem pozvali. Hrál jsem 
tu totiž na kytaru v rámci programu. Teď jsem si sám, 
spíše v myšlenkách, prošel křížovou cestu a potom 
jsem zašel k Panence Marii, jejíž socha je v parku ve 
skále, to bylo fajn. Ale poutě jsem si sem dělal i sám. 
Když jsem pracoval a  jezdil jsem po tomto kraji, tak 
jsem sem zavítal často, protože je tady ta krásná křížo-

vá cesta kolem rybníčka a vždycky zde byl příjemný odpočinek po hektickém 
dni.
Zapojil jsi se nějakým způsobem do synody?
V modlitbách a vlastně ji žiju doma. Moje manželka je evangelička, a tak žijeme 
ten společný jmenovatel, který je daný všem křesťanům, to je sám Kristus a jeho 
milost, abychom tu lásku dokázali žít.

Petr Fremr (60), Šťáhlavy

Jezdíš na diecézní pouť pravidelně?
Tohle je moje úplně první setkání, vlastně tu nikoho 
neznám, ale rozhodl jsem se, že sem chci jet, a tak jsem 
dorazil. Trochu jsem se toho bál, ale bylo to nakonec 
jednodušší, než jsem si myslel.
Líbí se ti tady?
Líbí se mi tu dost, nemám to s čím porovnat, ale je to 
dobrá zkušenost a jsem rád, že jsem sem přijel.
Zapojil jsi se nějakým způsobem do synody?
Nezapojil jsem se, ani nevím, co to znamená.

Michal Řezníček (24), od Zlína

Jezdíte na diecézní pouť pravidelně?
Ne, nejezdím. Jsem tu dnes proto, že mám na starosti 
Meditační zahradu v Plzni a chtěla bych ji prezentovat 
pro širší veřejnost, aby se dostala do většího povědo-
mí.
Líbí se vám tady?
Moc se mi tady líbí. Nejlepší jsou setkání a rozhovory 
s lidmi.
Zapojila jste se nějakým způsobem do synody?
Ano, trochu. Byla jsem na několika setkáních.

Jaroslava Straková (66), Plzeň
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Jezdíte na diecézní pouť pravidelně?
Ano, jezdíme.
Líbí se vám tady?
Jo, kdyby nebylo takové propršené počasí, tak moh-
lo přijet víc lidí, ale jinak dobrý. Líbí se mi atmosféra, 
prostředí – my nejme teda věřící, jsme tady pracovně, 
jsme tu za Charitu Sokolov. 
Zapojil jste se nějakým způsobem do synody?
Ne, nezapojila, nevím, co to je. 

Keslová Petra (52), Sokolov

Jezdíte na diecézní pouť pravidelně?
M: Tady už jsem už asi po čtvrté.
A: Já jsem tu byla dvakrát.
Líbí se vám tady?
M: Moc, je to tady pěkné. Všechno se mi tu líbí, mše, 
popovídání.
A: Zaujalo mě, kolik je tu lidí, všichni jsou slušní, chova-
jí se hezky. Počasí nás naštěstí neodradilo.
Zapojily jste se nějakým způsobem do synody?
M: Ještě zatím ne.

A: Já ano, ve Švihově, byla jsem členkou synodní skupinky.
Zleva Marie (65) a Alžběta (66) z Klatov

Jezdíte na diecézní pouť pravidelně?
F: Pravidelně ne, ale jezdíme, kolik můžeme. Auto ne-
mám, jezdíme se synem.
V: Když nemůžou mladí, tak pak ne. Dřív bývaly místní 
autobusy, které jezdily. Vždycky se objednával autobus 
a byla jiná možnost, teď ale jezdíme s mladýma, když 
nemůžou mladí, tak pak nemůžem ani my.
F: Autobus objednával vždycky farář. Teď už mají mladí 
každý auto, tak se to nevyplatí.
Líbí se vám tady?

V: No tak tady je pěkně, krásně. Člověk se může na všelicos, co neví, zeptat, 
a tak. Je to takové povzbuzení. 
F: Dobrý je to tu. 
Zapojili jste se nějakým způsobem do synody?
V: Já doposavad ne, nejsem zapojený do synody. Je to víc pro ty mladší, my už 
starší, víte…

Zleva František Mašek (75) Luby u Chebu a pan Vasile (67), Skalná
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VEŠKERÉ PLÁNOVANÉ AKCE NAJDETE NA WWW.BIP.CZ

Diecéze plzeňská
9. září – 12. října 30. Haydnovy hudební slavnosti

Koncerty vážné hudby se konají na různých místech plzeňské diecéze. Festi-
val se koná pod záštitou biskupa Tomáše Holuba a Mgr. Pavla Šindeláře, primá-
tora města Plzně. Program a více informací naleznete na oficiálním webu akce.

3. října – 1. listopadu Plzeňský podzim 2022, Plzeň
Zveme vás na festival klasické hudby a sborového zpěvu pořádaný spolkem 

Česká píseň Plzeň, který se uskuteční od 3. října do 1. listopadu. Třetí ročník 
tohoto festivalu nese název „Propojeni hudbou“. Program a více informací na-
leznete na oficiálním webu akce.

8. října od 10:00 Setkání sborů plzeňské diecéze 2022, Bor u Tachova
Letošní Setkání proběhne v kostele sv. Mikuláše v Boru u Tachova. Na progra-

mu jsou vystoupení jednotlivých sborů i společný koncert spojených sborů na 
závěr setkání. Více informací na stránkách biskupství.

14. října od 10:00 Loci Sacri – setkání k otázkám péče o kostely ve správě obcí a spolků, Plzeň
Zveme na “kulatý stůl” pro všechny, kteří se starají o kostely, kaple a křížové 

cesty, nebo by o se o ně chtěli začít starat.

27. října od 19:00 On-line večerní škola
Obláti z Plas vás zvou na druhý ročník teologické on-line školy, který bude 

v novém školním roce probíhat poslední čtvrtek v měsíci. Po úspěšné premiéře 
věnované apoštolské exhortaci papeže Františka Evangelii gaudium se letos za-
měří na biblistiku, zvláštním způsobem pak na Lukášovo evangelium. Přihlášky 
na emailu: vlastimil.kadlec@bip.cz.
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Cheb
15. října od 10:00 Pouť pro Čechy a Slováky z Rumunska, Teplá

Pouť začne bohoslužbou a katechezí biskupa Tomáše Holuba. Od 15:00 pro-
běhnou loretánské litanie a závěrečné požehnání. Více informací v rubrice pas-
toračního centra.

Klatovy
1. října od 14:00 Poutní mše svatá, Třebýcinka u Švihova

Plzeň-město
do 28. října Meditační zahrada: Piknik v zahradě, Plzeň

Pozvěte přátele a rodinu do Meditační zahrady na procházku podzimní pří-
rodou, opékání na ohni, dobrou náladu a dobroty vezměte s sebou. Ohniště, 
samoobslužný bar a deky jsou k dispozici. Místo pro piknik si stačí rezervovat 
2 hodiny předem na emailu zahrada@bip.cz nebo volejte +420 603 809 798.

18. září – 23. října Výstava Františka Plzáka: Země z nebe, Plzeň
Zveme vás na výstavu do 23. října v Galerii u Jižního.

2. října Pouť v klášterním kostele Panny Marie Růžencové, Plzeň
Zveme všechny věřící na pouť do klášterního kostela. Program bohoslužeb 

v kostele je následující: v 7:30 a 9:00 (hlavní slavnostní mše), v 10:30 (mše sv. pro 
děti s rodiči) a v 18:00.

5. října od 19:00 Veni Sancte: mše svatá na zahájení školního roku, Plzeň
Mši v kostele Nanebevzetí Panny Marii bude celebrovat biskup Tomáš Holub.

14. října od 18:00 Kurz celoživotního vzdělávání, Plzeň-Litice
V sále Koinonie Jana Křtitele bude probíhat cyklus přednášek na téma Klíčové 

elementy pastorace papeže Františka ve světle církevních dokumentů: bratrství 
a synodalita, který si klade za cíl nabídnout klíčová kritéria a prvky k rozliše-
ní současné ekleziální cesty. Kurz nabízí kritickou četbu posledních magiste-
riálních 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 určen 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. 

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/@kurzcelozivotnihovzde-

lavani.

19. října od 16:30 Mše svatá za zdravotníky, Plzeň
Kolegium katolických lékařů zve spolu s Hospicem sv. Lazara na mši do kaple 

hospicu, kterou bude celebrovat biskup Tomáš Holub. Hudební doprovod zajis-
tí Martin Pachner. Po mši bude následovat občerstvení.
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22. října od 18:00 Benefiční koncert SMArt gospel, Plzeň

V kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích (u salesiánů) se uskuteční benefič-
ní koncert SMArt Gospel, na kterém vystoupí plzeňský sbor Touch of Gospel. 
Koncert se uskuteční ve 4 městech současně a je na podporu dětí se spinální 
muskulární atrofií. Výtěžek z koncertů poputuje na organizaci letního tábora 
pod záštitou spolku SMART-Help, z.s. Děti s touto vzácnou dědičnou chorobou, 
která je postupně připravuje o svalovou sílu, mají díky financím možnost odjet 
na týden za novými zážitky, komunikovat s asistenty a zvládnout alespoň týden 
samostatně – bez rodičů.

27. října od 16:00 Mše svatá v Meditační zahradě, Plzeň
Mši bude sloužit P. Petr Hruška, generální vikář plzeňské diecéze.

28. října Oslavy vzniku republiky, Plzeň
Do oslav vzniku republiky v Plzni se zapojí katedrála sv. Bartoloměje i Medi-

tační zahrada v Plzni-Doudlevcích. 
Katedrála sv. Bartoloměje:

Vstup do katedrály bude volný 10:00 – 18:00 , vstupné na věž bude za 28 Kč, 
přístupná bude 10:00 – 18:30. Děti do 6 let vstupné zdarma.
Meditační zahrada:

Vstup bude umožněn 10:00 –18:00 za 28 Kč, děti do 140 cm vstupné zdarma.

28. října od 16:00 Zamykání Meditační zahrady, Plzeň-Doudlevce
Jste zváni na ukončení letošní sezóny zahrady. Pravidelná otevírací doba 

bude opět obnovena od jara 2023.

30. října od 19:00 Divadlo DJKT: Requiem v katedrále, Plzeň
Divadlo Josefa Kajetána Tyla ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským pod zá-

štitou biskupa Tomáše Holuba uvede Mozartovo Requiem v katedrále sv. Bar-
toloměje.

Vstupenky k zakoupení na www.plzenskavstupenka.cz za 390 Kč.

Plzeň-sever
9. října od 18:00 Plaský varhanní podzim – koncert pro zpěv a varhany, Plasy

V kostele Nanebevzetí Panny Marie vystoupí Markéta Klaudová, na varhany ji 
doprovodí Daniela Valtová Kosinová.

15. října od 17:00 Přednášky o malbách a freskách, Potvorov
V kostele sv. Mikuláše se budou konat přednášky „Fresková výzdoba kostela 

sv. Mikuláše v Potvorově a románská nástěnná malba v Čechách“ a „Restauro-
vání nástěnných maleb kostela sv. Mikuláše v Potvorově“. Jste srdečně zváni.

30. října od 9:30 Plaské misijní štrúdlování, Plasy
Společně vydražíme napečené štrúdly, koláče, buchty, taštičky, koblihy, dor-

ty, věnečky, copy…, abychom je nejen společně ochutnali, ale také přispěli na 
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dobrou věc. Výtěžek letošního Misijního štrúdlování poputuje jako vždy na účet 
PMD a zároveň do oblátské misijní stanice v Zimbabwe, kde lidem slouží český 
misionář oblát Karel Mec, OMI.

30. října od 9:30 Nedělní dopoledne (nejen) pro rodiny s dětmi, Plasy
Zveme vas na dopolední program v Santiniho sále v Plasích. Setkání bude 

zahájeno přípravou na mši s vysvětlením evangelia, nacvičováním písniček, ta-
nečků a vytvářením krátkého videa. V 10:30 se bude slavit eucharistie přizpů-
sobená především rodinám s dětmi a po ní bude následovat společné agapé 
s možností sdílení a neformálního setkání. Setkání bude spojeno s tradičním 
Misijním štrúdlováním.

Tachov
2. října od 8:00 Žehnání dopravních prostředků, Staré Sedliště

Při farní bohoslužbě budou požehnány dopravní prostředky všeho druhu na 
přímluvu svatých Andělů Strážných. Více informací u P. V. Vojtíška.

2. října od 10:00 Žehnání dopravních prostředků, Tachov
Při farní bohoslužbě budou požehnány dopravní prostředky všeho druhu na 

přímluvu svatých Andělů Strážných. Více informací u P. V. Vojtíška.

4. října od 16:00 Žehnání domácích mazlíčků, Tachov
V Tachově na náměstí u kašny budou požehnáni domácí mazlíčci na přímluvu 

sv. Františka. Více informací u P. V. Vojtíška.

7.–9. října Síťovací setkání o duchovním doprovázení, Holostřevy
Dialog, inspirace, vytváření spojení a navazování kontaktů se záměrem při-

spět k rozvíjení svobodných a lidsky důstojných poměrů v naší zemi. Účastní 
se aktivní lidé napříč republikou – ti, kteří působí místně, i celostátně známé 
osobností z občanských iniciativ, médií, politických institucí, církví, lokálních 
uskupení apod. Přihlašování na e-mailu: komunita@komunitanoe.cz.

14.–16. října Podzimní brigáda a komunitní moštování, Holostřevy
Komunita Noe vás zve na faru v Holostřevech na podzimní brigádu a komu-

nitní moštování.

15. října od 16:00 Večerní katechismus, Tachov
Na faře v Tachově proběhne večerní katechismus a příprava na nedělní evan-

gelium. Pro více informací kontaktujte P. V. Vojtíška.

Další akce a informace:
Příprava na přijetí svátosti křtu a biřmování, Plzeň

Od 3. října vždy v pondělí od 18:30 bude v Domečku u františkánů v Plzni probíhat 
příprava na přijetí svátosti křtu a biřmování. Budou se na ni společně podílet 
br. Marek (+420 739 583 452) a Radim Tlustý (+420 724 554 103). Máte-li zájem 
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se této přípravy účastnit, neváhejte se ozvat. V případě že víte o někom, kdo by 
se jí rád zúčastnil, neváhejte mu ji doporučit.

Hovory o víře, Plzeň
Od 11. října se každé úterý od 17:45 budou v diecézním sále plzeňského biskup-

ství (v přízemí) pod vedením br. Šebestiána konat Hovory o víře. Všichni jste 
srdečně zváni! 

Zpověď, Plzeň
Pravidelné zpovídání bude vždy v úterý 16:00–17:00 v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie ve Františkánské ulici. 

Úterní setkávání dětí na faře, Plasy
Od 4. října se na faře v Plasích bude konat pravidelné náboženství pro děti. 

Bude probíhat každé úterý 15:30–16:30. Více informací na vlastimil@oblati.cz.

LIVE s biskupem každé třetí pondělí v měsíci
Biskup Tomáš Holub zve všechny ke sledování i aktivnímu zapojení do pořa-

du “LIVE s biskupem”. Ten jednou měsíčně vysíláme on-line na YouTube kanálu 
Diecéze plzeňské, odkaz lze najít také na webu biskupství www.bip.cz. Otec bis-
kup v rámci živě vysílaného pořadu mluví o záležitostech, které se týkají pri-
márně plzeňské diecéze. Nevyhýbá se ale ani obecnější dotazům. Je to další 
z  řady nabídek, jak spolu můžeme komunikovat. Položit otázku může každý. 
Stačí napsat na e-mail live@bip.cz nebo se zeptat přímo během přímého přenosu 
v chatu u videa.

Termíny vysílání do konce roku 2022: 17. října, 21.listopadu a 19. prosince. Vždy 
od 20 hodin.
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Pastorační centrum

Pouť do kláštera v Teplé pro Čechy a Slováky z Rumunska 
V sobotu 15. října 2022 se uskuteční v klášteře Teplá pouť Čechů a Slováků, 

kteří mají své kořeny v Rumunsku. Program začne v 10:00 mší svatou v kláš-
terním kostele, celebrovat ji bude biskup Tomáš Holub. Následovat bude kate-
cheze otce biskupa Tomáše a pohoštění. V 15:00 proběhnou loretánské litanie 
a požehnání. 

Misijní neděle 23. října
V neděli 23. října se v rámci Misijní neděle uskuteční ve všech kostelích naší 

diecéze sbírka na misie. V roce 2021 bylo v naší diecézi celkem vybráno a ode-
sláno na příslušný účet Papežských misijních děl 379 985 Kč.

Peníze sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu ka-
tolického světa se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři PMD a ne-
použijí se na jiné účely. 

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. Tématem „Farnost a spo-
lečenství“ provede P. Petr Hruška. Přihlášky zasílejte do 10. října emailem na:  
petra.konarikova@bip.cz.

Evangelium na každý den 2023
Brožuru Evangelium na každý den 2023, ve které je vytištěno evangelium na 

každý den a krátký komentář vybízející k zamyšlení, letos od P. Karla Moravce 
je možno zakoupit na vrátnici biskupství za 85 Kč (v běžném prodeji za 129 Kč).
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FB: DCM Plzeň
Instagram: dcm_plzen
YouTube: DCM Plzeň
web: dcmplzen.cz
e-mail: dcm@bip.cz
Neváhejte se na nás s čímkoliv obrátit!

Proběhlé akce:
Minitab

Jako je to už tradicí, vyrazili jsme na konci srpna na tzv. Minitab do námi již 
léty odzkoušené fary v Horní Blatné. Před sebou jsme měli týden strávený s 23 
skvělými ministranty a ministrantkami, dvěma úžasnými kuchařkami a týmem 
animátorů, kteří nám připravili prvotřídní program. Téma letošního tábora byl 
Život Dona Bosca, o kterém jsme se mohli každý večer dozvídat prostřednic-
tvím promítaného filmu. Kromě spousty her, skvělého jídla a výletů jsme se 
vzdělávali v ministrantské službě, kterou jsme nacvičovali a učili se o ní každé 
dopoledne. S velkou trpělivostí nás každý den provázel P. Milan Geiger. Zážitek, 
na který budeme vzpomínat, byla návštěva dolu Mauritius, kam jsme se jeli po-
dívat během programu.

Kačka Černá
animátor

 
Letošním ministrantským táborem nás jako duchovní provázeli bratr Marek 

Vilímek OFM a P. Milan Geiger. Přestože nás ministrantů v plzeňské diecézi není 
mnoho, pokoušíme se tvořit společenství a vzájemné přátelské vazby. A jak ji-
nak vznikají nejlepší přátelství než skrze společné zážitky a hry, kterých jsme 
měli v průběhu celého týdne možnost zahrát si opravdu hodně. Dokonce i ce-
lodenní výlet, který byl pro některé trochu dlouhý, se setkal s ohlasem třeba 
i kvůli dobrodružství, kdy jsme hledali v lese pod Tisovským vrchem správnou 
cestu, kterou jsme nakonec zdárně našli a dorazili zpět na faru v Horní Blatné.

Jan Černý
animátor



25

Di
ec

éz
ní

 ce
nt

ru
m

 m
lá

de
že

Poutní víkend pro mladé
Život se nevybírá, život se žije.
Druhý zářijový víkend se i mladí vydali na pouť do kláštera, své putování za-

počali již v pátek dopoledne a do Teplé šli pěšky. Tématem víkendu byla krize, 
slyšeli jsme svědectví mladých dívek o krizích, které prožívaly díky covidu a vál-
ce na Ukrajině a o tom, jak se jim je podařilo překonat nebo v nich najít novou 
naději. Před obědem nás nakopla promluva Vlastíka Kadlece, který nás svým 
zapáleným způsobem povzbudil k životu a víře i přemýšlení o ní. Jedli jsme 
v  krásném klášterním refektáři, což byl velký zážitek sám o sobě. Mši svatou 
jsme slavili společně s celou diecézí a otcem biskupem. Večer jsme koukali na 
film Pouť a plni dojmů z něj a z celého prožitého času jsme až do noci společně 
kecali a hráli hry. Víkend by se dal shrnout jako společná cesta lásky a přátelství 
k prohloubení vztahů, víry a radosti.

Celý náš přípravný tým byl nadšený, že jsme mezi účastníky měli mnoho no-
vých tváří a jsme vděční, že překonali strach a vydali se na akci, kde třeba niko-
ho neznali.

Tery
organizátorka

 
Vzkazy od účastníků víkendu pro mladé:

Další super příležitost poznat skvělé lidi a prohloubit s nimi vztah. Konverzace 
s nimi je vždy obohacující. Byla jsem tu již po šesté a těším se na další rok.

Terka, 16 let
 
Byl originální a aktuální program.

Linda, 16 let
 
Uvědomila jsem si zde, že víra se bez společenství dá žít jen těžko.

Viki, 17 let
 
Bylo to skvělé, odnáším si spoustu zážitků, duchovních prožitků. Poznala 

jsem spoustu skvělých lidí, se kterými jsem měla možnost si i víc do hloubky 
promluvit.

Anežka, 22 let
 
Rád bych lidi povzbudil, ať se nebojí vyjít ze své komfortní bubliny a jdou 

něco zažít, protože tak poznají nové lidi, získají nové zkušenosti a zážitky a také 
prohlubní svou víru.

Kuba, 23 let
 
Osobně pro mě byla pouť do Teplé nějakým způsobem, jak si uspořádat my-

šlenky, jak překonat událost, která pro mě nebyla snadná. Potkala jsem mnoho 
svých kamarádů, ale i nové lidi, které jsem měla možnost alespoň trochu po-
znat. Trasa, kterou jsme se do Teplé vydali, byla krásná a převážně vedla lesem, 
takže člověk měl možnost utéct od všeho toho hluku, který ho denně obklopu-
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je. Na cestě nás provázela část evangelia podle Jana, měli jsme možnost oněm v 
tichu rozjímat, ale také se sdílet. V Teplé jsme měli velice nabitý program. Možná 
jsem si i chvilku říkala, že mi tam chybí prostor, který by od sebe jednotlivé části 
oddělil, abych je mohla nějak zpracovat. Moc jsem si tento víkend užila a určitě 
z něho budu ještě čerpat. Byla to cesta, cesta naděje a přátelství. Díky!

Terka, 23 let
 
Nejlepší duchovní zážitek a poznání nových přátel.

Anežka, 28 let

Připravované akce:
Veni Sancte

Ve středu 5. října se bude od 19:00 konat slavnostní mše k zahájení akade-
mického roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. 
Všichni studenti i ostatní jsou srdečně zváni. Pro vysokoškoláky bude po mši 
ještě připraveno posezení na HOŘE (nahoře na faře).

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. Více infor-

mací bude brzy zveřejněno na webu a Facebooku DCM.
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Z charitního života Z charitního života 
v západních Čecháchv západních Čechách

Charitní služby pro handicapované na Domažlicku oslavily desetileté výročí
V pátek 9. září byla v meclovském kostele sv. Michaela archanděla slavena 

biskupem Tomášem Holubem děkovná mše svatá. Již deset let totiž místní cha-
ritní služby slouží duševně handicapovaným lidem. Ti tak mohou rozvíjet své 
schopnosti a aktivně a tvůrčím způsobem trávit svůj volný čas.

Slavnostní proslovy byly následně předneseny na dvorku před Domovem 
sv. Vavřince. Své díky za službu lidem s handicapem zde vyslovila vedoucí do-
mova Ivana Fröhlichová, vedoucí Sociálně terapeutických dílen v Domažlicích 
a Meclově Jitka Horalová, za 10 let těchto služeb poděkoval také ředitel Diecé-
zní charity Plzeň Jiří Lodr, který účastníky seznámil s historií jejich vzniku. Své 
poděkování přidala také paní starostka obce Meclov Pavlína Kaufnerová.

K radosti zúčastněných vystoupili dudáci s folklorními písněmi, kteří našli 
odezvu ve zpěvu a tanci místních charitních pracovnic, jež se k této příležitosti 
oblékly do krojů. Na návštěvníky čekalo občerstvení v prostorách dílen, na je-
hož přípravě se dílem podíleli i handicapovaní klienti. Retrospektivní prezenta-
ce fotografií ze života těchto sociálních služeb byla pak ke zhlédnutí v přízemí 
Domova sv. Vavřince.

V Sociálně terapeutických dílnách v Domažlicích a Meclově klienti pracují 
se dřevem, keramikou či sklem a učí se také tkát. Jejich výrobky jsou osobité 
a těm, kteří je vlastní, přinášejí zvláštní, jedinečnou a radostnou zkušenost se 
světem lidí s psychickým handicapem. Meclovský Domov sv. Vavřince je poby-
tovou sociální službou pro tyto klienty, poskytuje jim potřebné zázemí a péči, 
zároveň se nachází ve stejném areálu bývalé fary jako jedna z dílen. Areál má 
i svou zahradu a chovají zde několik zvířat. Obyvatelé domova žijí jako komuni-
ta, vedle práce v dílnách se učí například vařit nebo pěstovat plodiny. Z oslavy 
vyzařovala radost ze společného života s handicapovanými lidmi, kteří se učí od 
nás, ale i my od nich.

Charitní služby pro handicapované na Domažlicku jsou tradičně podporová-
ny z výtěžku Tříkrálové sbírky.

 
Setkání seniorů z charitních domovů na vernisáži Stromů života

V úterý 13. září proběhla další vernisáž výstavy děl seniorů z plzeňského charitní-
ho Domova sv. Alžběty, který provozuje Diecézní charita Plzeň. Pod názvem „Strom 
mého života - díla klientů a představení Domova sv. Alžběty“ byla osobitá díla, ma-
pující život a zásadní hodnoty obyvatel domova, představena v dalším charitním 
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zařízení – v Domově pro seniory sv. Jiří Městské charity Plzeň. Na uvedení výstavy 
se sešli jak senioři obývající Domov sv. Alžběty, tak samozřejmě místní obyvatelé 
Domova pro seniory sv. Jiří. Autorka projektu, ergoterapeutka Eva Vyškovská, pří-
tomným vysvětlila, jak tyto jedinečné stromy života vznikaly. Zdrojem tvorby totiž 
byl i nouzový stav v době pandemie covidu, který prohloubil vazbu mezi touto 
aktivizační pracovnicí a jednotlivým klientem v době, kdy společná setkání nebyla 
možná. Od té doby se výtvarné zpracování stromů posunulo k variacím na díla 
secesního malíře Gustava Klimta – tyto stromy jsou skládány z drobounkých ručně 
připravovaných kuliček a práce na nich je velice časově náročná. Senioři z Domo-
va sv. Alžběty spolu s paní Vyškovskou k radosti všech opět předvedli – podobně 
jako v létě na plzeňské radnici – i cvičení na hudbu. Šlo jim to skvěle a přitom řada 
z nich je na světě už desátou dekádu života. Seniorům z obou charitních domovů 
přejeme mnoho dalších tvůrčích aktivit a vzájemných obohacení!

 
Diecézní charita spouští nové integrační kluby v Komunitním centru pro ukrajinské uprchlíky

Díky daru Nadace J&T bude Diecézní charita Plzeň spouštět v Komunitním 
centru v sadech 5. května v Plzni nové kluby určené ukrajinským matkám s ma-
lými dětmi a mladým lidem z Ukrajiny. Právě tyto dvě skupiny uprchlíků jsou 
významněji ohroženy sociální izolací.

Výhodou klubu pro ukrajinské matky s dětmi bude zajištěné hlídání dětí, tak-
že se maminky budou moci věnovat zlepšování svých jazykových dovednos-
tí, navazovat kontakty a sdílet zkušenosti se svými ukrajinskými vrstevnicemi. 
Pracovat s nimi bude asistentka ovládající ukrajinštinu i češtinu. Maminkám 
bude nabídnuta pomoc psychologa, ta může probíhat ve skupinách, ale také 
individuálně. Pro jejich děti bude zároveň připraven program plný her, tvoření 
a příležitostí k rozvoji sociálních dovedností.

Obdobná psychologická podpora bude součástí i klubu pro mladistvé a mla-
dé dospělé Ukrajince. Ti se zde budou věnovat zejména vzdělávání v naší ma-
teřštině a obdrží zde také praktické informace o každodenním životě u nás. 
Samozřejmě zde budou mít bezpečné prostředí k navazování kontaktů s ukra-
jinskými vrstevníky a důležitou složkou klubu bude podpora jejich zapojení do 
českého vzdělávacího systému. Zaměření klubu bude reagovat na aktuální po-
třeby těchto lidí, jejichž mládí bylo poznamenáno válečným traumatem.

V Komunitním centru zajišťovaném Diecézní charitou Plzeň v sadech 5. květ-
na již probíhá 11 kurzů češtiny pro cizince, které financuje Ministerstvo vnitra 
prostřednictvím projektu Magistrátu města Plzně. Ten podpořil i další 4 nové 
kurzy pro nově příchozí ukrajinské občany bez základů češtiny, díky jeho fi-
nanční podpoře jsou zde uskutečňována integrační jazyková setkání uprchlíků, 
společné sportovní aktivity, setkání ve formátu jazykové kavárny a byl zde zří-
zen i koutek pro ukrajinské děti.

Podpořit pomoc Diecézní charity Plzeň ukrajinským uprchlíkům přicházejícím na 
naše území lze prostřednictvím jejího transparentního účtu:

č. ú.: 277850809/0300, VS 242, do poznámky připište Ukrajina
Charita uprchlíkům poskytuje humanitární pomoc, poradenství, individuální 

asistence při jednáních s institucemi, jazykové vzdělávání a integrační aktivity. 
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Pomáhá se sháněním ubytování, práce, zajišťováním lékařské péče, doplňová-
ním nezbytné výbavy do domácností, řeší i složité případy vyžadující přeshra-
niční spolupráci.

 
Hledáme podporovatele projektu na pomoc chudým nezletilým matkám v Peru

Diecézní charita Plzeň od jara 2021 aktivně spolupracuje s Cáritas Diocesana 
de Iquitos na projektu Péče o nezletilé matky s omezenými ekonomickými pro-
středky (AMMERE). Nezletilé maminky z města Iquitos a okolí jsou podporovány 
dodávkami potravin, hygienických potřeb či oblečení. Jak píše ředitelka Caritas 
Iquitos Sonja Arabella Merino Flores – tyto maminky se nacházejí v extrémní 
chudobě a i jejich rodinné zázemí bývá velmi složité.

Od března 2021 se projektu zúčastnilo 15 nezletilých maminek. Některé 
vstoupily do podpůrného programu ještě v průběhu těhotenství, jiné jsou 
nebo byly podporovány již s narozenými dětmi. Projekt je určen pro maminky 
ve věku 12–17 let z nejchudších poměrů. V některých případech jde o oběti se-
xuálního násilí v rodině nebo sexuální turistiky, jiné opustil jejich partner okam-
žitě po zjištění těhotenství. V průběhu projektu byla maminkám zajištěna také 
dobrovolná pomoc dvou čerstvých absolventů psychologie, v odůvodněných 
případech lze zajistit i pomoc právní. Projekt také umožňuje zabezpečit pro kli-
entky a jejich děti léky či zdravotní potřeby, na něž by finančně nedosáhly.

I přes těžkou situaci, do níž se dostává Evropa, žádáme veřejnost o solidaritu 
s  nejohroženějšími chudými lidmi v Jižní Americe. Nejde jen o tyto nezletilé 
matky, ale následně o jejich děti, jimž je třeba poskytnout odpovídající podpo-
ru a péči. V rozsahu pomoci jsme limitováni finančními zdroji. Pomozte těmto 
ohroženým matkám a jejich dětem učinit jejich chudý domov důstojným mís-
tem pro život, překlenout nejtěžší období a podpořit maminky v dokončení 
vzdělání s výhledem na vlastní ekonomickou nezávislost.

Na naši společnou pomoc čekají v Iquitos a okolí přinejmenším desítky mla-
distvých matek a jejich dětí. Za jakýkoliv příspěvek děkujeme.

Číslo účtu 75277127 / 2700, variabilní symbol 91148
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Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. (Kazatel 31,1) 
Často jsem o těchto slovech přemýšlela a vnímala jsem je trochu jako takový bás-
nický obrat. Do mého nedávno produktivního věku to úplně nezapadalo, ale tušila 
jsem v tom nějaké hlubší moudro. A pak roky ulétly, s nimi kus života a já se ocitla 
na prahu šedesátky. Byla jsem pasována do stavu důchodkyně. To není špatné, 
slyším tam důCHODKYNĚ, což je velmi lákavé, zvlášť, když poutě, výlety a chození 
patří mezi mé oblíbené koníčky. Pěkná vidina. Ale s ní vstoupila do mých dní, my-
šlenek a modliteb také výzva jménem bilance. Zpočátku jsem jí nevěnovala tolik 
času a péče, občas jsem se zamyslela nad tím, co je přede mnou, co mě možná 
čeká, co bych mohla a také nemusela dělat, a tak dále. Ale pak jsem zjistila, že se 
otázkou, jak chci dál žít, pracovat, co chci dělat, co opustit a co si nechat, zaobírám 
stále častěji. Hodně dlouho mi trvalo, než jsem si prošla a utřídila své priority, co je 
vlastně pro mě důležité. Přispěly k tomu také roky, kdy ovládl náš život vir jménem 
covid a zasadil největší ránu hlavně mezilidským vztahům. Uvědomila jsem si, že 
to nejcennější pro mě jsou právě vztahy. Ti nejbližší, pak širší rodina, přátelé, kteří 
zásadně ovlivnili můj život, přátelé milí, co mě provází v životě, známí …A pro ně 
potřebuji tu vzácnou devizu jménem čas. A ten si mohu zařídit, zvláště pak, když 
jsem už důCHODKYNĚ. A teď se dostávám k meritu věci. Rozhodla jsem se, že do 
toho důchodu odejdu a předám svou funkci vedoucí prodejny svému nástupci. 
Už se s Boží pomocí našel, zaučuje se od září v Karmelitánském knihkupectví, jme-
nuje se David. Jemu předám vše, co umím a co potřebuje znát. Já odejdu s leh-
kostí, že určená chvíle mé práce v obchodě a veškeré pracovní dění pod nebem 
se naplnilo. A celý obchod a vše krásné a přívětivé v něm bude pro Vás pokračovat 
dál, neboť i pro něj je čas sázet a budovat, jak praví Kazatel.

Až do prosince se těším na Vás, všichni moji milí, se kterými se vídám v obcho-
dě. Děkuji, že se s Vámi mohu radovat, sdílet, povídat si, potěšit se navzájem, 
provázet se. Doufám, že si u nás koupíte spoustu krásných knih a že neodoláte 
návštěvě našeho obchodu.

Nepřehlédněte informace z Karmelitánského knihkupectví
Nová otevírací doba ŘÍJEN
pondělí, úterý, středa, čtvrtek  9:00–18:00
pátek:                     8:00–16:00

Knižní a jiné novinky
V Karmelitánském knihkupectví jsou již skladem všechny kalendáře 2023, di-

áře, direktáře.
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A Slovo se stalo tělem, Ctirad Václav Pospíšil
Óda na radost z víry v prologu Janova evangelia (Jan 1,1-18).
Prolog Janova evangelia (Jan 1,1–18) je jedním z klíčových textů křesťanské 

Bible. Vybroušené vyznání víry rané církve nám otevírá dveře k uchopení toho, 
kým skutečně je Ježíš z Nazareta. Kdo je autorem Prologu a jak souvisí s celkem 
Janova evangelia? Jaký význam má pro náš život a spiritualitu? Proč v Prologu 
nenajdeme zmínku o Kristově kříži a vzkříšení? Ctirad V. Pospíšil propojuje pří-
nos moderní biblické exegeze s geniální intuicí církevních otců, mistrů středo-
věké teologie i učitelů křesťanské spirituality. Jde mu vposled o uvádění smyslu 
Prologu do života dnešních křesťanů, o službu věřícím, církvi a okolnímu světu.

Mnišské srdce, Joan Chittisterová
50 prostých praktik pro kontemplativní a naplňující život. Tato kniha přená-

ší sílu a moudrost mnišské duchovní tradice do jednadvacátého století. Sestra 
Joan se opírá o svatého Benedikta, který již v šestém století usiloval o morální 
integritu tváří v tvář pohanskému Římu. Nikoli však jeho dobýváním či snahou 
o jeho změnu, ale jednoduše tím, že se sám snažil žít neobyčejně dobře obyčej-
ný život. Stejné mnišské smýšlení nám může pomoci růst v moudrosti, vyrov-
nanosti a duchovní síle, když se snažíme o obnovu a obrodu doma i ve světě.

Kdo je Ježíš, Jeho život, doba a působení – malá encyklopedie; Gaëlle Tertraisová, Adeline 
Avrilová

Ježíš z Nazareta změnil život miliardám lidí po celém světě – a už proto je 
dobré vědět, kým skutečně tento muž byl. Publikace přehledně přibližuje jeho 
osobnost i společenské, přírodní, kulturní a duchovní poměry doby, ve které 
žil. Encyklopedicky pojaté kapitoly jsou čtivé a doprovázejí je vkusné ilustrace, 
přehledy, shrnutí, mapky i obrázky krajiny. Kniha je určena dětem na prvním 
stupni základní školy, jejich rodinám a kamarádům.

 
Krásné dny a radostné nakupování v Karmelitánském knihkupectví přeje  

Majka Lachmanová.
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me ve vikariátu Plzeň sever, asi u nej-
menšího poutního místa naší diecéze, 
u kaple sv. Vojtěcha za vsí Bohy v lese 
zvaném Pavučina. Jedná se o kapli 
výklenkovou, uzavřenou dveřmi, za 
nimiž se nachází drobná lidová svět-
cova socha. Blíž ke kapli je to od hřbi-
tova v Kozojedech, ale do pěkně přík-
rého kopce. Kolem kaple vede cesta, 
zvaná Kostelní, protože po ní se cho-
dilo z Bohů do kostela v Kozojedech. Kapličku postavil sedlák Vojtěch Valenta 
z Bohů, posvěcena byla v červnu 1714. Poutě sem byly hojné, zejména v čase 
sucha lidé prosili světce za hojný déšť. Když les a kapli kupovala obec Bohy od 
knížete Metternicha, musela se zavázat, že nejméně jednou za deset let kapli 
opraví a cestu bude udržovat schůdnou. Čtyřicet let po válce se to nějak neda-
řilo, opravena byla až v devadesátých letech minulého století.

I v blízkém Rokycanském vikariátu 
jsou dvě poutní kaple sv. Vojtěcha, 
postavené v lesním prostředí na vyvý-
šeném místě. První se nachází severně 
od Mýta a je vidět poměrně z dálky. Pů-
vodně zde stála dřevěná kaple, ke kte-
ré chodila procesí s prosbami o déšť. 
V polovině 19. století se začalo se 
stavbou nové zděné kaple, která byla 
vysvěcena za účasti 5 000 lidí v dubnu 
1854. Vedla k ní třešňová alej, kterou 
přerušila dálnice. Kaple má barokní 
formy, byla několikrát opravovaná, 

například po požáru v roce 1957 a naposledy v roce 2000. Interiér je prázdný. Je 
postavena na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem. Na střeše za vyso-
kým štítem je věžička s cibulovou střechou.

Cestou na další poutní místo projedeme obcí s libozvučným názvem Třeb-
nuška na Zbirožsku, na jejíž návsi stojí, skrytá pod korunami stromů, další kaple 

Kostely a kaple sv. Vojtěcha
ve vikariátu Plzeň-sever a Rokycany

Bohy

Mýto
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sv.  Vojtěcha. Patří také k těm drob-
ným, je to spíš zvonička, na střeše má 
malou rámovou dřevěnou konstrukci 
s jedním zvonkem.

Nedaleko, 1,5 km severně od obce, 
v katastru obce Lhotka, je na kopci (495 
m.n.m.) postavena větší kaple sv. Voj-
těcha. Tradice připisuje místu zasta-
vení sv. Vojtěcha při cestě z Říma do 
Prahy, stávala zde dřevěná kaple, u níž 
jsou jménem zaznamenáni koncem 
17. století poustevníci. Kaple se však 
zřítila a obraz sv. Vojtěcha byl pověšen 
na kmen stromu. U obrázku byl při 
lovu zachráněn syn majitele panství 
Antonína Strojetického ze Lhotky. Ten 
nechal po roce 1734 postavit tuto roz-
měrnou kapli na poděkování sv. Voj-

těchovi. Dokončena byla v roce 1738, 
jak praví letopočet nade dveřmi. Pout-
ní místo bylo krajově velmi oblíbené 
a chodilo sem mnoho procesí vypro-
sit si dobrou úrodu. Až do 1. světové 
války se konaly v kapli pravidelné mše 
svaté, vždy ve čtvrtek. Přes vandalství 
se zachovalo vnitřní vybavení, na hlav-
ním oltáři je i obraz sv. Vojtěcha z roku 
1795. Poutě byly obnoveny zvláště po 
opravě, kterou zajistila obec Lhotka 
v roce 2012. 

Jan Soukup
architekt

Třebnuška

Lhotka
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Do tohoto zpravodaje přispěli svými fotografiemi: Václav Beneš, Soňa Pikrtová, 
Jan Soukup, Jiří Strašek, Hana Zemenová, Michal Plzák, Mirosław Gierga, Marti-
na Matějková, Jan Soukup. Dále byla použita fotka z archivu OMI a Pixabay.com.

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. 10. 9:30 Plzeň-Litice, Kněžský den
5. 10. 10:00 Pochlovice, Návštěva Domova seniorů
6. 10. 14:00 Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
8. 10. 10:30 Stříbro, mše sv. ke cti P. Marie Bolestné
13. 10. 14:00 Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
20. 10. 10:00 Diecézní Charita Plzeň, jednání komise pro TKS
 14:00  Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
23. 10.  9:30   Jaroměřice nad Rokytnou, mše sv.
27. 10.  14:00  Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
30. 10.  9:00   Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové, mše sv. 
  k výročí posvěcení kostela
31. 10.  13:00  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše 
  k 29. výročí Diecézní charity Plzeň



Plzeňský biskup TOMÁŠ HOLUB zve
všechny, kteří ztratili někoho blízkého, aby
za něj přišli zapálit svíčku a zavzpomínali.

2.11.2022
od 18 hod.

PROGRAM:
Duo Strings (housle, harfa), varhanní hudba, poezie a zamyšlení biskupa Tomáše Holuba

katedrála
sv. Bartoloměje

SVÍCE
PRO

NAŠE
ZEMŘELÉ

Od 26. října můžete vložit svou prosbu nebo jméno blízkého zemřelého
do truhly u plzeňského Andělíčka nebo poslat přes formulář na www.bip.cz
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Z diáře biskupa Tomáše
3. 10.  Rokycany, vizitace farnosti
4. 10.  9:30 Plzeň-Litice, Kněžský den
5. 10.  19:00 Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše „Veni 
  Sancte“ na zahájení akademického roku
6. 10.  10:00 Praha, Rada pro ekumenismus ČBK
7. 10.  9:30 Plzeň, domov pro seniory Senecura, mše sv. 
  pro klienty domova
7. 10.  Rokycany, vizitace farnosti
9. 10.  10:15 Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
  mše sv. s biřmováním
12. 10.  15:45 Praha, Pražská křižovatka, konference „Zločin 
  a trest“ – panelová diskuse
13. 10.  Praha, konference kaplanů středních škol
13.–14. 10. Chemnitz, Drážďany – pódiová diskuse „Was nun 
  Europa?“
15. 10.  10:00 Teplá, poutní mše sv. rumunských Čechů
16. 10.   10:00 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné, mše sv. 
  na zakončení vizitace
17. 10.  20:00 On-line vysílání Live s biskupem
18. 10.   9:00 Litoměřice, setkání diecézních soudů
19. 10.   16:30 Plzeň, Hospic sv. Lazara, mše sv. pro lékaře 
  a zdravotníky
20.–21. 10. Roupov, výjezdní zasedání kurie
22. 10.   9:00 Plzeň-Litice, setkání ekonomických rad farností
23. 10.   10:00 Staňkov, kostel sv. Jakuba St., mše sv.
 14:00 Štítary, žehnání kaple sv. Judy Tadeáše
24.–26. 10. Králíky, plenární zasedání ČBK
30. 10.   10:00 Plzeň, kostel Všech svatých, mše sv.
31. 10.   13:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv. k výročí 
  založení Diecézní charity Plzeň


