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Listopad je tu a s ním se chtě nechtě hlásí pro mnohé i jeho pochmurné po-
časí. Jako by přímo vybízelo ke vzpomínání na naše blízké, kteří tento svět již 
opustili a se kterými se, jak pevně doufáme, zase jednou sejdeme. Dušičky, jak 
se Památce všech zemřelých také říká, můžete 2. listopadu zažít i v plzeňské ka-
tedrále. Svatého Bartoloměje prosvítí svíčky, které lidé zapálí za zemřelé. V po-
klidné tiché atmosféře bude možné napsat jméno blízkého nebo své prosby na 
kousek papíru. Bratři trapisté z Nového Dvora si tyto vzkazy následně převez-
mou a vloží je do svých modliteb.

Můžete společně se mnou zavzpomínat i v tomto zpravodaji. Na paní Ma-
rii Helmovou, zakladatelku Sluníčkové sbírky nebo na historii Čechů a Slová-
ků v rumunském Banátu, ze kterých se někteří sešli na společné říjnové pouti 
v Teplé, či na další události minulého měsíce. 

V rámci listopadové Červené středy si také připomeneme všechny ty, kteří 
jsou pro své náboženské přesvědčení pronásledováni a o pár dní dříve můžeme 
v rámci Dne modliteb vzpomenout také na všechny, kteří zažili sexuální zneu-
žívání.

Listopad může být ale i měsícem, ve kterém můžeme děkovat za dar živo-
ta. Za radost, každodenní zázraky a to, že jsme. Takovou pozitivní radost osob-
ně pociťuji vždy, když slyším hudbu plzeňského gospelového sboru Touch of 
Gospel, který v tomto měsíci slaví 20 let od založení. Do tohoto zpravodaje jsme 
proto mimo jiné připravili rozhovor s jeho dirigentem Michalem Beránkem.

Na konci listopadu (již!) začíná advent, doba čekání na narození Ježíše. V naší 
diecézi se můžete přihlásit hned na několik duchovních obnov, které vám po-
mohou se na vánoční svátky připravit. Ty, které láká delší duchovní cesta než 
jen víkendová, bude zajímat on-line adventní obnova. Bude založena nejen na 
osobním prožití nabízených témat, ale její součástí bude i on-line sdílení s dal-
šími účastníky této “Cesty k naději”. 

Přeji Vám příjemné prožití listopadu,

Hana Zemenová
redaktorka

Úvodník
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Týden modliteb za mládež 2022
V týdnu od 13. do 20. listopadu bude probíhat Týden modliteb za mládež – 

TMM22. Smysl Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme 
a modlit se k Bohu. Za co? Především prosit Ducha Svatého o poznání, jakými 
cestami či způsoby svědčit o životě s Kristem a jak předávat víru dál. Vyvrcho-
lením bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový 
den mládeže.

Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě s mla-
dými lidmi za mladé lidi. Nebojte se uspořádat modlitební setkání ve vašich far-
nostech. Modlit se může opravdu každý! Věříme, že každá, i v našich očích nepa-
trná, modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu 
mladé generace. Zapojte farníky všech věkových kategorií. Napište nám termín 
a místo setkání na anobohu@gmail.com, pomůžeme vám s propagací. K modlitbě 
za mládež se můžete také připojit prostřednictvím živého vysílání v TV Noe.

www.cirkev.cz
(editováno)

Křížová cesta v Klatovech dostala novou podobu
17. října místní farář, Jaroslav Hůlle, požeh-

nal v Klatovech na Křesťanském vršku zno-
vuobnovenou křížovou cestu. 

Křížovou cestu, která se nachází v nemoc-
ničním areálu, tvoří 14 zastavení, pro které 
klatovský umělec, Gustav Fifka, vytvořil kera-
mické reliéfy s výjevy z posledního dne života 
Ježíše Krista. Původní malby, od paní Bedřiš-
ky Znojemské, byly sejmuty k restaurování. 
Po něm budou následně využity v interiéru 
jezuitského semináře.
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Ohlédnutí za Farní zahradou v Sokolově
Už ani nevím pokolikáté se ohlížím, bude to ale více než 4krát. Letošní ohléd-

nutí k našemu minifestivalu bude opět plné optimismu a díků. I když opravdo-
vá farní zahrada byla trochu málo rozkopaná, účastníkům a účinkujícím to oči-
vidně nevadilo. Na malém plácku nad budoucím rybníkem jsme si i tak 2. září 
mohli užít spoustu kvalitní muziky, tance a vzájemného společenství. Tradičně 
jsme zahájili festival mší svatou. Poté se již rozběhl požehnaný hudební pro-
gram. Jako první kapela byli ON FIRE. Tito mladíci z Prahy a Plzně přinesli svou 
hudbou a texty „Boží oheň“. A první tanečníci se již začali shromažďovat pod 
pódiem. Jak už to bývá, měli jsme menší časový propad, ale to se vlastně stává 
vždy. Po těchto „otvíračích” festiválku nastoupila kapela SHUM DAVAR z Prahy. 
Jejich hudba plná balkánského, arménského a židovského vlivu nenechala ni-
koho jen tak v klidu. Počet tanečníků se rozrostl a došlo i na skoky z pódia. 
Byl to ještě větší „Boží fičák“. Když kapela končila, byla již tma. Nakonec přišlo 
zklidnění s písničkářem, který má umělecké jméno „Člověk krve“ a jehož pravé 
jméno je Jan Senft. Ten svými texty, které jsou plné symboliky, vedl poslucha-
če do vnitřních hloubek svých srdcí. Bylo to uklidňující a hledačské zakončení 
festivalu. Pak už došlo na rychlý úklid zahrady a fary. Během akce byla opět 
přítomná naše mobilní Tříkrálová kavárnička. Dobroty jsme měli připravené 
z bistra OÁZA v Sokolově. Tímto jim moc děkuji. Veliké díky patří také Biskup-
ství plzeňskému za finanční podporu našeho festivalu. A samozřejmě vřelé díky 
vám, účastníkům akce. Je mi vždy mezi vámi dobře. Protože je tam zřejmě pří-
tomen ON.

Sebiš
pořadatel

Setkání sborů 2022
V sobotu 8. října proběhlo tradiční Setkání chrámových sborů plz. diecéze 

2022 v Boru u Tachova. Akce se zúčastnilo 5 chrámových sborů z Plzně a 5 sborů 
mimo Plzeň. Potěšující byla účast sborů, které se k nám v minulosti nepřipojo-
vali. Nově tak přibyl sbor Rosa coeli ze Žlutic vedený paní Petrou Vojtovou nebo 
chrámový sbor z Rokycan pod taktovkou Zdeňka Zimčíka. Naopak skličující 
byla neúčast tradičně se zúčastňujících sborů z Města Touškova, z Chebu nebo 
z Klatov. Příčinou neúčasti je částečný či úplný rozpad sborů vlivem nemocí... 
Celkový počet zpěváků byl přibližně 100 lidí. 

Začali jsme mší svatou v 10 hodin v kostele sv. Mikuláše, kterou sloužil pan 
gen. vikář Petr Hruška, kterou doprovázel sbor Collegium Musicum ze Staňkova 
vedený paní Janou Vacíkovou. Po ní následovala zkouška skladeb pro společný 
závěrečný koncert. Od 12 hodin proběhl společný oběd a setkání sbormistrů 
v místní střední škole, kde nás obsloužili místní studenti. Vedle kostela v základ-
ní škole bylo ještě zázemí pro zpěváky, zpříjemněné podáváním kávy, čaje či 
domácky zhotoveného pečiva, takže jsme zažili prostředí All inclusive. Ve 14 ho-
din začalo vystoupení jednotlivých sborů a v závěru odpoledne v 16 hodin spo-
lečný závěrečný koncert všech zúčastněných sborů, slavnostně uvedený a za-
končený varhanním sólem na místní historické varhany. Setkání mělo dle mého 
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názoru klidnou, pozitivní atmosféru a příští rok bychom rádi akci opět v tradič-
ním termínu druhé soboty v říjnu zopakovali pravděpodobně v Klatovech.

Za účast na setkání děkuje,
Aleš Nosek

Výlet dětí do dolu Mauricius
Děti ostrovské farnosti, které chodí na výuku náboženství, se spolu s rodiči 

a katechety v říjnu zúčastnili integračního výletu do dolu Mauricius. Na začát-
ku dobrodružné cesty do podzemí uvítal všechny Pater Kryštof. Následně paní 
Lenka Löfflerová – vedoucí informačního centra v Abertamech – pozvala všech-
ny do nitra cínového dolu. Pro děti byl to veliký zážitek, na který budou jistě 
dlouho vzpomínat.

ŘKF Ostrov
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Dopis do farnosti

Biskup Tomáš v říjnu několikrát navštívil rokycanskou farnost v rámci kanonické vizi-
tace. Níže vám předkládáme jeho dopis, který adresuje do této farnosti.

Milý Marku, milý Emanueli, milá rokycanská farnosti,
moc Vám děkuji, že jste se dnes všichni sešli na jedné společné farní boho-

službě a můžeme se tak ohlédnou za mou vizitací tady u Vás.

Strávil jsem zde mezi Vámi moc hezké chvíle a když bych tomuto času v ro-
kycanské farnosti měl dát nějaký jednotící nadpis, tak mne napadají dvě slova: 
nové začátky. V mnoha věcech jsem právě to zde prožíval. Setkal jsem se zde 
s Vaším novým kaplanem Otcem Emanuelem a slyšel povzdech, že pokaždé, 
když si na někoho zvyknete, tak Vám dotyčného odvolám a pošlu opět někoho 
nového. A to prožíváte i nyní, odešel Otec Tomáš a přišel Otec Emanuel. Pasto-
rační radě jsem se snažil vysvětlit, že to v žádném případě není opovrhování 
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Vámi či bezohledné přesouvání bratří kněží jako šachových figurek, ale hledání 
nejméně špatných řešení ve složitých situacích, které dobré řešení zkrátka vů-
bec nemají. A to je mé velké téma: personálně Vaši farnost stabilizovat. Ještě to 
asi nějaký čas potrvá, ale věřte mi, prosím, že je to jednou z mých biskupských 
priorit. V této chvíli Vás nicméně moc žádám, abyste Otce Emanuela přijímali 
i nadále s otevřenou náručí (od něho osobně jsem slyšel, že se tak již děje) a po-
vzbuzuji Vás, abyste ho také zvali k Vám domů. Jak mi řekl, rád přijde, dozvíte 
se moc zajímavé věci o životě křesťanů v jeho domovině, daleké Nigerii, a také 
podpoříte jeho velké úsilí ještě více zdokonalit češtinu.

Nový začátek jsem zažil také u nově zvolené a jmenované jak pastorační, tak 
i ekonomické rady. Bylo pro mne radostí vidět jak všechny členky i členové jsou 
připraveni společně s Otcem Markem synodálně, tedy v naslouchání jeden dru-
hému i ve vzájemné otevřenosti hledat to, co ve Vaší konkrétní situaci vede k na-
plnění hlavního principu, který jsem pro naši diecézi stanovil po svém převzetí 
biskupské zodpovědnosti: chceme dělat všechny věci natolik, nakolik přispívají 
k tomu, aby se konkrétní lidé (tedy my sami i naše okolí) potkali s živým Bohem. 
Společně s pastorační radou jsme si také potvrdili, že je moc důležité, aby z každé-
ho zasedání byl vytvořen zápis, který bude dostupný každému z Vás. A Vás všech-
ny vyzývám, abyste se cestou Vašich radních o život své farnosti zajímali, přinášeli 
své podněty i připomínky, aby to byla skutečně Vaše farnost v plném slova smyslu.

Je to o to důležitější, že jste farností skutečně velikou, farností, která se musela 
po sloučení původních komunit nově naučit žít spolu. Tady se jedná o nový za-
čátek, který se udál již v minulosti, a já bych Vám chtěl moc poděkovat, že jsem 
již mohl vidět dobré plody této Vaší ochoty vytvořit nové společenství kolem 
rokycanského kostela, ačkoliv se sem sjíždíte či sem vozíte děti na náboženství 
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z docela širokého okolí. Moc Vám děkuji, že jste tento nový začátek vzali za svůj. 
Myslím, že dnes již vidíte jeho smysluplnost a máte radost, že patříte k sobě.

Chtěl bych Vás po zkušenosti z různých setkání během mé vizitace povzbudit, 
abyste jako nový začátek chápali i pozvání k synodálnímu způsobu života ve 
Vaší farnosti. Tedy abyste byli ochotní si vzájemně naslouchat a také měli všich-
ni odvahu se vyjádřit, zapojit se. K tomu zvláště vyzývám sestry a bratry, kteří 
zažili ještě o hodně jinačí způsob života ve farnosti ve svém rodném Banátu. 
Moc Vás prosím, abyste i Vy vyjadřovali své názory, abyste i Vy uvěřili, že Vám 
ostatní chtějí naslouchat a všichni že jsme pozváni, abychom cestu do Božího 
království hledali společně.

Velkou radostí pro mne bylo také slyšet o požehnaném působení Otce Pav-
la Frývaldského mezi Vámi. Jsem mu moc vděčný, že podporuje společenství 
manželů a částečně i společenství mládeže. Ti, kdo se účastní setkání s ním, jistě 
vědí, o čem hovořím a jak velkým obohacením Otec Pavel je. Vás ostatní, manže-
le i mladé naléhavě povzbuzuji, abyste tuto možnost, kterou setkávání s Otcem 
Pavlem, moudrým a duchovně hlubokým knězem, je, nenechaly nevyužitou.

Ekonomickou radu farnosti vyzývám, aby v této náročné době sama přichá-
zela s návrhy, jak se chovat úsporněji, jak investovat peníze, které máte u nás na 
biskupství na depozitním účtu, kde v současné situaci bohužel nutně vysokou 
inflací ztrácejí na hodnotě i jak zhodnotit fary mimo Rokycany a mít tak mož-
nost získat z jejich pronájmu mnohem více financí na bohulibé účely, než tomu 
je v současnosti. Buďte, prosím, v hledání cest pro získávání prostředků ve pro-
spěch hlásání evangelia nejen poctiví, ale také nároční a vynalézaví.

Velkou radost mi během mé vizitace udělala i návštěva v největším domě 
seniorů v Plzeňském kraji v mirošovské Harmonii. Moc děkuji bratru Bělohoub-
kovi, který sem pravidelně dochází a kdyby někdo z Vás měl prostor a síly mu 
v této diakonické službě pomoci, určitě by se nezlobil.

Sestry a bratři, staří i mladí, my věřící v Boha jsme v našich městech či ves-
nicích mnohdy jen velmi malou skupinou, ale Ježíš nás v Lukášově evange-
liu povzbuzuje: „Neboj se, malé stádce, vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ 
(Lk 12,32).

Modlím se za Vás, kteří patříte do rokycanské farnosti, abyste se opravdu nebáli. 
Ani v současné tak náročné a těžké době. A to ne proto, že byste před zlem a těž-
kostmi zavírali oči, ale právě naopak proto, že je máte otevřené a upřené na Krista.

K tomu Vám všem žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Váš biskup Tomáš
Rokycany, 16. října 2022
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pouť Čechů a Slováků z Rumunska. Na to, 
jaký je příběh našich krajanů v Rumun-
sku, jak probíhal jejich přesun na východ 
i jejich návrat zpět do rodné země jsem 
se zeptala Tomáše Glázera, učitele na zá-
kladní škole v Dýšině a syna reemigrantů 
z rumunského Banátu, který se tomuto 
tématu dlouhodobě věnuje.

Jaký je příběh a historie rumunských Čechů a Slováků? 
Kdo se v příběhu alespoň trošku orientuje, bude mít nejspíš tendenci si jej 

představovat v romantickém duchu. Každopádně realita byla dost odlišná, mís-
ty určitě plná smutků, pocitů zrady, zklamání a životní skepse, ale určitě i pro-
tkána krásnými chvílemi a silnou pospolitostí tamních. Je to příběh síly lidského 
ducha, křesťanské víry, nádherných specifických tradic a kultury, v níž se mísí 
prvky mnoha regionů a národů.

Kdy a proč probíhal přesun Čechů do Rumunska? Lze nějak tuto skupinu charakterizovat?  
Jak velká byla? Do jakých oblastí se krajané stěhovali a jak v nové zemi žili?

Příběh vlastně začíná v 18. století, kdy Habsburkové získali oblast Banátu, kte-
rou bylo zapotřebí osídlit a vojensky zabezpečit. A tak se na počátku 19. století 
objevuje postava jistého uherského obchodníka Magyarlyho, jenž začal lákat 
české obyvatelstvo k přesídlení do Banátu. Za to měli osadníci získat určitá pri-
vilegia. Magyarly cílil primárně na západočeské obyvatelstvo, jelikož zdejší pro-
středí mělo korespondovat s banátským krajem. A tak v této „první“ vlně odešlo 
do Banátu zhruba na 150–200 rodin. Po dlouhé cestě, jež započala ve Vídni, po-
kračovala přes Novou Moldavu a končila v místech tomu určených, však přišlo 
vystřízlivění, osadníci se cítili podvedeni, jelikož tamní podmínky neodpovídaly 
tomu, co jim bylo přislíbeno. Následkem toho se někteří krajané vrátili zpět do 
své vlasti. 

Od roku 1826 došlo k masivnější migraci, do banátského regionu odešlo až 
na 1 700 rodin, vznikly některým dobře známé české vesnice – Svatá Alžběta 
(brzy zanikla), Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Šumice, Eibentál, Bígr a Frauvízn 
(dnes zaniklá obec). Největší z obcí, Gerník, měl kolem roku 1830 na 469 oby-

Tomáš Glázer o histotii 
Čechů a Slováků z Rumunska
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vatel, což je více než v současnosti, avšak zdaleka nepředstavuje vrchol počtu 
zdejších obyvatel.

První úkony byly spjaté se ziskem zemědělské půdy a stavbou obydlí. V mno-
hých obcích již v prvních letech vznikaly školy a kostely. Z Gerníku máme na-
příklad dochovány informace o vypsání „konkurzu“ na nového kněze. Tím se 
stal František Unzeitig. Od 60. let 19. století procházel Banát maďarizací spjatou 
s tehdejší politickou situací Rakouského císařství a později Rakouska-Uherska. 
K Rumunsku, s nímž máme krajany spojené, byl Banát (tedy jen rumunská část, 
protože dále existuje i srbský a maďarský) definitivně připojen v roce 1920 na 
základě Trianonské smlouvy.

Jak je Rumunsko ovlivnilo oproti tomu, z jakého prostředí odešli? Ovlivnilo nějak jejich 
náboženství? Zvyky? 

Neřekl bych, že by rumunské prostředí výrazně ovlivnilo kulturu krajanů. Spíš 
se krásně promísily tradice a zvyky z různých koutů českého prostředí. To se 
projevilo v tamní specifické mluvě, která obsahuje spoustu prvků dialektu (za 
zmínku stojí výraz níčko, pozn. red. nýčko znamená na Domažlicku teď/nyní), 
německých výrazů, ale také právě rumunských. Podíváme-li se například na 
banátskou kuchyni, povšimneme si, že populární pokrm sarma má původ v Os-
manské říši. Pokud někdy zavítáte do Banátu či na návštěvu k reemigrantům, 
určitě tento pokrm ochutnejte.

Náboženství je určitě specifickou a ožehavou otázkou, která je stále v určitém 
procesu. Křesťanská víra hrála v obcích velkou roli bez ohledu na příslušnost ke 
konkrétní církvi. Obyvatelé obcí byli z velké, chtělo by se říci z celé, části věřící, 
účastnili se pravidelně bohoslužeb a dalších církevních obřadů. Můžeme si však 
klást otázku, zdali byla víra v lidech skutečně zakořeněná, nebo jestli se jednalo 
o „tradici bez pevných kořenů“. Touto tradicí bez pevných kořenů myslím postoj 
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„ve víře jsem byl vychován, můj soused chodí do kostela, a tak chodím taky“. Tyto 
dva postoje hrály a hrají důležitou roli při návratu krajanů zpět do českého pro-
středí. Kde nebyla víra skutečně zakořeněna, tam se bohužel vytrácí a méně jich 
navštěvuje pravidelně bohoslužby. Avšak v různých koutech republiky se utváří 
krásné skupiny krajanů navštěvujících bohoslužby podílejících se na životě far-
nosti.

Proč a kdy se Češi a Slováci začali 
z Rumunska vracet? Jak návrat 
probíhal?

Návraty do Čech zapo-
čaly vlastně už v okamžiku 
samotného osidlování Ba-
nátu. Pokud bychom chtě-
li mluvit o masivnějších 
návratech, pak se musíme 
přesunout do období po 
druhé světové válce a boles-
tivé otázce odsunu Němců 
a Maďarů z Československa. 
Cílem československé po-
litiky bylo změnit uspořá-
dání zvláště pohraničního 
obyvatelstva, s čímž mohli 
pomoci i Čechoslováci žijící 
v zahraničí. Reemigrace pro-
bíhala od roku 1945 do roku 
1950 a odhaduje se, že v po-
válečném období odešla až 
1/3 obyvatel Banátu.

Druhý velký odsun se týká období po pádu socialistického režimu v Česko-
slovensku a Rumunsku. Do Čech se vydaly skupiny krajanů buď na vlastní pěst, 
nebo ve spolupráci s již zde usídlenými krajany nebo za pomoci organizací, 
např. Diecézní charity Plzeň. Ta se kupříkladu zaměřovala na pomoc reemigran-
tům mířící na Plzeňsko, jelikož imigrace na Chebsko pokračovala celkem kon-
tinuálně, utvořila se tam již celkem silná komunita, a tak byl přesun do těchto 
míst „jednodušší“.

Pomoc banátským krajanům se vztahovala na oblast administrativy či hledá-
ní zaměstnání a bydlení. V oblasti správy se pomáhalo primárně s poskytová-
ním dlouhodobého pobytu a poté s dosažením trvalého pobytu.

Žije komunita, která se vrátila zpět do Čech, v nějakých konkrétních místech Česka nebo 
Slovenska?

Komunity se utvořily téměř po celé republice, ovšem opravdu silné komunity 
se nachází na Chebsku, Plzeňsku, Ústecku, ale mnozí krajané se usadili také na 
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Moravě. Na Chebsko směřovaly již první migrační vlny, tudíž je zde počet kra-
janů celkem vysoký. Za zmínku určitě stojí obec Skalná, do roku 1950 Vildštejn, 
kde je silná komunita.

Jak se jim podařilo začlenit se zpět do českého prostředí?
Určitě se jim to podařilo. Říkám, že jim v tom pomohla jejich vytrvalost, hou-

ževnatost a tvrdá práce, byť počátky určitě pro mnohé nebyly jednoduché. Se-
tkal jsem se s vyprávěním, kdy se krajané setkávali s posměšky ohledně jejich 
rumunského původu, ekonomického a sociálního statusu, ale časem se se svým 
prostředím sžili.

Vrací se někdy zpět do Rumunska? Jsou s ním nadále nějak spojeni?
Mnozí reemigranti se do rumunských vesnic vrací, byť množství návratů se 

snižuje. V rozhovorech s krajany narazíme na podobné názory. Žijí zde už dlou-
hou dobu, zcela se sžili s tímto českým prostředím, je jejich domovem a návště-
va své rodné vesnice je již tolik neláká. Samozřejmě nelze tento názor genera-
lizovat. Mnozí mají také onen návrat spojený se silnou nostalgií, tudíž se tomu 
raději vyhýbají. Důvodem k návštěvě mohou být rozličné události pořádané 
v Banátu. Kupříkladu může k němu vybídnout folklorní festival nebo Festival 
Banát, který je velmi populární i mezi Čechy. Za angažovanost mnohých Čechů 
v otázce krajanů žijících v Rumunsku musím poděkovat.

Prožívají děti Čechů z Rumunska nějakým způsobem příběh jejich rodičů či prarodičů?
Určitě ano, byť nedokážu říci v jaké míře. Při setkání se svými vrstevníky, 

kteří mají stejný původ jako já, si častokrát připomínáme, jak jsme vděční na-
šim rodičům a jejich rozhodnutí opustit známé prostředí a vydat se za lepšími 
podmínkami do neznáma. Kdykoliv hovoříme o motivaci odchodu, přicházíme 
se stejnými pohnutkami – poskytnout svým potomkům lepší vzdělání a s tím 
spojené možnosti seberealizace v životě. Stále se účastníme krajanských zábav, 
někteří působili nebo působí v amatérských kapelách, s nimiž baví krajany zde 
v Čechách. Osobně jsem svým rodičům nesmírně vděčný. Obdivuji jejich roz-
hodnutí, krok do neznáma, přestože museli mít pochyby, zda-li se vydali správ-
nou cestou.

Otázky pokládala Hana Zemenová.
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v listopadu oslaví 20 let své existence. Dirigent 
Michal Beránek nám pověděl o začátcích sbo-
ru, o  nadacích, které svými koncerty podporují 
i o ekumeně, kterou ve sboru žijí. 

Michale, kdy ty si se poprvé dozvěděl o salesiánech 
a jaká byla tvoje cesta do scholy?

O salesiánech jsem se dozvěděl někdy 
koncem roku 1992 v souvislosti s mým hle-
dáním ukotvení ve víře pro sebe i rodinu. V Plzni byl v té době P. Michal Kaplá-
nek a P. Alois Hurník, oba pro naši rodinu udělali mnoho. Právě Michal Kaplánek 
mně nabídl, zda bych se chtěl zapojit ve schole. Od roku 1993 jsem tedy začal 
ve schole zpívat a občas hrát na kytaru a myslím, že v roce 1996 jsem se stal diri-
gentem. A cesta ke gospelu pak byla jen přirozeným propojením křesťanského 
obsahu s hudební formou, která je mi blízká.   

Co za hudební žánr je gospel? 
Gospel je bohoslužebná hudba, která pochází z afroamerického křesťan-

ského prostředí, především letničních církví. Navazuje na tradici work songů 
a spirituálů a odráží v sobě všechny hudební formy typické pro afroamerickou 
hudební tvorbu — blues, jazz, soul, r&b, hip-hop atd. 

V roce 2002 se uskutečnil první gospelový workshop v Česku, který byl pro historii Touch of 
Gospel zásadní, jak na něj vzpomínáš?

Gospelový workshop je tady v ČR intenzivní víkendové zkoušení nových pís-
niček a v neděli bývá ukončen závěrečným koncertem. Gospel workshop v roce 
2002 v Plzni byl pro mě první praktickou zkušeností, jak se tato hudba vlastně 
se sborem nacvičuje, jak se diriguje, jak se propojuje sbor a kapela atd. Je potře-
ba mít na paměti, že v této době nebylo běžné si sednout k internetu, pustit si 
nějaký gospel koncert nebo píseň na videu a pěkně v klidu doma “okouknout”, 
jak se to dělá. Takže vidět tehdy při práci vynikajícího pianistu, dirigenta i skla-
datele Hanse Christiana Jochimsena z Dánska byl úžasný zážitek. Ještě v roce 
2002 jsem pak odjel na podzim na velký gospel workshop do Dánska a i tento 
zážitek mi potvrdil, že právě téhle hudbě se chci věnovat. 

Michal Beránek o sboru Touch of Gospel
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Pokračovala od tohoto roku vaše spolupráce se zahraničními lektory? Z jakých zemí k nám sem 
přijeli?

Za dobu existence Touch of Gospel jsme měli štěstí se potkat s velkým množ-
stvím gospel dirigentů především ze Skandinávie, Velké Británie i USA. S někte-
rými z nich nás spojuje nejen hudba a gospel, ale i další společné zážitky a přá-
telství. Ten seznam jmen by byl opravdu dlouhý, ale abych vzpomněl alespoň 
některá jména, určitě mám na srdci jména Solomon Facey a Liza Littau, dvojice 
lektorů, kteří začali v Plzni tradici benefičních gospel workshopů “Gospel (až) 
na dřeň” nebo pastora Davida Daniela, který s námi právě na tomto workshopu 
spolupracoval nejčastěji.   

Zmínil jsi benefiční koncert “Gospel (až) na dřeň”, druhým důležitým benefičním koncertem 
bude i letošní 10. ročník SMArt gospelu. Můžeš prosím přiblížit, čemu se věnují tyto benefice?

Gospel (až) na dřeň je, jak už název trochu napovídá, určen pro podporu Na-
dace pro transplantace kostní dřeně. SMArt gospel je benefiční koncert určený 
pro děti, které postihla Spinální muskulární atrofie. Jedná se relativně vzácnou, 
ale o to fatálnější chorobu, kdy pacienti potřebují de facto nepřetržitou asisten-
ci a podporu. Výtěžek koncertů je určen pro podporu dětí i jejich opatrovníků 
na aktivity, které by jinak byly zcela nereálné, konkrétně např. na pořádání let-
ního dětského tábora.

V průběhu let se prolnula vaší působností nejen benefice, ale i ekumena v podobě 
ekumenických bohoslužeb, jak vznikl tenhle nápad?

Touch of Gospel je po celou dobu existence ekumenický sbor, kde se potká-
vají věřící různých denominací i lidé, kteří o sobě říkají, že věřící nejsou. Snaha 
dostat gospel z koncertních pódií zpět na místo svého vzniku, tj. jako bohoslu-
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žebnou hudbu vedla k tomu, že jsme cca v roce 2007 zahájili projekt gospe-
lových bohoslužeb. V praxi to fungovalo tak, že se vždy některá z církví stala 
hostitelem ekumenické bohoslužby, kterou společně sloužil místní pastor, farář 
apod. s duchovním z předešlého místa gospel bohoslužby. Tato zkušenost nám 
umožnila jednak “oběhnout” plzeňské kostely a modlitebny, jednak jsme po-
stupně našli formát, jak propojit gospel s ekumenickou bohoslužbou a i když 
v současné době nepokračuje tento projekt v takové intenzitě, každý rok větši-
nou alespoň jednu bohoslužbu někde v Plzni realizujeme.  

Vystupovali jste i na akcích v rámci plzeňské diecéze? 
S plzeňskou diecézí spolupracujeme dlouhodobě a moc rádi, vystupovali 

jsme na celé řadě akcí, které diecéze pořádá nebo se na nich podílí jako např. 
Noc kostelů, Setkání sborů, festival PilsAlive, pouti, 20 let plzeňské diecéze apod. 

Jaké koncerty nebo události byly pro tebe za těch 20 let důležité, třeba i klíčové, pro další 
směřování sboru?

Je hodně momentů, které by stály za zmínku. Koncerty, workshopy, benefice, 
bohoslužby atd. Pro mě ale možná nečekaně jeden z nejdůležitějších momentů 
bylo album Hero od Kirka Franklina, které jsem poslouchal cestou z jednoho 
z prvních koncertů, kdy jsem si uvědomil, že gospel není jen skvělá hudba, ale 
pro mě také cesta, jak s lidmi sdílet to, co pro mě osobně znamená evangelium, 
co pro mě znamená obsah písniček.     

Co bys řekl, že je motivací pro členy sboru zpívat gospel po 10 či 15 letech?
Já myslím, že je to velmi individuální, ale čekal bych, že to bude hudba, 

evangelium, hledání cesty k Bohu i parta lidí. Vždy jsme se snažili, aby Touch 
of Gospel nebyl jen sbor, ale také dobrá parta lidí, kteří se rádi potkávají a kteří 
spolu i sdílí svoje starosti a radosti.  

Dokázal bys odhadnout počet zpěváků, kteří zpívali v průběhu let v Touch of Gospel? 
No přesnou evidenci nemám, ale sborem za dobu existence už prošlo určitě 

několik desítek lidí, možná by se číslo blížilo i ke stovce. 

A co Tebe nejvíc baví na gospelové hudbě, čím tebe obohatila?
Pro mě je gospel propojení hudební formy kterou mám rád s obsahem, který 

mohu sdílet prostřednictvím hudby lépe než kdybych o něm měl jen mluvit. 
A také jsem nesmírně vděčný za spoustu úžasných lidí, které jsem díky gospelu 
mohl poznat.

A na závěr otázka co by sis jako dirigent přál pro Touch of Gospel do dalších let?
Přál bych si, aby nám všem dal do dalších let Bůh milost i požehnání pokra-

čovat v tom krásném hudebním dobrodružství zvaném gospel. Vše ostatní už 
přijde, toho se nebojím. 

Otázky pokládala Johana Kutková.
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Vzpomínka na Marii Helmovou

Rádi bychom s panem Ing. Zdeňkem Helmou v tomto rozhovoru zavzpomínali na 
jeho manželku, Marii Helmovou, inspirativní ženu, učitelku plzeňského gymnázia a za-
kladatelku Sluníčkové sbírky. 

Můžete nám paní Marii Helmovou představit? 
Moje manželka, Marie Helmová, byla středoškolská učitelka, která milovala 

svojí práci. Mnozí její studenti si dodnes vzpomínají na přísnou, ale spravedli-
vou paní učitelku s úžasným temperamentem a velkým smyslem pro humor. 
Říkalo se o ní, že ti studenti, které učila, neměli problémy s přijetím na studium 
přírodních věd a medicíny. Pocházela z malé vesnice Nezamyslice u Horažďo-
vic, kterou milovala a ráda se tam vracela. Přilnula také k Plzni, kde vystudovala 
Pedagogickou fakultu a kde žila se svou rodinou. Za úspěšnou pedagogickou 
činnost byla v roce 2013 oceněna Medailí Ministerstva školství ČR, kterou jí pře-
dával současný premiér Petr Fiala.

Jak vznikla myšlenka na spolupráci s Nadací pro transplantace kostní dřeně?
Marie byla vychována ke skromnosti, pokoře a úctě k důležitým životním 

hodnotám. Hledala způsob, jak pomáhat těm, kteří to potřebovali. Rozhodla 
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se proto jako dobrovolnice zapojit do 
práce Nadace pro transplantace kostní 
dřeně a byla jedním z prvních dárců. 
Při práci pro Nadaci se seznámila s pri-
mářem MUDr. Vladimírem Kozou, za-
kladatelem Nadace pro transplantace 
kostní dřeně v Plzni, kterého si nesmír-
ně vážila. Inspirovala své studenty, aby 
se také zapojili v rámci svých možnos-
tí, a tak vznikla Sluníčková sbírka.

 
Jak manželka zapojila studenty Gymnázia 
Luď ka Pika v Plzni do Sluníčkové sbírky?

Studenti začali ve svém volném 
čase vyrábět doma Sluníčka z nepečeného těsta. Celkem se za 21 let podaři-
lo vybrat úctyhodných více než 3,4 milionu korun, kdy celý výtěžek sbírky šel 
na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jsem velmi rád, že se v roce 
2018 podařilo uskutečnit myšlenku a ocenit manželku za její dlouholetou cha-
ritativní činnost pamětní deskou ve vnitřních prostorách Gymnázia Luďka Pika. 
Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastnili emeritní biskup Mons. Fran-
tišek Radkovský a současný ministr kultury Mgr. Martin Baxa. Nesmírně si vážím 
dalšího ocenění manželky Městským obvodem Plzeň 4, který umístil před úřa-
dem ÚMO 4 památný strom a pamětní desku, která připomíná osobnost Marie 
Helmové široké veřejnosti.

 
Jak dnes pokračuje odkaz Vaší manželky?

Sluníčková sbírka se stala pravidelnou akcí studentů napříč ročníky Gymná-
zia Luďka Pika, kdy dvakrát ročně v době studijního volna vybírají dobrovolné 
příspěvky od občanů do kasiček v plzeňských obchodních centrech či v ulicích 
Plzně. Sbírka pokračuje ve stejném duchu, jak ji Marie založila. Její kolegyně, 
středoškolská učitelka Jitka Havlová, po ní převzala roli koordinátora, a tím její 
odkaz úspěšně dál pokračuje.

 
Co pro Marii Helmovou znamenala víra?

Marie byla věřící člověk a její víra jí byla oporou i v době, kde na ní dolehla tvr-
dá rána zhoubné nemoci. Bojovala s ní 11 let a byla nesmírně statečná. Ve víře 
v Boha nacházela útěchu a sílu bojovat až do konce. V listopadu si připomene-
me smutné výročí 5 let, kdy Marie zemřela. Pravidelně a aktivně se zapojovala 
do církevního života při kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích, ale mohli 
jste ji potkávat i na diecézních poutích. S manželkou jsme několikrát vykonali 
poutě do Izraele, Říma, Fatimy, Santiaga de Compostela a Lurd, kde nacházela 
impulzy k posílení víry.
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VEŠKERÉ PLÁNOVANÉ AKCE NAJDETE NA WWW.BIP.CZ

Diecéze plzeňská
11. listopadu od 19:00 Let´s dance: Reprezentační ples mládeže, Plzeň

Tradiční ples určený pro mládež plzeňské diecéze proběhne v KD Jas v Plzni. 
Více informací v rubrice DCM.

11.–13. listopadu Duchovní obnova pro mládež (15–18 let), Domaslav
Duchovní obnova na téma „K čemu je mi Bůh, když jde všechno do pr****?“ 

(víra uprostřed osobních i globálních krizí) se bude konat na faře v Domaslavi.  
Sraz je v pátek 2. prosince v 16:30 na Hl. nádraží v Plzni (hala v prvním patře), 
návrat v neděli 4. prosince 15:16 tamtéž. 

S sebou: spacák, karimatka nebo prostěradlo, čelovka, bible, tužka a papír, tep-
lé oblečení, přezůvky. Cena: 500 Kč. Těší se Vojta, Anička, Kačka a spol. Hlaste se 
na e-mailu vojta.linka@seznam.cz do 28.listopadu.

11.–13. listopadu Duchovní obnova pro mládež (9–14 let)
Duchovní obnova na téma „Láska a nenávist“ se bude konat v novém Domku 

u kostela Všech svatých na Roudné. Sraz je v pátek 11. listopadu u kostela Všech 
svatých v 17:00. Konec obnovy je v neděli 13. listopadu po mši sv. v 9:00. 

S sebou: spacák, karimatka, čelovka, bible, tužka a papír, teplé oblečení, pře-
zůvky. Těší se Honza Černý, Lucka Krbcová, br. Marek a spol. Hlaste se na e-mailu 
marek@ofm.cz, do 7. listopadu.

18.–19. listopadu LogIn: Diecézní setkání mladých s otcem biskupem, Plzeň
Zveme mladé (13–29 let) na diecézní setkání s otcem biskupem. V pátečním 

programu, který se bude odehrávat v Salesiánském středisku v Lobzích, bude 
modlitba a večer plný aktivit. V sobotu se program bude odehrávat v katedrá-
le a v sále na biskupství. Můžete se těšit na mši svatou, talk show s biskupem 
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a  hostem, diskuzní skupinky i aktivitu ve městě. Více informací najdete webu 
DCM.

18.–20. listopadu Duchovní obnova pro muže, Hájek u Prahy
Duchovní obnovu na téma „Staň se Božím mužem“ doprovodí Marek Novák, 

br. františkáni Šebestián, Jakub a Bernard. Je možnost přijet v pátek už ráno na 
brigádu (hlavně práce se dřevem venku). Přihlášky do půlky října nebo do napl-
nění kapacit na e-mailu bernard@ofm.cz.

20. listopadu – 24. prosince Adventní obnova online:  
Cesta k naději

Biskupství plzeňské si pro vás připravilo obno-
vu on-line, která začne v neděli Krista Krále. Kro-
mě každodenní osobní části obnovy se jednou 
týdně sejdou její účastníci on-line ke sdílení ve 
skupinkách. Více informací v rubrice “Pastorační 
centrum”.

21. listopadu od 20:00 LIVE s biskupem 
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 biskup 
v rámci živě vysílaného pořadu mluví o záležitostech, které se týkají primárně pl-
zeňské diecéze. Nevyhýbá se ale ani obecnější dotazům. Je to další z řady nabí-
dek, 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.

Plzeň-město
2. listopadu od 18:00 Svíce pro naše zemřelé 2022, Plzeň

V den Památky všech zemřelých zve biskup Tomáš Holub do katedrály sv. Barto-
loměje v Plzni všechny, kteří ztratili někoho ze svých blízkých. Od 18:00 zde bude 
možnost zapálit za ně svíčku, ztišit se a vyjádřit vděčnost za dar života. Od 26. října 
můžete vložit svou prosbu nebo jméno blízkého zemřelého do truhly u plzeňské-
ho Andělíčka nebo poslat přes formulář u této akce na webu biskupství. Lístečky 
s prosbami následně budou svěřeny do modliteb bratrům trapistům. 

9. listopadu od 19:00 Přednáška biskupa Václava Malého, Plzeň
ŘKF u katedrály sv. Bartoloměje pořádá v učebně Biskupství plzeňského na 

nám. Republiky přednášku biskupa Václava Malého na téma: „Pronásledování 
křesťanů ve světě“.

20. listopadu od 15:00 Meditační zahrada: Advent klepe na dveře, Plzeň
Během odpoledne zahrají Mája a Vašek Kapustovi, Jaroslava Šálková, slovem 

provedou P. Petr Hruška, Pavla Sovová, Irena Pulicarová. Vstupné doporučené 
100 Kč. Adventní věnce, drobné dárky a občerstvení budou k dispozici.
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23. listopadu 17:00 Červená středa 2022

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lid-
ských práv— svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papež-
ské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. Toto pronásledování si 
připomeneme v rámci 5. ročníku mezinárodní iniciativy Červená středa (#Red-
Wednesday) modlitebním procesím, které vyjde od biskupství kolem katedrály 
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. 

27. listopadu od 6:45 Roráty při liturgii, Plzeň
Každou adventní neděli  při mši v katedrále sv. Bartoloměje bude zpívat Lite-

rátské bratrstvo roráty.

27. listopadu od 10:00 Gregoriánský chorál, Plzeň
Nedělní bohoslužbu v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni doprovodí Schola  

Cantorum Pilsensis gregoriánským chorálem.

27. listopadu od 15:00 Adventní půlhodinka s Vladimírem Roubalem, Plzeň
V katedrále sv. Bartoloměje uslyšíte varhanní improvizaci.

28. listopadu od 19:00 Roráty aneb radostné zpěvy adventní, Plzeň
Roráty uslyšíte v katedrále sv. Bartoloměje v podání souboru Ritornello v čele 

s uměleckým vedoucím Michalem Pospíšilem. Vstupné dobrovolné.

Plzeň-sever
20. listopadu 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.

24. listopadu 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 e-mailu: vlastimil.kadlec@bip.cz.

25. listopadu od 15:00 Misijní štrúdlování, Nýřany
Misijní štrúdlování proběhne v kostele sv. Prokopa v Nýřanech.

Plzeň-jih
26. listopadu od 17:00 Adventní koncert, Stod

ŘKF Stod a Collegium Musicum Staňkov zvou na adventní koncert do kostela 
sv. Máří Magdaleny ve Stodě.
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Tachov
5. listopadu od 12:00 Svatohubertská mše v klášteře Kladruby, Kladruby

Mše pro myslivce a lesníky se uskuteční v klášterním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. V průběhu mše zahrají Trubači Kolowratových lesů a varhanice 
Jana Boučková. Mši slouží P. Mgr. Miroslav Martiš.

16.–20. listopadu Kontemplativní exercicie, Holostřevy
Komunita Noe zve na exercicie, které se uskuteční na faře v Holostřevech. 

Kurzy jsou vhodné jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřní 
modlitby, usebrání a bdělé pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytnou 
prostor pro prohloubení duchovní cesty. Během setkání se zachovává mlčení. 
Doprovází Jana Fojtíčková a P. Gunther Eckelbauer. Akce se koná od středeční-
ho večera do nedělního poledne.

Cena je 3 600 Kč. Přihlašování a bližší informace na e-mailu kurzy@schole.cz.

Další akce a informace:
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! 

Advent v katedrále sv. Bartoloměje, Plzeň
Zveme vás na adventní půlhodinky, roráty a vánoční koncerty do katedrály.

• neděle 27. 11. (6:45) Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva
• neděle 27. 11. (10:00) mše svatá s gregoriánským chorálem  

(Schola Cantorum Pilsensis)
• neděle 27. 11. (15:00) I. adventní půlhodinka  

(varhanní improvizace: Vladimír Roubal)
• pondělí 28. 11. (19:00) Koncertní provedení rorátů  

(soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila)
• neděle 4. 12. (6:45) Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva
• neděle 4. 12. (15:00) II. adventní půlhodinka  

(varhanní improvizace: Miroslav Pšenička)
• neděle 11. 12. (6:45) Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva
• neděle 11. 12. (15:00) III. adventní půlhodinka  

(varhanní improvizace: Pavel Černý)
• neděle 18. 12. (6:45) Roráty v podání Plzeňského literátského bratrstva
• neděle 18. 12. (15:00) IV. adventní půlhodinka  

(varhanní improvizace: Jakub Janšta)
• sobota 25. 12. (16:00) Slavnostní hudební nešpory (předsedá biskup mons. 

Tomáš Holub, účinkuje Katedrální schola pod vedením Petra Kryla, varhany: 
Aleš Nosek)

• neděle 26. 12. (16:00) Slavnostní vánoční koncert – účinkuje J. R. Ensemble 
(umělecký vedoucí: Jan Rezek)
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Pastorační centrum

Den modliteb za oběti sexuálního zneužívání 18. listopadu
Čtvrtek 18. listopadu je dnem, kdy se můžeme spojit v modlitbě za oběti 

sexuálního zneužívání. Prosíme, abyste na tento úmysl pamatovali v modlit-
bě. V Plzni bude biskup Tomáš sloužit mši svatou na tento úmysl 18. listopadu 
v 18:00 v kostele P. Marie Růžencové.

 
Iniciativa Červená středa

V Plzni bude nasvíceno biskupství a průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie 
(Františkánská ulice), v 17:00 vyjde modlitební procesí mezi těmito dvěma mís-
ty (od biskupství).

 
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 
se této přípravy účastnit, neváhejte se ozvat. V případě že víte o někom, kdo by 
se jí rád zúčastnil, neváhejte mu ji doporučit.

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

Marie ve Františkánské ulici.

Cesta k naději – adventní duchovní obnova on-line
V plzeňské diecézi se letos necháváme zvláštním způsobem doprovázet ver-

šem z Matoušova evangelia „A dali se na cestu…“ (Mt 2,9). Rádi bychom Vám navrhli, 
abychom zakončení tohoto roku během adventu prožili na cestě a spolu. Nebude 
to nejspíš jednoduché a bude Vás to něco stát – ale věříme, že to bude stát za to!

Adventní doba je každoročně požehnaným časem očekávání, růstu v naději, 
která „neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého“ (Ř 5,5). 
Vydejme se tedy i letos společně na cestu za novým a hlubším poznáním toho, 
který je naší Nadějí; vydejme se za novým prožitím počátku naší spásy.

Začínáme v neděli Krista Krále 20. listopadu přípravným týdnem a on-line in-
formačním/vysvětlovacím setkáním od 19:00.

Program (kromě každodenní osobní části obnovy se jednou týdně sejdeme 
on-line ke sdílení ve skupinkách):
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• Každý den

• ranní modlitba (chvály, přímluvy), liturgický text dne (1. čtení) 
s komentářem + modlitba v tichu (alespoň 15 min); připomenutí si 
týdenní výzvy, osobní modlitba za růst v naději (celkem 30-60 min)

• modlitba během dne (nebo při ranní modlitbě): prosba za všechny, kteří 
jdou Cestou se mnou

• examen – večerní zpytování svědomí (5–10 min)
• Každý týden

• výzva týdne – úkol, napomáhající v růstu naděje
• setkání ve skupinkách on-line – jednou týdně v neděli v 19:00 (pokud se 

někdo nedomluví jinak) – 1,15 hod
• Vyvrcholení programu:

• účast na obřadech (vigilie) Narození Páně (ve „vašem“ kostele)
• dobrovolně 27. prosince on-line sdílecí/hodnotící setkání od 19:00.
Žijete-li ve vztahu, nechte si svou účast odsouhlasit svým partnerem či part-

nerkou (část svého „volného“ času budete muset věnovat Cestě…)
Bližší informace o programu se v případě zájmu dozvíte na on-line vysvětlo-

vací schůzce.
Přihlášky na www.bip.cz/cestaknadeji.
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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: www.dcmplzen.cz
e-mail: dcm@bip.cz
Neváhejte se na nás s čímkoliv obrátit.

Proběhlé akce:
Klučičí víkend

Shrnul bych to asi tak… Veliké zklamání bylo hned na úvod, když dorazili 
pouze 4 účastníci. Byla to obrovská škoda, protože na zážitky v takových kolek-
tivech se leckdy vzpomíná do konce života. Ale tomu víkendu nechybělo vůbec 
nic. Zasportovali jsme si, pracovali jsme, uvařili si večeři v přírodě, podívali se na 
fotbal a nechyběly ani řízky.

Michal, vedoucí
 
První ročník Víkendu pro kluky se uskutečnil v poněkud komornější atmo-

sféře, ale o to intenzivněji jsme ho mohli společně prožít. V pátek jsme vyrazili 
ven na seznamovací hry, v sobotu pomohli bratrům dominikánům uspořádat 
knihovnu, opékali jsme buřty a v neděli jsme víkend zakončili mší svatou, ná-
vštěvou věže katedrály a společným obědem. Navázali jsme nová přátelství, 
strávili čas v modlitbě, společně jsme vařili a dokonce se naučili vázat kravatu.

Kuba, vedoucí
 

Podzimní beYOUtifull se pro malou účast musel, bohužel, zrušit. :-(

Připravované akce:
Let’s Dance

Tančit v krásných šatech a oblecích. Poslouchat písně v podání kapely Wband. 
To můžete 11. listopadu od 19:00 v KD JAS na diecézním plese mládeže. Nabízí-
me možnost přespat po plese na DCM. Více info najdete na Facebooku události 
Let’s Dance.
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Log In
Zveme všechny mladé (13–29 let) na diecézní setkání mladých s otcem bis-

kupem. Diecézko proběhne v Plzni 18.–19. listopadu. V pátek začneme v Sale-
siánském středisku mládeže v Lobzích (kde je zajištěno přespání), na programu 
bude modlitba a večer plný aktivit. V sobotu se bude většina programu ode-
hrávat v katedrále a v sále na biskupství. Můžete se těšit na mši svatou, talk 
show s biskupem a hostem, diskuzní skupinky i aktivitu ve městě. Více informací 
najdete webu dcmplzen.cz a našem Facebooku.

Tvořivý BeYOUtifull
Třetí adventní víkend 9.–11. prosince uspořádáme na DCM v Plzni víkend pro 

holky, který bude zaměřený hlavně na tvořivost. Budeme péct vánoční cukroví, 
vyrobíme si dárkové taštičky, také nějaké dárky do nich a celý víkend si pro-
voníme kořeněným svařeným džusem (pro zletilé vínem :-D). Nebude chybět 
společná modlitba, povídání a hry. Víkend je pro všechny holky od 12 do 20 let. 
Více info a přihlášky na webu dcmplzen.cz.

RESET – adventní ztišení
V sobotu 17. prosince uspořádáme na DCM maličkou duchovní obnovu před 

Vánoci. Možnost ztišit se v neustálém hluku a křiku světa, zastavit se během ne-
konečného shonu dnešního života, věnovat čas Bohu a tím i sobě. Akce je pro 
všechny od 16 do 33 let. Více info i přihlášky na webu dcmplzen.cz.

BeYOUtifull
Jarní víkend pro holky proběhne 3.–5. března 2023 na DCM Plzeň. Na progra-

mu bude klasicky společná příprava jídla, modlitby, povídání, nějaké tvoření 
a super pohoda.

ReQuest
Víkendovka pro qesťáky (účastníky tábora Quest). 21.–24. dubna 2023 v Plzni 

v Salesiánském středisku mládeže v Plzni.

QUEST
Tábor pro všechny od 12 do 15 let. 16.–22. července 2023 v Nečtinech. Téma 

bude navazovat na předchozí Quest, tedy Pán Prstenů.
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Diecézní charita Plzeň v katedrále oslavila své 29. výročí děkovnou mší a oceněním pracovníků
Před 29 lety založil Diecézní charitu Plzeň první biskup plzeňský František 

Radkovský, v současnosti působící jako její prezident. Děkovnou mši v plzeňské 
katedrále celebroval 31. října nynější biskup plzeňský Tomáš Holub. Po mši sva-
té byly vynikajícím pracovníkům a spolupracovníkům Charity udíleny diplomy 
sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla. Laureátů z celé diecéze bylo cel-
kem patnáct: Anna Burešová, Tomáš Fexa, Václav Gabriel, Jana Gubišová, Zlatica 
Houšková, Maja Chladová, Milan Krondl, Jan Kulhánek, Lenka Kuřátková, Voj-
těch Pezlar, Jan Řezáček, Marcela Svinčáková, Prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., Halina 
Vetenglová a Eva Vyškovská.

V souvislosti s pomocí ukrajinským uprchlíkům byly dále oceněny tři týmy 
služeb Diecézní charity Plzeň: Terénní krizová služba, Středisko sociální rehabi-
litace a Poradna pro cizince. Za obdobné zásluhy obdržela diplom sv. Vincence 
z Pauly také Sociální poradna Oblastní charity Klatovy. Ocenění bylo s přihléd-
nutím k pomoci uprchlickým rodinám z Ukrajiny dále uděleno chebskému spol-
ku Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.

 
Charita hledá nové koledníky, vedoucí kolednických skupinek a nová kolední místa pro blížící 
se Tříkrálovou sbírku

Koledování ve prospěch 23. ročníku Tříkrálové sbírky, největší české tradiční 
sbírky, proběhne ve dnech 1.–15. ledna 2023. Ve stejném termínu budou roz-
místěny také statické kasičky, do konce ledna bude ještě možnost přispět bez-
hotovostně. On-line koleda na www.trikralovasbirka.cz běží celoročně.

Diecézní charita Plzeň hledá nové koledníky, kteří se zasadí o výběr finanč-
ních prostředků pro pomoc lidem, kteří si často pomoci nemohou. Charitní 
služby a další spolupracující organizace spolufinancované Tříkrálovou sbírkou 
se starají o lidi duševně a fyzicky handicapované, seniory odkázané na péči dru-
hých, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, lidi bez domova, chronicky 
nemocné, matky s dětmi v tísni, které byly vystaveny domácímu násilí, a další 
skupiny lidí v nouzi či ohrožení.

Vedle malých koledníků Charita uvítá i dospělé vedoucí tříkrálových skupi-
nek. Charita také vybízí k zakládání nových koledních míst, je to příležitost pro 
farnosti, které se dosud nezapojily, ale například i pro další pomáhající organi-
zace. Část vykoledovaných peněz se vrací vždy na místo koledy, kde plní pře-
dem daný záměr pomoci – například pomoc chudé rodině ve farnosti, příspě-
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vek na charitní službu ve Vašem regionu či spolufinancování kompenzačních 
pomůcek pro handicapované dítě.

V případě, že máte zájem pomoci osobní koledou, nabídkou veřejného místa 
k umístění tříkrálové pokladničky nebo organizačně, obraťte se na koordinátor-
ky Tříkrálové sbírky v naší diecézi, od nichž se dozvíte vše potřebné k dalšímu 
postupu.
• Helena Pachnerová, tel. 731 433 015, e-mail: helena.pachnerova@dchp.charita.cz,
• Eva Karasová, tel. 731 591 852, e-mail: eva.karasova@dchp.charita.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Volná místa v Diecézní charitě Plzeň
Diecézní charita Plzeň aktuálně vypisuje několik volných pozic. Mohou zau-

jmout zájemce s kvalifikací pro výkon činnosti sociálního pracovníka i bez ní, 
v nabídce jsou celé úvazky i přivýdělky na dohodu o provedení práce.

K datu uzávěrky Zpravodaje hledá Charita vhodnou uchazečku/uchazeče 
o místo vedoucí Charitní pečovatelské služby Blovice, Spálené Poříčí, pro stejnou služ-
bu hledá také pečovatelku na DPP a pracovnici/pracovníka pro rozvoz obědů na DPP. 
Volná pozice sociálního pracovníka je aktuálně v plzeňském Středisku sociální rehabi-
litace. Pečovatelku v charitním domově pro seniory poptávají v Boru, pracovníka v so-
ciálních službách přijme Domov sv. Vavřince v Meclově, zde se jedná o práci s lidmi 
duševně handicapovanými. Bližší informace k jednotlivým pozicím a aktuální 
nabídka volných míst v dalších charitách je na webu Diecézní charity Plzeň 
www.dchp.cz (odkaz v horním menu).

 
Jedna z Cen Charity Česká republika směřuje i do plzeňské diecéze

Letošní Cenu Charity Česká republika převzala za plzeňskou diecézi vedou-
cí dvou charitních služeb a koordinátorka pro mimořádné události Diecézní 
charity Plzeň, Lada Vlčková. V Terénní krizové službě pomáhá především lidem 
stiženým náhlou těžkou životní situací překlenout nejnáročnější období a najít 
cestu zpět k plnohodnotnému životu. Posledních pět let je vedoucí jak této so-
ciální služby, tak také dalšího charitního zařízení – Intervenčního centra Plzeň-
ského kraje, které se věnuje pomoci obětem domácího násilí. V jarních měsících 
letošního roku skvěle obstála jako koordinátorka humanitární pomoci pro vá-
lečné uprchlíky přicházející z Ukrajiny. Znamenalo to mimo jiného organizovat 
celý nový systém zásobování a distribuce potravin a hygienických potřeb až pro 
tisíc lidí denně.

Ceny Charity Česká republika byly předávány 21. října v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Mši svatou za charitní dílo a příznivce 
Charity celebroval arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner s prezidenty arci/
diecézních charit. Samotná ocenění předával ředitel Charity Česká republika 
Lukáš Curylo spolu s jejím prezidentem Mons. Pavlem Posádem.

Blíží se konec Milostivého léta II
30. listopadu končí možnost zbavit se veřejnoprávních dluhů úhradou jistiny 

a poplatku exekutorovi během období nazvaného Milostivé léto II. Zadluže-
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ným lidem, kteří mají zájem této výjimečné příležitosti využít, a nemuseli pla-
tit takzvané příslušenství dluhu (úroky), pomohou s postupem charitní služby 
v naší diecézi:
• Sociální poradna Oblastní charity Klatovy, Náměstí 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.
 

Peníze vybrané na benefičním plese Diecézní charity Plzeň pomáhají rozvíjet volnočasové 
vzdělávání chudých dětí v Bolívii

VI. Benefiční ples na podporu rozvojových projektů v Jižní Americe, který 
v  květnu uspořádalo Středisko rozvojové spolupráce Diecézní charity Plzeň, 
vynesl celkem 40 565 Kč. Výtěžek byl věnován na podporu bolívijského pro-
jektu Paraba Azul, který organizují Sestry Kongregace katolického apoštolátu 
v bolívijském městě Puente San Pablo. Díky tomuto projektu pojmenovaném 
po druhu papouška budou moci děti z nejchudších poměrů využívat zdarma 
nabídku volnočasových umělecky zaměřených kroužků. Vybrat si mohou hru 
na některý hudební nástroj nebo kurz malby. Z peněz zaslaných do Bolívie byly 
aktuálně zakoupeny potřebné hudební nástroje pro výuku a výtvarné potřeby. 
Část dětí účastnících se volnočasového vzdělávání Paraba Azul je zároveň zařa-
zena do projektu Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň, díky němuž jsou pod-
porovány příspěvkem na vzdělávání. Dětem jsou tak zajištěny uniformy, školní 
pomůcky a další potřeby nezbytné ke studiu, jež by jim jejich rodiče nemohli 
zajistit z důvodu nedostatečného příjmu.
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Občas se nám vracejí a znovu otevírají zásadní existenční témata. Například 
odpuštění. Kolik jsem toho už přečetla, propovídala, promodlila, abych se zvedla 
a znovu se s chvěním vydala k bližním s prosbou za odpuštění. Právě vyšla očeká-
vaná novinka, kniha Dobro a zlo 21. století od Marka Orko Váchy. Nedočkavě po 
ní sáhnu, začtu se a…je to tady. V kapitole o lidské dobrotě, úctě k sobě a druhým 
velká otázka, jak odpustit sám sobě, jak se mít rád tak, abych mohl mít rád dru-
hé… “Odpuštění je etymologicky skutečně odpuštění – otočíte kohoutkem a nádržka nad 
umyvadlem se vyprázdní, odpustíte tu kalnou vodu. Z mysli se vyleje špína a duše se ponoří 
znovu do čisté a jiskřivé vody. Všichni jsme si zažili ty stavy, kdy vám problém, jak vám někdo 
ublížil a jak jen to mohl udělat, hrká v hlavě zprava doleva a zpředu dozadu, a nezastavíte 
to celou noc… Odpuštění je služba, kterou dlužíte především sama sobě. Technicky vza-
to se tomu říká nebe. A pokud uprostřed překrásného jara ráno vstávám a večer uléhám 
s myšlenkou, jak mi někdo ublížil, jak je to hrozné, a že je to nespravedlnost, tak tomu se 
zase technicky říká peklo. Uprostřed všech krás světa a dobrých lidí mohu žít ve svém sou-
kromém pekle. Nebe ani peklo nejsou budoucno, nýbrž neviditelno. Takže odpuštění, oto-
čení kohoutkem, je služba, která je sebezáchovná. Když ji zvládnu, ušetřím mnoho peněz 
zdravotnímu systému a sobě daruji roky života navíc.“ (Z knihy Dobro a zlo 21. století)

Vypadá to tak jednoduše. Otočit kohoutek a odpustit. Z celého srdce přeji sobě 
i nám všem, aby ta cesta ke kohoutku netrvala tak dlouho, ať nás žízeň po odpuš-
tění vytáhne z kalných vod k zurčivým pramenům nebe.

Majka Lachmanová
  

Nepřehlédněte informace z Karmelitánského knihkupectví
Karmelitánské knihkupectví bude v podzimních měsících dál zaučovat nové-

ho zástupce obchodu, děkujeme za Vaši shovívavost a vlídnost při nákupech, 
někdy nám to půjde pomaleji, ale snad s úsměvem. V minulém čísle Zpravodaje 
jsme představili Davida, ten to nakonec nebude, ale věříme, že se nakonec na-
jde někdo vhodný pro obchod i spokojenost zákazníků. Děkujeme za podporu 
modlitbou i dobrým slovem.

Otevírací doba LISTOPAD
Pondělí, středa, čtvrtek 9:00–18:00
Úterý, 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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Chasidské příběhy, Pavel Hošek
Mezi židovskou mystikou a krásnou literaturou
Příběhy, které si chasidé vyprávěli o zázračných rabínech a jejich podivuhod-

ných skutcích, se staly nevysychajícím pramenem literární inspirace. Tato vyprá-
vění, původně předávaná jako svatá tajemství v kroužcích zanícených chasidů, 
dala vzniknout mohutnému proudu duchovní a krásné literatury. Postupně se 
rozvinula nesmírně bohatá tradice chasidského vypravěčství, ze které vzešla 
celá řada vynikajících spisovatelů, včetně několika nositelů Nobelovy ceny. Stá-
le znovu vydávané soubory původních chasidských příběhů, a také pohádky, 
básně, povídky a romány z chasidského prostředí, zachycují jedinečné kouzlo 
východoevropské židovské kultury a zároveň v sobě nesou překvapivě aktuální 
poselství židovské duchovní tradice pro současného člověka.

Adventní kúra pro duši, Anna Mátiková
Adventní kúra nabízená v této knize je založená na Božím slově, které očiš-

ťuje, uzdravuje, utěšuje a napřimuje vše, co je v naší duši ochablé a pokřivené. 
Advent míváme spojený mimo jiné s tím, že sháníme a balíme dárky pro své 
blízké. Záměr této příručky je však přesně opačný: zve nás, abychom „rozbali-
li“ dary Božího slova, jež nám v tomto období štědře naděluje mešní liturgie. 
Bůh všestranně pečuje o naše dobro. Někdy ale potřebujeme znovu objevit, jak 
lze spolupracovat s Boží láskou a milostí, abychom mohli ještě horlivěji čerpat 
z pramenů spásy. Čtení této knihy pozvedne ze židle a roztančí radostí.

Narodil se Kristus Pán, Štěpán Zavřel
Okouzlující vánoční knížku napsal a namaloval světoznámý český malíř 

a ilustrátor Štěpán Zavřel. Příběh narození Ježíše Krista oslovuje mysl a probouzí 
představivost stále nových generací dětí i dospělých. Štěpán Zavřel čerpal pří-
mo z evangelií. Jeho líčení i výtvarné provedení je krásné a přitom prosté. Josef 
a Maria věděli, že život není vždy snadný. Důvěřovali však Bohu, a tak se mohli 
cítit bezpečně – tak jako my na svých životních cestách.

Adventní výjezd do farnosti
V neděli 27. listopadu budeme hostovat v Klatovech na faře, kam přijedeme 

s  knihami, kalendáři, betlémky a drobnými dárkovými předměty. Nakupovat 
můžete od 9:00 do 15:00 v krásném a přívětivém prostředí. Děkujeme za po-
zvání a těšíme se na Vás.

Krásné podzimní nakupování v Karmelitánském knihkupectví přeje 
Majka Lachmanová
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o  něco chudší na kostely a kaple za-
svěcené našim světcům, sv. Vojtěcho-
vi je věnována jediná kaple ve Sklené 
u  Kraslic. Je prvně zmiňována ve spis-
ku Pauluse Niavis o krušnohorském 
dolování z roku 1495. V knize se ho-
voří i o učeném poustevníkovi, který 
žil u  kaple sv. Vojtěcha. Poustevník 
se svou kaplí je zachycen na titulním 
obrázku této knihy. Sv. Vojtěch byl zde 
považován za ochránce horníků, pra-
cujících v dolech nedalo kaple. Středověká kaple zmizela a místo ní byla v roce 
1722 postavena nová barokní kaple vdovou po Paulu Dozauerovi Rosinou. V 
roce 1909 byla před kaplÍ představena předsíň se schodišťovým přístavkem, na 
níž byla vyzdvižena osmiboká cibulová věžička. Obdélníkový vnitřek kaple má 
okosené rohy s nikami pro ztracené sochy. Vnitřek byl devastován, zachovala se 
kamenná mensa. V roce 2001 proběhla oprava střechy.

Dále navštívíme Tachovsko, samotu 
Pastvina u obce Studánky, ze které zbyl je-
diný dům a kaple sv. Vojtěcha. V roce 
1937 zde bylo 17 domů s 87 obyvate-
li, jejichž předkové si postavili v roce 
1887 kapli. V opuštěné vesnici se kap-
le stala zříceninou, kterou opravili ro-
dáci a příznivci obce. Vysvěcena byla 
v září 1997. Kaple je obdélníková se 
sedlovou střechou a šestibokou vě-
žičkou na hřebeni střechy. Vnitřek je 
opraven a je o ni pečováno. 

Klenotem Tachovska je kaple sv. Václava a Vojtěcha, která zdobí obec Ostrov 
u Stříbra. Kaple byla postavena a vysvěcena roku 1728 za kladrubského opata 
Maura Finzguta, ale i pak byla ještě dokončována asi dvě desetiletí. Architekt 
není doložen, ale vše hovoří o autorství Jana Blažeje Santiniho, který pro opata 
Finzguta pracoval, a kompoziční typ paprsčité centrály užil Santini u několika 

Kostely a kaple sv. Vojtěcha
ve vikariátu Sokolov a Tachov a ještě něco navíc…

Sklená u Kraslic

Pastvina
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svých staveb, například v Panenských 
Břežanech nebo v kostele sv. Jana Ne-
pomuckého ve Žďáru nad Sázavou. 
Koncept je založen na, pro Santiniho 
typickou, síti kružnic. Vnitřní prostor 
vychází ze šestiúhelníkového půdory-
su s třemi apsidami. Malby na kopuli 
jsou dílem plánského malíře Václava 
Schmidta. Na hlavním oltáři dvojice 
českých světců, Václav a Vojtěch, drží 
obraz Panny Marie Přeštické. Věž byla 
přistavěna až v polovině 19. století 
s  nepochopením stavby s novoro-
mánskými detaily.

Rád bych ještě přivedl pozornost 
ke svatovojtěšským místům mimo 
diecézi, ale ještě v Plzeňském kraji. 
Především je to kostel na Zelené Hoře 
u  Nepomuka s kamenem, ze kterého 
sv. Vojtěch při odchodu z Čech proklel zemi a při návratu kletbu odvolal a zemi 
požehnal. Tím skončilo období sucha a hora se zazelenala. Zajímavá je i kaple 

pod zámkem, již na území Nepomuku, 
se šlépějí sv. Vojtěcha. Severovýchod-
ně od Kasejovic se nachází samota 
Boučka s kaplí sv. Vojtěcha. Podle le-
gendy zde potkal sv. Vojtěch pasáčka, 
který byl ze sucha žíznivý a  hladový. 
Sv. Vojtěch nechal vytrysknout pra-
men a kraj se zazelenal. Pramen byl 
shledán v 18. století jako léčivý a byla 
zde postavena kaple, jejíž poutní vý-
znam se v roce 1992 obnovil. Dalšími 
místy se svatovojtěšskou tradicí jsou 
Újezd u Chanovic, Žichovice a Hlavňovice. 
Jihozápadní Čechy jsou skutečnou 
domovinou sv. Vojtěcha a jistě naj-
dete i  jiná místa s  ním spojená. Jeho 
ostatek je vložen i do nového oltáře 
katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.

Jan Soukup
architekt

Ostrov u Stříbra

Nepomuk
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Do tohoto zpravodaje přispěli svými fotografiemi: Václav Beneš, Soňa Pikrtová, 
Zdeněk Helma, Jan Soukup, Aleš Nosek, Tomáš Glázer, Gustav Fifka, ŘKF Ostrov, 
Milan Svoboda, archiv ČRo Plzeň.

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

1. 11. 15:00   Plzeň, biskupství, setkání zaměstnanců
3. 11.  14:00 Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
7. 11. 9:30     Klatovy, Domov pokojného stáří, návštěva 
  klientů
10. 11. 14:00  Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
11.–13.11.  Olomouc, Celostátní sněm Kmene dospělých
14. 11. 14:00  Plzeň, Polední, setkání se sestrami Charitní 
  ošetřovatelské služby
17. 11. 14:00 Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
24. 11.  14:00  Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
30. 11. 9:30   Bochov, vikariátní konference



www.bip.cz/cestaknadeji

adventní obnova online
Cesta k naději
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Z diáře biskupa Tomáše
1. 11.     18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, mše sv.
2. 11.  13:00 Plzeň, správní rada ZČU
 18:00 Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, Svíce pro naše 
  zemřelé
3.–4. 11.  České Budějovice, konference církevního školství
7. 11.  18:00 Plzeň, Diecézní pastorační rada
8. 11.  10:00 Plzeň, otevření nového campusu LF UK
 14:30 Plzeň, radnice, Evropský parlament Mladých 
  diplomatů
 18:00 Kralovice, městská knihovna, beseda „Biskup 
  bez snowboardu“
9. 11.  11:00 Plzeň, Slavnostní zasedání vědecké rady ZČU
10. 11.   8:00 Plzeň, Církevní gymnázium, mše sv. a přednáška 
  pro studenty septim
 18:00 Plzeň, Ekonomická rada diecéze
11. 11.   7:30 Klatovy, návštěva 142. vojenského praporu
 16:00 Nejdek, kostel sv. Martina, mše sv. k 90. výročí 
  hospicové péče
12. 11.   10:00 Mešno, kostel Nejsvětější Trojice, mše sv.
15. 11.  Zbiroh, kanonická vizitace farnosti
18.11. 18:00 Plzeň, kostel Panny Marie Růžencové, mše za oběti 
  zneužívání
18.–19. 11. Plzeň, Log In – diecézní setkání mládeže 
  s biskupem
20. 11.   9:00 Zbiroh, kostel sv. Mikuláše, mše sv. na závěr 
  kanonické vizitace
            11:00 Plzeň, kulturní dům Jas, beseda „Den pro chudé“
21.11.   20:00 On-line vysílání Live s biskupem
23. 11.   17:00 Plzeň, nám. Republiky, Červená středa
24. – 25. 11. Pernink, výjezdní zasedání vikářů


