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Nový generální vikář plzeňské diecéze P. Jakub Holík. (foto Jan Smrž)



Program diecézní pouti v klášteře Teplá

sobota 
14. září 2019

9.45 zahájení u kříže

10.00
katecheze pro dospělé „Jděte do celého světa…“ – P. Vojtěch Kodet
program pro děti (4–11 let) a mládež (dělený: 12–15, 15–19 a 19+)  
do 12.00 hod. – DCM a salesiánky

11.00 společná modlitba diecéze

12.00 občerstvení, prohlídka výstav o kardinálu Beranovi

12.15 koncert Úslaváčku, ZUŠ Starý Plzenec

12.30
autogramiáda knihy „V Boží režii“ (biskup František v rozhovoru  
s Tomášem Kutilem)
prohlídka klášterní knihovny, křížová cesta, chvilka zábavy pro rodiče a děti

13.00 divadelní představení Konivadla „Všichni od F“

14.00 slavení eucharistie s biskupem Tomášem a biskupem Františkem

15.15 společné blahopřání biskupovi Františkovi
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Milí přátelé v plzeňské diecézi,
v září začíná nový školní rok a pro mě také začíná nová etapa kněžského života. 
Jak všichni víte, otec biskup Tomáš mě poprosil, abych se stal jeho blízkým spo-
lupracovníkem, generálním vikářem naší diecéze. Těším se na tuto práci s ním 
i mezi vámi.
Ke každému důležitému rozhodnutí vždycky potřebujeme nějaký čas, já jsem 
ho neměl mnoho, ale byl intenzivní. Přeji každému z vás, abyste při důležitých 
rozhodnutích ve vašem životě měli čas a dobré přátele, kteří vás povzbuzují, 
myslí na vás a modlí se za vás. Přeji vám, abyste také vy uměli v Boží blízkosti 
udělat to správné rozhodnutí. Zároveň prosím i o vaše modlitby, přízeň a přátel-
ství. Budu se těšit na mnoho setkání s vámi. 
První velké setkání proběhne už za několik málo dní, 14. září na Diecézní pou-
ti v Teplé u Mariánských Lázní, kam také přijedu. Jak už jsem říkal v  jednom 
rozhovoru, to místo je pro mě velmi povzbuzující; také proto, že sem do Teplé 
přišel před mnoha desítkami let z Nové Říše, z kláštera premonstrátů na Vyso-
čině blízko Třebíče, otec Josef Heřman Tyl.  Zde v diecézi žil a působil, a tak chci 
také jeho poprosit o přímluvu za moji novou službu a samozřejmě také za nás 
za všechny, za naši diecézi.
Každý z nás jsme dostali od Pána Boha velká obdarování, která si nemáme ne-
chávat pro sebe, ale máme je nabízet ke službě druhým. Těším se na naše vzá-
jemné obdarovávání a respekt jednoho k druhému, abychom tak, jak ukazuje 
obraz, který se mi v Písmu líbí, byli opravdu těmi ratolestmi na jednom kmeni, 
kterým je Kristus. V pestrosti našich obdarování a služeb tvoříme jedno Kristovo 
společenství. Tak ať k tomu každý z nás nějak přispíváme svým dílem. Těším se 
na tuto společnou cestu.

P. Jakub Holík
generální vikář plzeňské diecéze

Přejeme P. Jakubu Holíkovi hodně radosti, elánu a Božího požehnání při práci v plzeňské 
diecézi.

Úvodník
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ČERVEN
22. června, Výlet pro Domov sv. Zdislavy v Plzni.
Vedení domova ve spolupráci s Farní charitou v Dolní Bělé připravilo celodenní 
výlet pro ubytované matky s dětmi. 
Výlet směřoval (jako už řadu let) nejprve do Mariánských Lázní. Při letošním vý-
letu nás však provázely dešťové přeháňky, které omezily procházky rozkvetlými 
lázeňskými parky. Větší část pobytu tak návštěvníci strávili na kolonádě a u Zpí-
vající fontány. I tak mohli ochutnat vodu z pramenů a také lázeňskou oplatku, 
zakoupenou vedením domova všem výletníkům. Při zpáteční cestě jsme přijeli 
za deště do Dolní Bělé. Tam jsme již po řadu let zváni členkami místní farní cha-
rity a místním farářem P. Ireneuszem Figurou. Poznávací výlet tak byl doplněn 
odpočinkem s pohoštěním, které připravily obětavé členky místní farní chari-
ty. Byla to opět výborná drůbeží polévka s domácími nudlemi, kterou uvařila 
ředitelka FCH v Dolní Bělé paní Halina Vetenglová. Nemohly chybět ani talíře 
s obloženými chlebíčky a několika druhy zákusků, které pomohly připravit paní 
Emílie Průchová a Marie Pešíčková. Takové pohoštění bylo velice vhodné a ví-
tané, zvláště když mezi výletníky byla řada maminek s kočárky a malými dětmi. 
Škoda, že počasí nedovolilo pobyt na farní zahradě, kde se děti obvykle mohou 
vyběhat a zabavit.
O dobrou pohodu návštěvníků se staral také P. Ireneusz, který na závěr návštěvy 
pozval zájemce do místního kostela, kde je seznámil s jeho vybavením a také 
odpovídal na dotazy. Po krátké modlitbě na závěr nám dal pater Ireneusz po-
žehnání na cestu domů.
Velký dík do Dolní Bělé a Pánu Bohu díky za každoroční výlet, který ubytovaným 
matkám s  dětmi obohacuje pobyt v  domově, který spravuje Městská charita 
v Plzni. 

Václav Liška, Farní charita Plzeň – Bory

Co se stalo
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26. června, Te Deum (zakončení akademického roku) v Plzni.
Vysokoškolský klub Hora se rozloučil s akademickým rokem společnou mší, kte-
rou celebroval biskup Tomáš. Během mše, jíž se zúčastnili i zástupci akademické 
obce, přijaly svátost biřmování tři biřmovanky z řad členů Hory. Opékání v do-
minikánské zahradě se pak účastnilo kolem 50 studentů, včetně bývalých členů. 
Mše svatá k zahájení akademického roku je plánovaná na středu 2. října od 19.00 
hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. 

29. června, Biskup Tomáš celebroval poutní mši svatou na Maxově.
Maxov je malá vesnička, část městyse Všeruby v okrese Domažlice, kousek od 
hranice s Německem. O svátku sv. Jana Křtilete oslavili maxovští, tak jako každý 
rok, svoji pouť. Letos o něco slavnostněji. V krásně zrekonstruovaném kostele 
celebroval poutní mši svatou plzeňský biskup Tomáš Holub společně s mrákov-
ským farářem Przemyslawem Ciupakem a německým eschelkamským farářem 
Engelbertem Riesem. Mši sloužil za zemřelé i žijící maxovské rodáky německo-
-česky. Na varhany doprovázela Anna Císlerová z Mrákova.
Po mši svaté se všichni přesunuli na maxovský hřbitov, kde se pan biskup ještě 
krátce pomodlil. (Okolí kostela zaznamenalo v posledních dnech velkou pro-
měnu, byly provedeny terénní úpravy, vysazena zeleň, vybudován nový chod-
ník a parkoviště.)
Následovalo společné posezení na návsi ve stanu, kde vyhrávala chodská mu-
zika, pro poutníky bylo připraveno vynikající občerstvení. Pan starosta Václav 
Bernard nezapomněl poblahopřát k významnému životnímu jubileu panu Jo-
sefu Neumaierovi, který setkání bývalých maxovských rodáků pravidelně po-
řádal. Maxov je takové  místo bez hranic, kde stále dochází k setkávání němec-
kých maxovských rodáků, starousedlíků i chalupářů.

29. června, Oslava třicátého výročí kněžského svěcení tří salesiánů.
Letos si připomínají 30.  výročí kněžského svěcení tři salesiáni s  bezprostřed-
ním vztahem k  salesiánskému dílu v  Plzni: P. Michal Kaplánek (jako zakladatel 
a budovatel r. 1990 položil základy, na kterých lze dílo stavět a dále rozvíjet), 
P. Pavel Lepařík (od r. 2016 se zapojuje do aktivit Salesiánského střediska a far-
nosti) a  P.  Evžen Rakovský (od r. 2015 moderátor společné duchovní správy). 
V sobotu 29. června proběhla oslava kněžského výročí těchto tří salesiánů. Mši 
v lobezském kostele vedl P. Michal, od 15 hodin pak pokračoval děkovný pro-
gram v  Meditační zahradě. (Více informací o salesiánských aktivitách v  Plzni:  
www.sdbplzen.cz)

29. června, Pouť v Jesenici.
V prázdninovém zpravodaji vyšla informace o pořádání pouti v Jesenici na Ra-
kovnicku, která byla pojatá jako malý pokus o její vrácení do míst, kde si věřící 
své patrony připomínali kontinuálně, ale lidé z města jako by na tuto událost za-
pomněli. Letos tedy kulturní výbor města připravil na poutní den doprovodný 
program pouti, který byl určen pro všechny generace. Dechová muzika, count-
ry muzika, big beat i prostor pro malé návštěvníky a kompletní gastronomický 
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servis. Návštěvníci si mohli vybrat dle svého gusta. Také bohoslužba byla inte-
grovanou součástí poutních oslav. Mše Svatá byla česko-německá, protože ji 
navštívili potomci rodů, které kdysi na Jesenicku žily. Především díky nim a díky 
mládeži, která toho času na faře zahájila prázdninový pobyt, byl kostel zaplněn. 
Pozvánku k bohoslužbě kromě věřících přijala tedy jen hrstka asi 5 lidí z Jese-
nice.
Myslím, že to je realita našich farností. Existují body setkání, tj. třeba společná 
práce na přípravě pouti, podání ruky a pozdravení se, a současně jako by exi-
stovalo nějaké oddělení toho, jak prožívají pouť lidé křesťanské víry a ti, kteří 
se k víře nehlásí. Společně jsme všichni spolu zatím jen na plakátě, uvidíme, 
jak tomu bude dál. Ani plakát v minulých letech neexistoval. (Jáhen Daniel Váhala)

30. června, Děkovná mše svatá u příležitosti 80. narozenin P. Soukupa.
Součástí děkovné mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie byl také cere-
moniál s předáváním farnosti Plzeň u katedrály P. Pavlu Petrašovskému, který se 
stal jejím administrátorem. Dosavadní dlouholetý farář u katedrály, Mons. Emil 
Soukup, pomáhá od 1. července v duchovní správě farnosti Domažlice.

ČERVENEC
3.–7. července, Duchovní obnova „od Zákona k milosti“ v Plzni-Liticích.
O vinicích, salámech, něze a Pavlových listech
Bydlíme v klidné části Slovan, ve čtyřpatrovém domě s  jedenácti byty a vcel-
ku velkou společnou zahradou, na níž někteří z nás máme svůj kousek země 
s možností pěstovat cokoliv. Na jižní straně naší zahrady sousedíme s pánem, 
kvalifikovaným zahradníkem na penzi, který má na své zahrádce – kromě ji-
ného – třicetiletou vinnou révu. Každý rok koncem léta nám přes plot podává 
košík voňavých a sladkých hroznů. Vloni jsem se osmělil a poprosil ho, zda by mi 
nedal sadičku, že bych si na své parcelce začal také pěstovat víno. Dopadlo to 
tak, že mi letos v březnu přes plot podal dvě bedýnky s osmnácti sadičkami ve 
vrhlíčcích. Co s nimi? Na náš pidizáhon se mi nevejdou. Tak jsem požádal souse-
dy v domě, zda bych na společném území u severní strany zahrady, kryté za plo-
tem dalšího souseda hřbitovními tújemi, nemohl založit malý vinohrad. S tím, 
že úroda za pár let bude společná. Byli trochu skeptičtí a říkali něco o vinobraní, 
ale souhlasili. A tak – po třech měsících piplání sadiček v koupelně (díky man-
želce) – putovaly sadičky na připravený záhon a od té doby koření a košatí.
Podobně to dopadlo na duchovní obnově v litické Koinonii, nazvané Od Záko-
na k milosti. Duchovní cesta Pavla z Tarsu. Kdo se přihlásil a myslel si, že jej v pěti 
dnech P. ThLic. Alvaro Grammatica postupně provede cestou svatého Pavla od 
kamenování sv. Štěpána přes Damašek a misijní cesty až k římským Třem fon-
tánám, tak ano, to podstatné bylo připomenuto. Ale to byla ta jedna sadička 
vinné révy. Jinak se 64 přihlášených účastníků zabývalo mnoha tématy, jež Al-
varo vybádal v  Pavlově části Nového zákona a systematicky je uspořádal do 
jedenácti přednášek a pěti promluv. Mám 39 stránek poznámek a určitě jejich 
obsah nevtěsnám do tohoto poděkování. Tak jen to podstatné: apoštol Pavel 
nás po dvou tisíciletích stále inspiruje, a to tím, jak – určitě veden Duchem sva-
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tým – zachycuje ve svých textech (a realizuje svým působením) přechod od 
starozákonní k  novozákonní mentalitě, od dodržování pravidel k  univerzální 
lásce, od konkrétních rad a reakcí adresovaných konkrétním komunitám prv-
ních křesťanů k  závěrečnému odkazu (nejenom Timoteovi a Titovi, ale celé 
církvi) – bojujte proti judaistům (zákoníkům), věnujte pozornost bohoslužbě a 
pastýřům a hlásejte Boží slovo. Alvaro vysvětluje 3 etapy cesty sv. Pavla a možná 
každého křesťana: od Zákona k milosti, od milosti k životu v Duchu a od života 
v Duchu k životu v církvi. Klíčové pojmy, na nichž můžeme stavět, jsou tři: spása, 
víra a Písmo. S oporou v textech papeže Františka Alvaro vysvětluje tzv. teolo-
gii něhy a také nám předává předem nepřipravených dvanáct klíčů (indikací), 
k nimž dospěl v průběhu společných pěti dnů (vděčnost, soucit, radost, bratr-
ství, něha, společná evangelizace…). Na příkladu duchovní cesty P. Meneghi-
niho nám ukázal, že někdy k evangelizaci stačí ve vhodný čas zasadit „semínko“, 
jež v  jiný vhodný čas vzejde. A tak i pozvání k  ochutnávce salámu a sklenky 
vína může pomoci vytvářet dobré nové vztahy s osobami, jež nám nemusejí 
být sympatické. Ne násilnou cestou a přesvědčováním, ale často jen laskavým 
vztahem a neskrývaným svědectvím o živém Ježíši můžeme v pastorální oblasti 
následovat apoštola Pavla.
Milý Alvaro, od září přecházíš na nové působiště v Itálii, ale věříme, že jsi v Če-
chách zapustil kořeny a budeš se vracet. Vypěstoval jsi zde při svém působení 
bohatou vinici a Tvé hrozny, z nichž část si odnášíme v bohaté míře i z této du-
chovní obnovy, budeme užívat i předávat dále, třeba i přes plot našim souse-
dům. Grande grazie Tobě i Tvému skvělému týmu. Bylo to krásné litické vino-
braní. 

Jaroslav Šedivý
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5. července, Dílští slavili pouť ke cti svatých Cyrila a Metoděje.
O slavnosti svatých Cyrila a Metoděje slavili dílští pouť. V kapli na návsi, která 
je těmto věrozvěstům zasvěcena, sloužil P. Josef Prchal, jako hlavní celebrant, 
poutní mši svatou. Spolu s ním byli u oltáře přítomni kněží z domažlického vi-
kariátu – z  Klenčí P. Ivan Pavlíček, z  Domažlic  vikář  Miroslaw Gierga a  P. Petr 
Konopík, ze Stanětic P. František Kaplánek  a ze Kdyně  P. Miroslav Kratochvíl. 
Mše byla sloužena za zemřelé i žijící osadníky Dílů. Kaple na Dílech je zasvěcena 
slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi a je věnována památce Jindřicha 
Šimona Baara. Je to jediná kaple na Domažlicku, která je těmto svatým zasvěce-
na. Na fasádě je umístěna pamětní deska, která připomíná dílské občany umu-
čené za okupace.

13. července, Brigáda v lukavickém kostele.
V sobotu 13. července se konal větší úklid kostela sv. Petra a Pavla. Sešlo se osm 
dobrovolníků (včetně pana faráře). Cílem bylo vysmýčit, utřít prach a hlavně se 
zaměřit na podlahu, která to nejvíce potřebovala. Neustále jsme vynášeli kýbly 
plné černozelené vody a prali hadry. Uklízecí četa měla rýžáky, nešetřili jsme 
Savem a dalšími čisticími prostředky. Pan farář vyluxoval kostel průmyslovým 
vysavačem. Největší špína byla u vstupu do kostela (hlavního i bočních). Děkuji 
všem za účast a paní ředitelce za vodu ze školy. Bez vody by se uklízet nedalo! 

(text a foto: Eva Horová, organizátorka úklidu)

20. července, Poutníci se sešli u kapličky nad Branišovem.
Poutní mše svatá  u kaple blahoslaveného Karla Habsburského se konala v so-
botu 20.  července. Mši sloužil P. Petr Bednář   v tradičním římském ritu (tzv. 
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tridenstská mše), v  latinském jazyce. Na začátku mše svaté promluvil o živo-
tě a  odkazu blahoslaveného Karla Habsburského. Mše svatá byla zakončena 
rakousko-uherskou hymnou „Zachovej nám Hospodine“. Po mši svaté všichni 
ochutnali pouťové koláče.
Kaple nad Branišovem byla postavena v letech 2008–2010, vysvěcena byla 
24. července 2010 a od té doby se zde každoročně v tuto dobu koná mše svatá. 
Kaple je určena k příležitostnému slavení mše v tradičním římském ritu a k šíření 
úcty k poslednímu českému králi. Karel Habsburský byl rakouský císař, uherský 
a český král, který nastoupil na trůn uprostřed 1. světové války  a vedle svatého 
Václava byl jediný český vládce povýšený ke cti oltáře. 3. října 2004 byl prohlá-
šen za blahoslaveného papežem, dnes již svatým, Janem Pavlem II.

21. července, Poutní mše u svaté Markéty.
Poutní mše svatá na vršku nad Libkovem, kde se nachází rozhledna a kaple 
svaté Markéty, se konala v neděli 21. července odpoledne. Poutníci vystoupa-
li na tento kopec, aby se zúčastnili  mše svaté, kterou sloužil klatovský kaplan 
P. Bystrík Feranec.  Kaple svaté Markéty se nachází na rozhraní okresů Domažlice 
a Klatovy a patří do farnosti Dlažov. Mše svatá se zde koná vždy jednou za rok 
po svátku svaté Markéty.  A protože bylo příznivé počasí, mohli  někteří poutníci 
ještě vystoupat na rozhlednu, ze které byl krásný výhled do všech světových 
stran.

3. srpna, Večer pro klášter Chotěšov.
Bohatý celodenní program nabídl mimo jiné prohlídku běžně nepřístupných 
míst ohrožené kulturní památky, která už téměř rok prochází rozsáhlou rekon-
strukcí. Pro milovníky historie byla připravena přednáška architekta Jana Sou-
kupa, který klášter dlouhodobě podporuje a pomáhá při jeho záchraně. Sou-
částí akce byl hudební program, díky spolku Uzlík byly zajištěny také aktivity 
pro děti (např. vědomostní hra v  areálu kláštera). Večer pro klášter Chotěšov 
každoročně pořádá spolek Chotěšovská vlna (www.vecerproklaster.cz).

10. srpna, Poutní mše k 80. výročí kázání Mons. Bohumila Staška. 
Věřící si u kostela sv. Vavřince blízko Domažlic připomněli kulaté výročí proti-
nacistického kázání Mons. Staška. Poutní mši svatou celebroval kardinál Domi-
nik Duka, kázal biskup Tomáš Holub. Přítomni byli také další čeští biskupové 
i biskup řezenský Rudolf Voderholzer. Stovky poutníků neodradil od setkání ani 
prudký déšť. 
„Kostel sv. Vavřince na Veselé hoře je blízký všem Chodům, kteří sem už po 
staletí přicházejí, aby si na přímluvu svého patrona sv. Vavřince vyprosili Boží 
požehnání. Ale tento kostel znají nejen obyvatelé Domažlic a okolí. Na Vese-
lou horu přicházeli poutníci z celé republiky. Zvláště v dramatickém roce 1939, 
v  roce plném naděje 1945, znovu se sem vraceli na konci 60.  let, po dvaceti 
letech, kdy slavení pouti bylo zakázáno. A konečně tu prožívali radost z návratu 
demokracie a svobody v roce 1989,“ řekl poutníkům domažlický farář P. Gierga. 
„Mons. Stašek povzbudil český národ v době, kdy to velmi potřeboval, bylo jas-
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né, že jeho kázání bude mít důsledky,“ připomněl pak dramatické okamžiky pl-
zeňský biskup Tomáš Holub. (Krátce po svatovavřinecké pouti byl Stašek zatčen 
a do konce války pak vězněn v koncentračním táboře v Dachau) „[Stašek] volal 
k tomu, abychom jako jednotlivci i jako celé společenství překonali strach, který 
svazuje. (…) Jsme volání k tomu, abychom měli odvahu nenechat se strachem 
svázat. Abychom byli skutečně tím, kým máme být: Církví, která právě proto, 
že není svázána strachem, může být na cestě. Na cestě, která se možná mění, 
ale má cíl, jímž je sám Hospodin. Nesmíme se nechat svázat strachem, máme 
se těšit tím, co říká žalmista: „I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť Ty 
jsi se mnou.“
Následující den, v neděli, celebroval poutní mši na Vavřinečku Mons. Emil Sou-
kup. Bohoslužba byla spojena s poděkováním za 80 let jeho života.

(text redakční, foto Jiří Strašek)

11. srpna, Obláčka u sester františkánek ve Strážově.
Vendy a Daniela, které od podzimu prochází formací v řeholním společenství ve 
Strážově na Šumavě, vstoupily v den svátku sv. Kláry do františkánského novici-
átu. (Více informací o řeholním společenství: www.sestrynp.cz)

Sestra Edita (Vendy): Na tento den jsem se těšila už dlouho. Představa tohoto dne 
mě naplňovala radostí a zároveň i bázní z kroku do neznáma. Měla jsem však 
v tento den obrovský pokoj a radost v srdci, že se můžu viditelně rozhodnout 
pro Krista a ukázat tak svou lásku k Němu. Je pro mě krásné obléknout náš no-
viciátní hábit, a tím se vlastně obléknout viditelným znamením, že Bůh je. To si 
moc přeji – ukazovat lidem okolo sebe, že Bůh je a stojí za to pro Něj žít. Přijetí 
nového jména bylo pro mě jako ponořit se zcela v nového člověka. Za toto jmé-
no jsem velmi vděčná. Sv. Terezie Benedikta  od Kříže je mi v mnohém velkým 
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vzorem. Toužím kráčet v jejím příkladu ženy s obrovskou silou, kterou nalezla 
v Pánu, a růst v lásce a stále směřovat do Nebe. Kéž stále z lásky k Pánu Ježíši 
nepřestávám bojovat a přinášet oběti, protože On za to stojí a všechno už pro 
mě udělal první.

Sestra Alžběta (Daniela): Když jsem poprvé v životě přemýšlela, jak by mohla vy-
padat má obláčka, ve svých představách jsem ji viděla jako velkou bránu, po 
které začíná zcela nový život. Jak jsem však žila se sestrami, a jak se tento den 
skutečně přibližoval, poznala jsem, že život se nezačíná žádnou branou, ale od 
počátku jsem na cestě života a slavnost obláčky mě uvádí do jeho další etapy.  
Ohlédnu-li se za tímto dnem, vnímám své velké obdarování. Jsem Bohu velmi 
vděčná, že jsem od Něj tolik dostala, v životě, ale i v tomto dni. Již od samot-
ného rána mě Bůh zahrnoval důkazy své lásky a starostlivosti, které jsou pro 
mě i příslibem, že se o mě Bůh sám bude starat i nadále. Přála bych si, aby na 
mě bylo stále vidět, že jsem naplněná vnitřním pokojem a hlubokou radostí, 
a abych se i já stávala viditelným znamením toho, že Bůh je a že stojí za to žít 
zcela pro Něj už nyní.
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V Karlových Varech bude nově působit
František Radkovský

Obyvatelé Karlovarského 
kraje mají od konce srp-
na nového souseda. Je jím 
emeritní plzeňský biskup 
František Radkovský, který 
se z Plzně přesunul do Kar-
lových Varů. Bydlí na faře 
u  kostela Povýšení sv. Kří-
že v Rybářích. Některé své 
plzeňské aktivity si i přesto 
ponechá. Při této příležitos-
ti jsme biskupovi Františko-
vi položili několik otázek.

Kdy ve Vás uzrála myšlenka na přesun do Karlových Varů? Sešlo se víc věcí naráz, které 
mi vytvořily prostor udělat tento krok. Je potřeba říct, že přesun někam na faru 
jsem měl v plánu už dlouho. Do Plzně teď přichází nový generální vikář a to je 
dobrá příležitost k této změně. Navíc se obměnila komunita kongregace Milo-
srdných sester Svatého kříže. Sestra Monika z této kongregace mi už skoro třicet 
let pomáhá s chodem domácnosti a díky změnám v komunitě teď může půso-
bit také v Karlových Varech. Pomůže tu nejen mě, ale i P. Romualdovi Robovi, 
místnímu administrátorovi farnosti, který toho má také hodně.

Proč zrovna Karlovy Vary? Je to druhé největší město plzeňské diecéze a zároveň 
krajské město. Myslím, že je hezké, když teď i tady bude vlastně tak trochu sídlo 
biskupa. Navíc na faře v Rybářích mám krásný velký byt. V Plzni jsem se něko-
likrát stěhoval právě kvůli nevyhovující velikosti. Jsem velice rád, že teď se do 
mého bývalého plzeňského stěhuje nový generální vikář Jakub Holík. To jsem 
si moc přál, protože chci, aby měl optimální podmínky pro nástup do funkce.

Koho to napadlo? Funguje to takto i někde jinde? Je to moje myšlenka. Přemýšlel jsem, co 
dál. Už nejsem nejmladší, zdraví mi ještě ale zaplať Pán Bůh slouží, za nedlouho 
oslavím osmdesáté narozeniny. Inspirací mi byla královéhradecká diecéze. Tam 
jsou také dvě krajská města, Hradec Králové a Pardubice. V Hradci sídlí diecézní 
biskup Jan Vokál a v Pardubicích biskup Josef Kajnek. Tak mě napadlo, že stejný 
model by bylo dobré aplikovat i v naší diecézi. A biskup Tomáš souhlasil. 
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Jak bude v budoucnu probíhat spolupráce s Diecézní charitou Plzeň? Jste jejím prezidentem. 
Změní se něco? Změní se jedině to, že nebudu tolik v Plzni. To má ale zase jednu 
velkou výhodu. Mohu se věnovat víc charitním zařízením v karlovarském kraji. 
Z Plzně je to sem přeci jenom trochu daleko, a tak jsem rád, že tu budu moct 
působit také jako zástupce Charity. To, že se budu víc věnovat Karlovarskému 
kraji, ale neznamená, že nebudu jezdit i do charitních zařízení jinam po diecézi. 
Prezidentem Diecézní charity tedy i nadále zůstávám.

Jako duchovní budete působit pouze v Karlových Varech? To určitě ne. Budu tam, kde mě 
bude potřeba. Nemám závazky k žádné konkrétní farnosti. Okrskový vikář a ad-
ministrátor v Ostrově P. Marek Hric toho má teď opravdu hodně. Tak určitě po-
můžu i jemu. To jsou kostely v Ostrově, Jáchymově, Abertamech, Horní Blatné, 
Perninku, Hroznětíně a další a další.

Vypadá to, že toho budete mít na práci opravdu hodně. Najdete si čas i na Plzeň a další místa 
v diecézi mimo karlovarský region? Určitě ano. Jak jsem již zmínil, zůstávám preziden-
tem charity. Také zůstávám členem kněžské rady, což je poradní orgán diecézní-
ho biskupa, kde se řeší pastorační a organizační věci týkající se kněží v diecézi. 
Ve Františkánské ulici jsem si nechal kancelář, odkud občas také budu pracovat. 
Takže určitě z Plzně neutíkám a budu tady působit i nadále.

Jaké bylo vlastně samotné stěhování? Náročné. Říká se, že je lepší třikrát vyhořet než 
se jednou stěhovat, ne? Ale alespoň jsem mohl zredukovat počet knih, které 
jsem si bral s sebou. Většinu jsem dal do knihovny kláštera trapistů v Novém 
Dvoře. I tak mi jich ale zbylo dost.

(21. srpna v Karlových Varech, připravil Pavel Říha)

Co přejí biskupu Františkovi v novém působišti
Tomáš Holub, biskup plzeňský: „Držím palce před Hospodinem otci biskupovi 
Františkovi k tomuto smyslupnému a odvážnému kroku. A osmdesát kilome-
trů není žádná vzdálenost pro tak dobrou bratrskou spolupráci, kterou spolu 
zažíváme.“

Jiří Majkov, vikář pro Karlovarský kraj: „Je to velká čest pro celý Karlovarský kraj, že 
zde bude bydlet biskup František. Moc ho zde vítám a doufám, že zde nalezne 
potřebný odpočinek a klid. Zároveň budeme rádi za jeho pomoc duchovního. 
Přeji mu, aby čas tady na Karlovarsku strávil požehnaně.“

Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň: „Já i všichni zaměstnanci, dobrovolníci a kli-
enti Diecézní charity Plzeň vyprošujeme otci Františkovi dobré zdraví a chuť 
pracovat pro Charitu jako dosud. Změna bydlení našeho otce Františka, prezi-
denta Diecézní charity Plzeň, je jistě dalším možným obdarováním pro Charitu.“
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Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě
 
Milé sestry, milí bratři,
požádal jsem celou církev, aby v měsíci říjnu 2019, kdy si připomeneme sté vý-
ročí vydání Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. (30. listopad 
1919), věnovala mimořádnou pozornost misiím. Prorocká a prozíravá výzva k 
apoštolátu tohoto dokumentu potvrdila, jak je důležité, abychom dnes obnovili 
církevní misijní úsilí a zlepšili poslání církve hlásat a přinášet světu spásu zmrt-
výchvstalého Ježíše Krista.
Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění 
a  poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže pře-
devším znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma 
obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale 
vždy církevní. Ze společenství s Bohem – Otcem, Synem a Duchem Svatým – se 
rodí nový život s ostatními bratry a sestrami. Božský život není nějaký produkt, 
který máme prodávat, nejsme proselyté; je bohatstvím, které je třeba rozdávat, 
šířit, hlásat: to je smysl misie. Tento dar jsme dostali zadarmo a zadarmo se o něj 
dělíme (srov. Mt 10, 8), aniž bychom kohokoli vylučovali. Bůh chce, aby skrze 
církev, všeobecnou svátost spásy, došli všichni lidé spásy v poznání jeho pravdy 
a milosrdenství (srov. 1 Tim 2,4; 3,15 II. vatikánský koncil, dogmatická konstituce 
Lumen gentium, 48).
Církev je ve světě na misii: víra v Ježíše Krista dává správný rozměr všem skuteč-
nostem a ukazuje nám svět Boží optikou a Božím srdcem. Naděje nám otevírá 
věčné horizonty božského života, na kterém máme skutečně účast. Dobročinná 
láska, kterou můžeme zakoušet ve svátostech a v bratrské náklonnosti, nás po-
bízí, abychom šli až do končin země (srov. Mi 5,3; Mt 28,19; Sk 1,8; Řím 10,18). Cír-
kev, vycházející až do nejzazších končin, vyžaduje stálé a trvalé misijní obrácení. 
Je mnoho svatých, mnoho věřících mužů a žen, kteří dosvědčují a ukazují, že 
lze být zcela otevření, milosrdní a druhým blízcí a odpovídat tak na neodbytný 
podnět lásky. Její vlastností je totiž dar, oběť a nezištnost (srov. 2 Kor 5,14–21). 
Ten, kdo hlásá Boha, buď člověkem Božím (srov. Apoštolský list Maximum illud).
Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem stále misií, ty jsi stále misií, kaž- 
dý pokřtěný je misií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je nabádán, aby vycházel 
ze sebe, je přitahován a přitahuje, daruje se druhému a navazuje životodárné 
vztahy. Pro Boží lásku není nikdo neužitečný či bezvýznamný. Každý z nás jako 

Poselství papeže Františka 
k 93. světovému dni misií 2019

20. října 2019
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plod Boží lásky je ve světě misií. I kdyby moje matka a můj otec zradili lásku lží, 
nenávistí a nevěrností, Bůh se nikdy nevzdá daru života a každého svého syna 
od počátku volá k božskému a věčnému životu (srov. Ef 1,3–6).
Ve křtu dostáváme život, který nám dává víru v Ježíše Krista, vítěze nad hříchem 
a nad smrtí. Utváří nás k Božímu obrazu a Boží podobě a včleňuje nás do Kris-
tova těla, kterým je církev. Křest je tedy skutečně nezbytný pro spásu, protože 
nám zajišťuje, že v Otcově domě jsme vždy a všude syny a dcerami, nikoli sirot-
ky, cizinci nebo otroky. To, co v křesťanovi utváří svátosti, jejichž naplněním je 
Eucharistie, je povolání a úděl každého člověka v očekávání obrácení a spásy. 
Křest je totiž naplněním přislíbeného božského daru, který vytváří z lidského 
tvora syna v Synu. Jsme dětmi vlastních rodičů, ale ve křtu je nám dáno původní 
otcovství a pravé mateřství; pro koho není církev matkou, pro toho nemůže být 
Bůh Otcem (srov. Sv. Cyprián L’unità della Chiesa, 4).
Naše misie má své kořeny v Božím otcovství a v církevním mateřství, protože 
ve křtu je obsaženo Ježíšovo velikonoční poslání: jako Otec poslal mne, tak i já 
posílám vás, plné Ducha Svatého, pro usmíření světa (srov. Jan 20, 19–23; Mt 28, 
16). Křesťan je poslán, aby nikdo nebyl vynechán ze zvěsti o tom, že byl přijat 
za Božího syna. Je třeba ho ujistit o osobní důstojnosti a niterné hodnotě života 
od jeho početí až do jeho přirozené smrti. Pokud se rozmáhající sekularismus 
v našem životě stane aktivním a společenským odmítáním otcovského Božího 
díla, bude tak bráněno jakékoli skutečné podobě bratrství všech lidí, které se 
odráží ve vzájemné úctě mezi lidmi. Bez Boha Ježíše Krista se každá odlišnost 
redukuje na děsivou hrozbu, znemožňující jakékoli bratrské přijetí a plodnou 
jednotu lidského rodu.
Všeobecné určení spásy, kterou Bůh v Ježíši Kristu nabízí, vedlo Benedikta XV. 
k tomu, aby požadoval překonání jakékoli nacionalistické a egocentrické uza-
vřenosti, jakéhokoli šíření evangelia kolonizační mocí s ekonomickými a vo-
jenskými zájmy. Papež ve svém apoštolském listu Maximum illud připomíná, že 
božská univerzálnost církevní misie požaduje, abychom vyšli z exkluzivní pří-
slušnosti ke své vlasti a svému etniku. Pokud má být kultura a komunita otevře-
ná vůči poselství spásy Ježíše Krista, pak je třeba překonat každou nepatřičnou 
etnickou a církevní introverzi. V církvi je i dnes zapotřebí mužů a žen, kteří v mi-
losti svého křtu velkodušně odpovědí na povolání vyjít ze svého domu, ze své 
rodiny, ze své vlasti, ze své rodné řeči, ze své místní církve. Jsou vysláni k lidem 
do světa neproměněného svátostmi Ježíše Krista a jeho církve. Když zvěstují 
Boží slovo, svědčí o evangeliu a slaví liturgii, vyzývají k obrácení, křtí a předávají 
křesťanskou spásu, přičemž respektují osobní svobodu každého člověka a ve-
dou dialog s kulturou a náboženstvím národa, do kterého jsou vysláni. V církvi 
stále nezbytná Missio ad gentes přispívá zásadním způsobem k trvalému proce-
su obrácení všech křesťanů. Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání, církevní poslání ob-
držené ve křtu, zeměpisné i kulturní vyjití ze sebe a ze svého domu, odpuštění 
hříchů a osvobození od osobního a společenského zla – to vše vyžaduje misii 
sahající do nejzazších koutů světa.
Prozřetelná časová souhra s konáním mimořádné synody o církvi v Amazonii 
mě vede k tomu, abych zdůraznil, že poslání, které nám Ježíš skrze svého Ducha 
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svěřil, je i pro tyto země a pro jejich obyvatele stále aktuální a naléhavé. Nové 
Letnice otevírají dokořán brány církve, aby žádná kultura nezůstala uzavřená do 
sebe a žádný národ nebyl izolovaný, ale otevřený všeobecnému společenství 
víry. Nikdo ať nezůstane uzavřen do svého já, do sebestřednosti v rámci své et-
nické a náboženské příslušnosti. Ježíšovo tajemství smrti a zmrtvýchvstání boří 
malicherná omezení světů, náboženství a kultur a volá je, aby se rozvíjely v úctě 
k důstojnosti mužů a žen, ke stále plnějšímu obrácení k Pravdě zmrtvýchvstalé-
ho Pána, který daruje všem opravdový život.
V této souvislosti se nabízejí slova papeže Benedikta XVI. na zahájení našeho se-
tkání latinskoamerických biskupů v Aparecidě v Brazílii v roce 2007. Ocituji zde 
jeho slova, která beru za svá: „Co přineslo přijetí víry latinskoamerickým zemím 
a Karibským ostrovům? Přineslo jim poznání a přijetí Krista, neznámého Boha, 
kterého jejich předkové, aniž by si toho byli vědomi, hledali ve svých bohatých 
náboženských tradicích. Kristus je Spasitel, po kterém v tichosti toužili. Skrze 
křestní vodu obdrželi božský život, kterým byli přijati za Boží syny. Přijali také 
Ducha Svatého, který zúrodnil jejich kulturu, očistil ji a dal vzklíčit četným zá-
rodkům a semenům vloženým vtěleným Slovem, nasměroval je na cestu evan-
gelia. (…) Boží Slovo, které se stalo v Ježíši Kristu člověkem, se stalo i dějinami 
a kulturou. Utopická myšlenka probudit předkolumbovská náboženství a od-
dělit je od Krista a všeobecné církve by neznamenala pokrok, nýbrž úpadek. 
V podstatě by šlo o regresi k historickému okamžiku zakotvenému v minulosti“ 
(Proslov k zahajovacímu shromáždění, 13. května 2007: Insegnamenti III, 1 (2007), 
855–856.)
Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší Matce. Ona, spojena se svým 
Synem již od počátku vtělení, se vydává na cestu, aby se stala součástí Ježíšova 
poslání, které se u paty kříže stává i jejím posláním: jako Matka církve bude skr-
ze Ducha a víru dávat život novým synům.

Na závěr bych se rád krátce zmínil o organizaci Papežská misijní díla, o které ho-
voří již dokument Maximum illud jako o misijním nástroji. Papežská misijní díla 
svou službou všeobecné církvi utvářejí celosvětovou síť, která skrze modlitbu, 
misijního ducha a lásku křesťanů rozesetých po celém světě podpírá papeže 
v jeho misijním úsilí. Jejich dary pomáhají papeži v evangelizaci partikulárních 
církví (Papežské misijní dílo šíření víry), ve formaci místního kléru (Papežské mi-
sijní dílo svatého Petra apoštola), v utváření misijního povědomí dětí na celém 
světě (Papežské misijní dílo dětí) a v misijní formaci křesťanské víry (Papežská 
misijní unie). Znovu vyslovuji svou podporu těmto dílům s přáním, aby mimo-
řádný misijní měsíc říjen 2019 přispěl k obnově jejich misijní služby mému úřa-
du. 
Z celého srdce uděluji své požehnání misionářům, misionářkám a všem, kdo 
jsou skrze křest kdekoli na světě zapojeni do misijního poslání církve. 

Vatikán 9. června 2019, slavnost Seslání Ducha Svatého
FRANTIŠEK

(neoficiální překlad; zdroj: www.svbartolomej.eu)
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Sestra Michaela OP, Monika Lokvencová,
představuje komunitu sester dominikánek

Sestra Michaela OP pracuje jako pastorační asistentka ve farnosti Plzeň-Bory. Při našem 
setkání nám představila specifické důrazy mužské i ženské větve dominikánů, vyprávěla 
také o rozmanitých pracovních úkolech v plzeňské farnosti.
Jsem sestra dominikánka. Do této řeholní rodiny jsem vstoupila mimo jiné díky 
tomu, že u nás dominikánky působily. Měla jsem možnost srovnání například 
s premonstrátkami, u nichž jsem se byla podívat. Věděla jsem i o existenci jiných 
řádů, ale právě dominikánky mě zaujaly nejvíc zřejmě proto, že jsem je znala 
nejosobněji. Když se seznámíte s určitým řádem, většinou se vám pak některá 
jeho sestra věnuje; pro mě tedy byl důležitý vztah k této sestře, díky níž jsem 
postupně poznávala celé společenství.
Řád dominikánů-kazatelů má několik větví: větev mužskou, klauzurovanou vě-
tev ženskou (mnišky, tzn. ty, které se modlí ve skrytosti) a také činnou větev žen-
skou, tzv. kongregaci, která působí především ve školství a ve výchově mládeže. 
Třetí řád sdružuje laiky svobodné i žijící v manželství, kteří chtějí žít dominikán-
skou spiritualitu tam, kde jsou. Dominikánská spiritualita je nesena potřebou 
a láskou ke studiu, které má být celoživotní záležitostí: studium živí naši mod-
litbu a naopak, touha poznávat Boha nás vede ke studiu. Jsme v tomto směru 
rozumově založení, učíme se zdravě kriticky zpracovat, co slyšíme, a hledáme, 
kde je Pravda. Aby však nezůstalo jen při rozumu (což vám poctivá vnitřní mod-
litba nedovolí), jsou pro nás důležitými prvky společný život a liturgická modlitba. 
Pravdu totiž hledáme společně: diskusemi, vášnivými střety, obhajobami, slave-
ním, radostí… Všechno do sebe hezky zapadá, necháte-li se tím cele formovat.
Dalším velkým darem, který jsme dostali do vínku, je kázání formou slova a služ-
by. Kázáním se může stát prakticky cokoli: slovo, modlitba, umění, práce, utrpe-
ní… Snažíme se mu dávat v konkrétním prostředí specifickou formu a zároveň 
zůstávat sami sebou. Např. každý rok společně bratři, sestry a laici konají lidové 
misie, při nichž se dominikánská rodina prezentuje jako celek. Během roku pro-
bíhají setkání s  mládeží – mj. bratři nabízejí mladým mužům možnost prožít 
týden v klášteře (tzv. OPravdový klášter), něco podobného pořádají pro děvčata 
i mnišky. U nás probíhá tzv. Abram – to jsou čtyři setkání do roka pro děvčata, 
která mají zájem nás více poznat a rozlišit, kam je Pán volá a kde je jejich cesta. 
Dominikánská mládež, která je nedílnou součástí naší rodiny, pořádá jednou do 
roka sraz ze všech koutů ČR spojený s putováním. 
Veškerá naše činnost je odpovědí na milost, kterou jsme od Pána obdrželi bez 
jakýchkoli zásluh a úsilí. Jako první ji coby dar (charisma) obdržel sv. Dominik, 
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a tak jsme ji zdědili i my. To je důvod k radosti. Bůh miluje vždy jako první, není 
to obráceně. Je třeba věřit, že to tak je, abychom uměli naslouchat a odpovídat. 
Sv. Dominik kázal o prvenství milosti a o přijetí milosrdným a milujícím Bohem 
lidem, kteří patřili k extrémním hnutím chudých. (Tato hnutí učila, že spása je 
jen duch, tělo a svět nic neznamená, je třeba je nenávidět a potírat, aby se do-
sáhlo spásy.) Lidé se neženili, nevdávali, nepracovali, celé rodiny umíraly hla-
dem… Ustavičný boj mezi duší a tělem. Zdravý, skromný vztah k tělu a ke svě-
tu, kde má své místo sebezápor a pokání, je zdrojem radosti ze života, kterým 
chválíme Boha. Tato radost nás „pudí“ kázat a dovoluje nám dát si bez skrupulí 
dobrou kávu či dobré jídlo. Každý večer z vděčnosti vzýváme sv. Dominika jako 
Kazatele milosti. 
Naše společenství kongregačních sester vzniklo v 19. století. Bratři dominikáni 
tehdy hodně stáli o to, aby v německém prostředí, které v Rakousko-Uhersku 
převládalo, existovaly české školy pro děti z chudších poměrů (pro české děti). 
Začínalo se v Olomouci-Řepčíně, kde jsme postupně postavily celý areál škol 
(od škol mateřských až po učitelský ústav). Sestry také pořádaly rodinné kurzy 
(péče o domácnost včetně účetnictví), učily vaření, šití, hře na klavír či na housle 
atd. To vše nám ale v 50. letech vzali; pokud jsme pak vůbec mohly působit mezi 
lidmi, tak v ústavech pro postižené děti, později v domovech důchodců. Do 
Olomouce jsme se už nevrátily, k činnosti ve školství ano. 

Po sametové revoluci jsme založily Církevní střední školu pedagogickou a soci-
ální v Bojkovicích u Uherského Brodu, Katolický domov studujících v Praze (do-
mov mládeže pro středoškolačky), v Brně ubytování pro vysokoškolačky. Půso-

Sestra Michaela OP první zleva.
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bíme ale i na dalších školách: na CMTF v Olomouci, v Jablonném v Podještědí, 
ve Střelicích u Brna a zde v Plzni. 
Když jsme zůstávaly ve velkých komunitách, přišlo nám, že bychom mohly do-
padnout jako zrno na jedné hromadě: buď se „rozptýlíme“, nebo „shnijeme“ 
(srov. Jan 12,24). Následovaly jsme sv. Dominika, který posílal bratry po dvou, 
a vyšly jsme tvořit víc menších komunit. Ptaly jsme se v různých diecézích, zda 
by o nás měli zájem, a právě v Plzni tehdy úřadující biskup František Radkovský 
zájem projevil. Působíme zde již 10 let.
Z těch sester, které přišly do Plzně jako první, působila ve školství sestra Voj-
těcha, která byla později převelena, aby vedla naši školu v Bojkovicích. Sestra 
Anežka pracovala v Charitě a svou pohotovostí a všímavostí si zde získala vel-
kou oblibu. Krátce zde na DCM také působila sestra Krista. V  současné době 
jsme v Plzni na Jablonského ulici tři. Sestra Rafaela pracuje v MŠ kardinála Bera-
na, sestra Kateřina doprovází po duchovní i lidské stránce nemocné v domově 
důchodců SeneCura [Papírenská ulice, Plzeň] a já pracuji jako pastorační asis-
tentka ve farnosti Plzeň–Bory. 
Zčásti zajišťuji chod kanceláře. Za otcem Bogdanem OSPPE přichází mnoho lidí 
s různými požadavky, pomáhám mu v tom, co je třeba. V současné době třeba 
i s tím, co se týká opravy fary – místa setkávání v Thámově ulici. Pravidelně se 
věnuji společenství modlitby (schází se u nás každé úterý), jednou za měsíc při-
pravuji zázemí pro Večery chval, které probíhají v kostele sv. Jana Nepomucké-
ho. Se seniorkami se vídáme jednou za dva týdny, v pátek k nám na faru chodí 
maminky s malými dětmi. Na faře rovněž probíhá výuka náboženství, kterou 
dosud vedla sestra Benedikta SCSC, od září ji mám převzít já (tento šk. rok jsem 
učila v MŠ kardinála Berana). Ráda bych zapojila děti do dění farnosti. Jak vidíte, 
má práce zahrnuje skutečně rozmanité aktivity, vůbec jich není málo.
Práce ve farnosti je pestrá a živá a je to milá změna po více než dvaceti letech 
práce vychovatelky v domově mládeže, kde to bylo živé, ale jiným způsobem. 
Největší rozdíl vidím v tom, že pracuji mimo dům, kde bydlíme. V Plzni jsem víc 
v kontaktu s lidmi z farnosti, ze sousedství, z města… Znám tedy lépe lidi okolo 
sebe a lidé znají lépe nás. To je moc důležité. 
Jak vypadá můj (náš) běžný pracovní den? Ráno se scházíme ke společné mod-
litbě. Po snídani jdeme každá za svými povinnostmi. Odpoledne přicházíme 
v různých časech a pokud nejsme domluvené a nemáme třeba návštěvu nebo 
nejedeme na nákup, pak se věnuji tomu, co je v domě třeba (korespondence, 
zahrádka, domácí práce…). Na šestou hodinu se společně vypravíme na mši 
svatou, po níž následují nešpory. Po nešporách zpravidla večeříme a povídáme 
si o tom, co jsme zažily, co koho druhý den čeká, vyřizují se nezbytné záležitosti. 
Večer se chystám na další den, čtu si, přišívám knoflíky nebo se modlím, pokud 
hned neusnu jako špalek. 
Odpočinek se snažím prožívat aktivně turistikou, jízdou na kole nebo prací na 
zahrádce. V  létě jsme jely na Šumavu, turistiku mám ráda. Ráda také zpívám 
a kreslím, na tyto aktivity mi už ale bohužel nezbývá mnoho času. 

(18. července v Plzni, mluvené slovo převedla do textové podoby  
Jana Drengubáková)
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Adorace v kostele sv. Václava v Radnicích
Probíhá každý první pátek v měsíci od 18.00 hodin. Kostel je otevřený do půlnoci, 
přijít a odejít můžete kdykoli. Na závěr adorace proběhne modlitba litanií k Nej-
světějšímu Srdci Ježíšovu a eucharistické požehnání. Termíny adorací: 6. září, 
4. října, 1. listopadu a 6. prosince.

Samuel – kurz k celoročnímu rozlišování povolání a životní cesty pro svobodné 
muže a ženy od 16 do 32 let. Přihlášku s krátkým motivačním dopisem posílejte 
do 8. září na adresu vlastimil@oblati.cz. Úvodní setkání a rozhovor: 11. září v 17.30 hod. 
na plzeňském DCM (Františkánská 11).

Kurs celoživotního vzdělávání – spirituální teologie 
Jak rozlišovat v duchovním životě? Jak se plně připodobnit Kristu? Cestu du-
chovního života jakožto asketicko-mystický itinerář, jenž směřuje ke „zralému 
lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti” (srov. Ef 4,13), nabízí cyklus přednášek 
spirituální teologie, který povede P. ThLic. Alvaro Grammatica ThD. Kurs je sou-
částí programu celoživotního vzdělávání na Teologické fakultě Jihočeské uni-
verzity v Č. Budějovicích a je určen široké veřejnosti. 
Přednášky se konají 1x měsíčně v pátek od 18.00 v sídle Koinonie Jan Křtitel 
v Plzni-Liticích. Termíny konání: 18. října 2019, 17. ledna, 14. února, 20. března, 
19. června 2020. Přihlásit se lze do konce září. 
Více informací a možnost přihlášení: www.tf.jcu.cz
(> O fakultě > Celoživotní zdělávání > Nabídka kurzů pro veřejnost).

Úvod do křesťanského myšlení II. 
Univerzita třetího věku na ZČU v Plzni nabízí předmět Úvod do křesťanského myš-
lení. Předmět navazuje na loňské přednášky, ale je možné přihlásit se jako nový 
student. Přednášet bude kněz plzeňské diecéze P. ThLic. Pavel Frývaldský, ThD.
Cílem předmětu je uvést studenty do základních témat a pojmů křesťanského 
myšlení v historickém kontextu a zároveň s důrazem na současné otázky. No-

Co se chystá
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vou výzvu pro křesťanskou sebereflexi představuje na jedné straně sílící sekula-
rizace v evropských zemích, na druhé straně rostoucí vliv náboženství ve světě 
nejen v individuální, ale též v společenské sféře. Předmět se pokouší objasnit 
vlastní sebepojetí křesťanské víry a ukázat její neopominutelné místo v dneš-
ním světě.  
Přednášky budou probíhat vždy ve středu v čase 14.00–15.30 hod. v budově ZČU 
(ul. Jungmannova 1) v Plzni v posluchárně JJ 126. První přednáška proběhne 
23. října.
Zápisy spojené s platbami kurzovného (na adrese Jungmannova 1, Plzeň) 
Noví posluchači měli zápis na konci srpna.
Stávající posluchači s provedenou rezervací nových oborů:
5. září (ve čtvrtek) od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.
6. září od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

(https://u3v.zcu.cz/plzen)

ZÁŘÍ
1. září: Mše svatá se žehnáním dětem a pedagogům, žehnání školních pomůcek, Farnost Ta-
chov
V 8.00 hodin ve Starém Sedlišti, v 10.00 hodin v Tachově.

1. září od 17.00 hodin: Koncert: Rozezněme chrámy sv. Petra a Pavla, Křečov
Zveme vás do kostela sv. Petra a Pavla v  Křečově na unikátní koncert klasic-
ké hudby, který spojuje místo, interprety a autory nesoucí jméno Petr a Pavel. 
Hlavními hosty budou Petr Hostinský (varhany) a Pavel Herzog (trubka, piccolo 
trubka, křídlovka).  

6. září od 18.00 hodin: Adorace v kostele sv. Václava, Radnice
Kostel je otevřený do půlnoci, přijít a odejít můžete kdykoli.

8. září od 9.30 hodin: Poutní mše svatá s prvním svatým přijímáním dětí, Starý Plzenec
Zveme vás na mši svatou do kostela Narození Panny Marie.

8. září od 10.45: Poutní mše svatá, Radnice
Poutní mše svatá v den svátku Narození Panny Marie bude slavena v kostele na 
Kalvárii.

8. září od 14.00 hodin: Žehnání nového zvonu, Loučim
Římskokatolická farnost ve Kdyni a obec Loučim zve širokou veřejnost na žeh-
nání nového zvonu v kostele narození Panny Marie v Loučimi.

11. září od 17:30 hodin: Mgr. Karel Hrdlička: Židovská mystika, Karlovy Vary
Křesťanská akademie Karlovy Vary vás zve na přednášku pedagoga, cestova-
tele a odborníka na dějiny i současnost Státu Izrael. Koná se v divadle Husovka 
v Karlových Varech.
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12. září od 16.00 hodin: Mše svatá v Meditační zahradě, Plzeň

14. září od 6.00 hodin: Cykloputování z Ostrova do Teplé, Ostrov
Farnost Ostrov zve všechny sportovní nadšence ke společnému cykloputování 
na Diecézní pouť do Kláštera premonstrátů v Teplé. Cyklopouť bude zahájena 
u kostela sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově, její celková 
délka bude asi 52 km. 
Zájemci se mohou přidat na trase: Ostrov – farní kostel, Hájek, Lesov, Vysoká, Dalovi-
ce, Drahovice (podél řeky Ohře), centrum lázní Karlovy Vary (podél říčky Teplá), Poštovní 
dvůr KV, Březová, Stanovice, Dražov, Hlinky, Chodov, Měchov, Brť, Otročín, Teplá, klášter. 
Po příjezdu do Kláštera premonstrátů v Teplé se připojíme ke společné Diecézní 
pouti.

14. září od 9.45 hodin: Diecézní pouť do kláštera Teplá, Klášter premonstrátů v Teplé
Program pro mládež bude začínat v pátek 13. září, v sobotu 14. září začne pro-
gram pouti v  9.45 hod. u kříže před vchodem do kostela. Přednášku přislíbil 
P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Mše svatá bude začínat v 14.00 hod., po ní bude násle-
dovat společné blahopřání biskupu Františkovi k 80. narozeninám. 
Máte-li zájem biskupa Františka obdarovat, bude vděčný za finanční dary, které 
se rozhodl věnovat na podporu služby Charity v naší diecézi. Přispět můžete 
v hotovosti na místě pouti do kasiček označených DCHP, o dalších možnostech 
informuje Diecézní charita Plzeň na svém webu (www.dchp.cz).

15. září: Mše svatá s děkováním za úrodu, Farnost Tachov
V 8.00 hodin ve Starém Sedlišti, v 10.00 hodin v Tachově.

17. září od 19.00 hodin: Pavel Šporcl: Pocta Paganinimu, Kralovice
ŘKF Kralovice a Spolek Gryspek zvou na koncert do kostela sv. Petra a Pavla 
v Kralovicích.

20. září od 20.00 hodin: Koncert Jazzindustry, Klášter premonstrátů v Teplé 
Hroznatova akademie v Teplé zve na koncert v Modrém sále. Jazzové uskupení 
z Plzně hraje standardy swingu, latiny, ale i vlastní tvorbu. 

21. září od 9.30 hodin: Cyklopouť „Od Václava k Václavu“, Boží Dar
Farnost Ostrov zve na tradiční putování na kolech z  krušnohorského Božího 
Daru do podhůří Doupovských vrchů do Radošova. Sraz účastníků mezi 9.00 až 
9.30 hod. u kostela sv. Anny na Božím Daru. Program a trasa: 9:30 hod. zahájení 
cyklopouti; 11:00 hod. česko-německá mše sv. na Rýžovně; 11:45 hod. pohoštění 
na Rýžovně; 14:00 hod. Svatováclavský chorál a požehnání pěším poutníkům 
v  kostele sv. Michaela archanděla a Panny Marie Věrné v  Ostrově; 15:30 hod. 
slavnostní svatováclavská mše svatá v kostele sv. Václava v Radošově.
Pro zájemce a vytrvalce doporučujeme i zpětný návrat na kolech do Ostrova 
přes Stráň a Nejdu. Hlavní trasa: cca 40 km; trasa s dojezdem do Ostrova: 50 km.
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23. září od 18.00 hodin: Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.: Církev za okupace – svatovavřinecká 
pouť 1939, Domažlice
Zveme vás na přednášku pod patronací biskupa Tomáše Holuba a starosty měs-
ta Domažlice JuDr. Zdeňka Nováka. Koná se v refektáři kláštera – ZUŠ Jindřicha 
Jindřicha Domažlice.

23. září od 19.00 hodin: Prof. Pavel Hošek: Význam příběhu v židovských dějinách, Plzeň
Přednáška se koná v Lochotínském pavilonu Plzeň (zastávka tram č. 4, ZOO).

26. září od 16.00 hodin: Mše svatá v Meditační zahradě, Plzeň

28. září od 10.00 hodin: Meditační zahrada otevřena, Plzeň
Meditační zahrada bude v den státního svátku otevřena od 10.00 do 17.00 hodin.

29. září: Mše svatá se žehnáním dopravních prostředků, Farnost Tachov
V 8.00 hodin ve Starém Sedlišti, v 10.00 hodin v Tachově.

29. září od 17 hodin: Večírek aneb o obyčejných věcech člověka, Skalná
Folková skupina Fregata připluje z Plzně do kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné, 
aby nám připomněla právě ty věci každodenní, které bereme už za samozřejmé.

Kurz Zacheus – sladit víru s každodenním životem
Od října 2019 do května 2020 se v učebně biskupství uskuteční náročný inspi-
rativní kurz Zacheus, který povede trvalý jáhen Robert Elva Frouz. K některým 
tématům promluví také přizvaní hosté. Srdečně zveme k účasti, zájemci se mo-
hou přihlašovat na mailu elvafrouz@gmail.com.
Kurz Zacheus je duchovním formačním programem, primárně určeným věřícím 
laikům, kteří chtějí prohloubit svůj křesťanský život v  jeho každodenním roz-
měru, ať již rodinném, profesním, společenském, či politickém. Opírá se o so- 
ciální nauku katolické církve, zejména o Kompendium z  roku 2004, Katechis-
mus a  texty Učitelského úřadu církve. Nejedná se primárně o kurz o sociální 
nauce církve, nýbrž o duchovní cestu, jejímž cílem je nalézt ve všedním životě 
prostředky k našemu posvěcení.
Proč Zacheus? V 19. kapitole Lukášova evangelia Ježíš říká Zacheovi: „Dnes mu-
sím zůstat ve tvém domě.“ Vezměme vážně ono „dnes“ a „ve tvém domě“. Jedná 
se o čas přítomný, o čas našeho každodenního života; a je to právě v našem 
vlastním domě, kde chce  Pán přebývat. Ten zahrnuje naši rodinu, práci i naše 
společenské či politické aktivity. Právě sem se chce Ježíš nechat pozvat, a právě 
v  nich jde o to jej přijmout. Vždyť na konci evangelní epizody Pán Zacheovi 
neříká „Prodej všechno, co máš, a následuj mne…“ Ponechává jej ve světě, který 
je však nyní osvětlen a proměněn jeho návštěvou. Zacheus je naším vzorem 
a obrazem naší naděje, že Pán přichází do dneška našich životů, aby bydlel v na-
šem domě.
Tři klíčové myšlenky pro pochopení Kurzu Zacheus: účastníci mohou růst ve vztahu k Pánu 
tím, že objeví a plně využijí možnosti, které jim nabízí život ve společnosti; křes-
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ťanský životní styl je něco, co je třeba osobně zažít, nikoli jen rozumově chápat; 
kurz je dílem Ducha svatého v každém z nás; není třeba nikoho nutit nebo pře-
svědčovat, nýbrž bratrsky doprovázet tak, aby byl otevřený Duchu svatému.
Časová náročnost kurzu: Kurz se skládá z osmi přednášek v měsíčním rytmu. Účast-
ník se mezi jednotlivými setkáními probraným tématem zabývá také indivi- 
duálně na základě konkrétního doporučeného postupu.
Termíny setkání: Začínáme ve středu 16. října v 19:00 v učebně biskupství, pak vždy 
ve středu v 19:00, a to 13. listopadu, 11. prosince, 15. ledna, 12. února, 11. března, 
15. dubna a 13. května.
Témata přednášek: Aktéři stvoření, Ve službě obecnému dobru, Spravedlivé naklá-
dání s majetkem, Přednostní volba pro chudé, Uplatňování autority, Subsidiarita 
a participace, Jednota a svoboda, Umění křesťanského života (závěrečná shrnu-
jící přednáška, rozvinutí Ježíšových slov „Já jsem cesta, pravda a život“ a výklad 
epizody o Ježíšově setkání se Zacheem, který je symbolem tohoto kurzu).

ŘÍJEN
2. října od 19.00 hodin: Mše svatá – zahájení akademického roku, Plzeň
Zveme vás na slavnostní mši svatou do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici.

10. října od 16.00 hodin: Mše svatá v Meditační zahradě, Plzeň

16. října od 9.30 hodin: Konference Národní identita ve sjednocené Evropě, Plzeň 
Plzeňské biskupství a Západočeská univerzita v Plzni pořádají konferenci u pří-
ležitosti 80.  výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u svatého 
Vavřince u Domažlic (13. srpna 1939). Koná se v budově ZČU (Jungmannova 1) 
v aule JJ 221. Vstup volný.
Na konferenci vystoupí řada významných hostů. Témata: Staškovo pojetí náro-
da a vlasti v dnešním pohledu (S. Balík); Vztah k národu v kontextu ordo caritatis 
(T. Machula); České křesťanství mezi katolicitou a nacionalismem (T. Halík); Obra-
na „národa“ prostřednictvím „křesťanských hodnot“… (P. Krčál, V. Naxera); Občan 
ČR a současné výzvy evropské spolupráce (P. Fischer).

18. října–20. října, začátek v pátek v 19.00 hodin: Čtyři chody: „Já jsem, který jsem“, Plasy
První z cyklu víkendů o pilířích křesťanské víry pro mladé od 16 do 32 let. Víken-
dy na sebe navazují, začátek vždy v pátek v 19.00 hodin večeří, konec v neděli 
po obědě.
Přihlášky do 1. října na vlastimil@oblati.cz.

24. října od 16.00 hodin: Mše svatá v Meditační zahradě, Plzeň

LISTOPAD
9.–17. listopadu proběhnou Lidové misie ve farnosti Plzeň–Bory.
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Pastorační centrum

Diecézní modlitební štafeta
V září se modlíme:
1.–7. září za farnost Zbiroh
Na přímluvu sv. Václava prosíme za všechny rodiny a lidi žijící na území farnosti 
Zbiroh, prosíme o Boží moudrost, lásku, víru a o Boží milosrdenství a dar věčné-
ho života pro všechny zemřelé.

8.–14. září za farnost Žlutice
Prosíme o milost pro žlutické farníky, aby dokázali být Kristu za všech okolností 
věrni.

Diecézní pouť do kláštera Teplá 
pátek 13. září 
od 18.00 program pro mládež, od 20.00 večer chval s P. Kodetem
sobota 14. září
  9.45 zahájení u kříže 
10.00 katecheze pro dospělé na diecézní motto „Jděte do celého světa…“:  
P. Vojtěch Kodet
program pro děti (4–11 let) a mládež (dělený 12–15, 15–19 a 19+) do 12.00 hod.
11.00 společná modlitba diecéze za misionáře, za diecézi, za přítomné – učed-
níky a svědky
12.00 občerstvení
prohlídka výstav 
12.15 koncert Úslaváčku, ZUŠ Starý Plzenec
12.30 prohlídka klášterní knihovny (zdarma)
autogramiáda knihy „V Boží režii“ (biskup Františkem v rozhovoru s T. Kutilem)
křížová cesta (sraz před kostelem)
13.00 divadelní představení „Všichni od F“, Konivadlo Starý Plzenec
14.00 slavení eucharistie
15.15 blahopřání biskupovi Františkovi před kostelem 
15.45 zakončení pouti
pokračování programu pro mládež do neděle 15. září

Kurz „Květinová výzdoba v kostele“ 
Zbiroh, 5. října 9.30–13.00 hod. Praktické setkání pro všechny, kteří se starají o kvě-
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tinovou výzdobu v kostelích. Přihlášky: fencl@bip.cz.

Setkání schol a chrámových sborů
Plzeň, 12. října od 8.30 ve Františkánské ulici.
Program: 8.30 hod. příjezd účastníků k faře ve Františkánské ulici; 9.00 hod. mše 
sv. ve františkánském kostele; 10.00–12.00 hod. společná zkouška sborů (sál na 
faře); 12.00–14.00 hod. přestávka na oběd; 14.00–16.00 hod. zahájení přehlídky 
jednotlivých sborů diecéze ve františkánském kostele; 16.15–16.45 hod. setkání 
vedoucích schol; 17.00 hod. společné vystoupení spojených sborů diecéze; 17.45 
hod. ukončení akce. 

Setkání pastoračních asistentů a dalších služebníků ve farnostech 
Plzeň, 19. října od 9.30 hod. na biskupství. Přihlášky: konarikova@bip.cz.

Setkání zástupců pastoračních rad farností
s biskupem Tomášem 9. listopadu v Plzni-Liticích.

Knihovna na biskupství
Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství): pondělí–
pátek 8.30–12.00 hod., jindy po domluvě, 377 223 112; pastoracni@bip.cz.

Tvořivý víkend pro matky a dcery (ve věku od 9 let)
4.–6. října Těnovice, přihlášky na konarikova@bip.cz

Víkend pro chlapy
22.–24. listopadu s Vlastimilem Kadlecem OMI, pořádají Chlapi na cestě. 
Přihlášky na elvaf@volny.cz.

Křesťanská psychoterapeutická poradna
při biskupství nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních 
situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii (více 
na www.poradnaukaplicky.cz). Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová 
pro objednané každé pondělí na DCM, Františkánská 11, Plzeň. Objednávky:  
mankak@tiscali.cz, tel. 606 710 631. 

Centrum pro rodinu
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Poradna Přirozeného plánování rodičovství
Vyškolené instruktorky Vám nabízejí bezplatné konzultace ohledně symptoter-
mální metody přirozeného plánování rodičovství, plánování početí… Domluva 
na tel. 774 213 186 (Věrka) nebo 776 200 028 (Hanka).

Kontakt: rodiny@bip.cz
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Proběhlo…
Nečtiny 3v1: Quest, Rozlet, Úlet
Na faře v  Nečtinech proběhly o prázdninách tři akce pod záštitou Biskupství 
plzeňského. Každá z akcí byla určena pro jinou věkovou kategorii.

Quest
V  termínu 14.–20. července proběhl v  naší diecézi 1. ročník tábora Quest pro 
mládež ve věku 12–14 let. Zúčastnilo se ho 26 mládežníků nejen z naší diecéze. 
Tématem tábora bylo společenství a výzva „být křesťanem v dnešním světě“ (quest 
= výzva). Náplní programu byly krátké přednášky, společné modlitby a chvály, 
tvůrčí workshopy (lukostřelba, barefoot, psychohry ad.), týmové hry a bojovky, 
sdílení v teamech. Na táboře nás také navštívil biskup Tomáš, se kterým jsme se 
vydali na Preitenstein ke společnému slavení mše svaté. Děkujeme všem, kteří 
se na tomto ročníku podíleli jak svou pomocí, tak přítomností.
Viky: „Pro mě to byl tejden, kterej jsem mohla strávit v přítomnosti fajn a zábavných lidí. 
Abych byla upřímná, ze začátku jsem si myslela, že to chození do kostela dvakrát denně 
fakt nedám, ale vlastně jsem si to docela užila... Celkově si myslím, že program byl dobře 
sestavenej. Jediný to spaní ve stanu, noo... “

Úlet
Početně podobně na tom byl také tábor Úlet, který na nečtinské faře proběhl již 
tradičně, v termínu 28. července – 3. srpna. Mladí (15–18 let) si opět mohli prožít 
sílu společenství, sdílení, hry, diskuse, modlitby, tvoření... Bydleli ve vlastních 
stanech, záda však měli účastníci kryta barokní farou a kostelem.
Anna: „Na ÚLeTu jsem byla už po druhé a opět jsem si to neskutečně užila! Být týden 
bez internetu v klidném a tichém prostředí s úžasnými lidmi, to ocení každý! Program 
byl vždy pestrý – od ranní mše až po poslední slovo. Pokud plánujete jet, neváhejte, stojí 
to za to!“

Rozlet
Poslední v trojlístku nečtinských akcí byl prezentován Rozlet, který by se svým 
konceptem dal charakterizovat spíš jako duchovní exercicie s putováním pro 
mladé ve věku 19–33 let. Proběhl ve dnech 21.–27. července a účastnilo se ho 
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kolem 20 osob. Tři dny v  týdnu se putovalo po okolí (do Manětína, ke Zlaté-
mu  lomu, po lesích), dva dny pak byly tzv. stacionární. Prožívaným tématem 
byl text emauzských učedníků. Mladí vytvořili během týdne společenství, které 
se sdílelo, společně hledalo cestu, smysl, Jeho… Společně putovalo nejen ven 
z fary, ale i do nitra sebe samých. Povídali jsme si, putovali krajinou, tvořili, chvá-
lili, přimlouvali se za sebe…
Jindřich: „Blízkost, vztahy a rodinná atmosféra. To jsou pro mě slova, která vystihují 
Rozlet asi nejpřesněji. Čas pro rozjímání, který se střídal s časem, kdy jsme prostě „byli“ 
spolu. Jsem moc rád, že jsem měl možnost se zase trošku posunout ve svém životě víry 
někam dál.“

Minifestival Creative
6.–8. srpna proběhl na statku Ferienhof Wiesse v Příchovicích u Přeštic minifes-
tival Creative pro mladé ve věku 14–29 let. Večerní programy pak byly otevře-
né i širší veřejnosti. Motto festivalu: „Země byla pustá a prázdná a nad propastnou 
tůní byla tma.“ – „Přijďte ji s námi oživit, naplnit, rozjasnit...!“ Hlavním podnětem, proč 
festival vznikl, je oslava Boha Stvořitele, cílem bylo navázat na to, že Bůh tvoří. 
Také nám dává uměleckého ducha, a proto měli účastníci možnost se nejen 
těšit z umění jiných, nejen k umění sami přičichnout v rámci tvůrčích worksho-
pů, ale také za něj děkovat při společných modlitbách, chválách… Na festivalu 
vystoupila kapela Team4D, Safenat Paneach, raper Envej, divadelník Víťa Marčík 
jr. Lektory workshopů byli Máří Dvořáková (fotogram), Jana Vobořilová (pop-up 
tvoření), Jan Svojanovský (nahrávání hudby) a Ellen Makumbirofa (slam poet-
ry)… „I řekl Bůh: ´Buď světlo!´ A bylo světlo.“ (Gen 1, 3)
Johny: „Líbilo se mi, jak jsme se všichni velmi rychle stmelili a workshopy tu byly jedny z 
nejlepších v mém životě...“
Markéta: „Letos byl startovací ročník festivalu Creative. Myslím si, že se až moc povedl. 
Program byl skutečně nabitý. Já byla nadšená ze seznámení se slamerkou Ellen Ma-
kumbirofa a divadlo Víti Marčíka ml. se mi vrylo pod kůži.“
Dalšími z letních akcí pro mládež byli také Workship (pořádaný obláty), minist-
rantský tábor, exercicie pro mladé ad.

Chystáme…
Animátorský kurz
Hledáš společenství? Chceš se něčemu přiučit? Jsi otevřený novému? Otevíráme 
animátorský kurz! Zahrnuje šest víkendových setkání. Podmínky přihlášení: mini-
málně 15 let, písemná přihláška na dcm@bip.cz do konce září, kurzovné 1 500 Kč. Více 
informací na webu DCM či FB.

Diecézní pouť v Teplé
Stejně jako loni proběhne v rámci Diecézní poutě v Teplé program pro mládež 
a mladé z celé diecéze (12–30 let). Pro ně je určena nejen poutní sobota, ale 
rovnou celý víkend 13.–15. září, na který je však nutno se předem přihlásit, a to 
do neděle 8. září (nebo do naplnění kapacity) přes přihlašovací formulář dostupný 
na FB „DCM Plzeň“ nebo na webu (http://dcm.krestan.org). Registrace přihlášených 
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účastníků proběhne v pátek 13. září v klášteře v Teplé od 18.00 do 19.00 hod. 
Těšit se můžete na společenství dalších mladých z diecéze, na páteční chvály 
s Vojtěchem Kodetem a kapelou LightHouse Workship i na sobotní nabitý pro-
gram. 

Veni Sancte
Ve středu 2. října proběhne od 19.00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici jako tradičně slavnostní mše celebrovaná Mons. Tomášem 
Holubem k zahájení nového akademického roku. Na tuto slavnost jsou zváni 
všichni studenti, zástupci akademické obce i ti, kteří s námi chtějí tento začátek 
společně prožít. Následující setkání vysokoškoláků na místní faře od 20.00 hod. 
je pak již určeno pouze vysokoškolákům a pozvaným. 

Pravidelně probíhá…
VŠ klub Hora: Akcí Veni Sancte se opět po prázdninách rozběhne i činnost VŠ klu-
bu Hora, která zve všechny plzeňské studenty mezi sebe. Více o jejich programu 
v dalším čísle zpravodaje nebo na FB „Vysokoškolské společenství HORA v Plzni“.

SŠ spolčo: DCM zve také všechny plzeňské středoškoláky k pravidelnému středeč-
nímu setkávání v prostorách Diecézního střediska mládeže (Františkánská 11). 
Začínáme setkáním 11. září.

Společenství 25+ V prostorách DCM se také pravidelně každé úterý od 18.00 se-
tkává společenství věnované mladým ve věku 25+.

Dále chystáme…
4.–6. října Seznamovací víkend s Horou
25.–26. října Minitreff – setkání ministrantů
15. listopadu Let´s Dance – ples pro mladé z naší diecéze
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Dnes soutěžíme o knihu z nakladatelství Paulínky
Walter J. Ciszek SJ: S Bohem v Rusku

Walter Ciszek se narodil v rodině 
polských emigrantů. Po vstupu 
k jezuitům se přihlásil k misijní prá-
ci v  Rusku a přijal východní obřad. 
Když vypukla II. světová válka, byl 
právě v polské oblasti obsazené 
Rudou armádou. V roce 1940 byl 
zatčen a dalších 23 let vězněn so-
větským režimem, z toho 15 let na 
Sibiři. Teprve v  roce 1963 se mohl 
vrátit do Spojených států, výměnou 
za dva sovětské agenty. O své život-
ní zkušenosti napsal dvě knihy. Tato 
je jedna z nich.
(vázaná, 486 stran, 349 Kč)

NAKLADATELSTVÍ PAULÍNKY
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1
Tel.: 224 818 757
On-line knihkupectví: 
www.paulinky.cz, 
objednavky@paulinky.cz

Soutěžní otázka: 
Jak se jmenuje nový generální vikář plzeňské diecéze?

Své odpovědi posílejte do 15. září mailem na zpravodaj@bip.cz, případně poštou 
na adresu: Redakce zpravodaje, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, Plzeň 
301 14. 
Nezapomeňte uvádět svou poštovní adresu, výherce obdrží knihu poštou.
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Svatý Matouš byl evangelistou a mučedníkem. Ježíš jej povolal přímo z  jeho celního 
pracoviště v Kafarnau. Tehdy se jmenoval Levi, Ježíš mu řekl „pojď za mnou“ a on šel. 
Patřil k nejužší skupině Jeho Učedníků. Kolem roku 42 napsal evangelium. Začal lidským 
rodokmenem Ježíše Krista, a proto jeho atributem je člověk, nebo snad anděl, který mu 
diktuje slova Evangelia. Působil v Persii a v Pontu, kolem roku 70 byl zatčen, kamenován 
a nakonec probodený. Jeho ostatky jsou uchovávány v kryptě katedrály v jihoitalském 
Salernu, jižně od Neapole.

Jediný kostel, který je sv. Matoušovi v naší diecézi zasvěcen, se nalézá na Klatov-
sku v Křištíně. Je drobných rozměrů, jednolodní s presbytářem a se sanktuso-
vou věžičkou nad lodí, bez věže a sakristie. Jako farní je zmiňován k roku 1352. 
Nepochybně je však starší. Loď kostela byla postavena někdy v polovině 13. sto-
letí a patří k velmi rané gotice, o čemž svědčí jeho portál, presbytář je mladší, 
asi ze 40. let 14. století. Má jedno pole klenby a paprsčitý pětiboký uzávěr. Jeho 
proporce jsou ušlechtilé, klenba se opírá do konzol, ozdobených hlavou Krista, 
heraldickým znakem a listovým dekorem. Celý kostel byl v počátku 16. století 
vyzdoben gotickými malbami, které byly restaurovány v presbytáři a nad vítěz-
ným obloukem. Jsou i v lodi a čekají na své oživení. Kostelu patří i velmi krásná 
socha Madony ze začátku 16. století, příbuzná soše Madony z velhartické archy, 
která se z bezpečnostních nachází důvodů v depozitáři. Její mistr pocházel ze 
Švábska a pracoval v  jihozápadních Čechách. Příbuzné Madony se nacházejí 
v Rottweil či Kaufbeuern ve Würtenbersku.

Svatý Tomáš také patří do nejužší 
skupiny spolupracovníků Ježíše Kris-
ta. Pocházel z Galileje a živil se jako 
rybář. Je známý svými pochybnost-
mi o vzkříšení Krista. Řehoř Veliký 
napsal, že Tomášova nevíra nám 
prospěla více než víra ostatních apo-
štolů, neboť tím, že se dotkl a uvěřil, 
naše mysl nechává všechny pochyb-
nosti a utvrzuje se ve víře. Podle le-
gendy sv. Tomáš přišel pozdě i k  loži 
umírající Panny Marie a opět pochy-

Kostely zasvěcené apoštolům
v plzeňské diecézi

Křištín
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boval o jejím vzetí na nebe. Žádal o znamení a Panna Maria mu poslala z nebe svůj 
pásek, který je uchováván v katedrále v Pratu. Po rozejití apoštolů došel Tomáš do Persie, 
kde se údajně setkal s Třemi Králi, které pokřtil. Zavražděn byl kopím asi v Indii, uvádí se 
město Mailapur, předměstí Madrasu. Při zobrazování má atribut kopí a svitky. Nejčastěji 
je zobrazován, jak se dotýká Kristových ran.

Také kostel zasvěcený sv. Tomáši máme v diecézi jen jeden, stojí na vyvýšeni-
ně nad Nýrskem. Je jednolodní s pětiboce uzavřeným presbytářem a poměr-
ně mohutnou podsaditou věží po severní straně presbytáře. Její dolní část je 
čtverhranná, horní osmiboká, vrcholící výraznou jehlancovou věží. Při severní 
straně lodi byla v  18. století postavena kaple, zastřešená nízkou zvonovitou 
střechou s lucernou s cibulovým zastřešením. Kostel byl postaven ve 13. století 
a v druhé polovině 14. století byl přestavěn. Na první etapu upomínají vrcholy 
oken v podkroví nad klenbou, která se opírá do konzol s lidskými maskami. Loď, 
původně zřejmě plochostropá, byla zaklenuta barokní valenou klenbou s lune-
tami. Kapli Panny Marie nechal postavit Diviš Koc z Dobrše začátkem 18. sto-
letí. V kostele se nachází tři oltáře z 19. století, v kapli Panny Marie také tři z let 
1779–79 od truhláře Jakuba Brandla z Nýrska. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony. 
Dva jsou historické, jeden z roku 1504 odlitý Janem Konvářem z Prahy a druhý 
z roku 1630 odlitý Georgem Heroldem. Nejmladší byl odlit v roce 1999 Petrem 
Rudolfem Manouškem. Zdá se, že historické zvony sem původně nepatřily, ne-
jsou vedeny ve starých soupisech.   

Jan Soukup

Nýrsko
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Z charitního života 
v západních Čechách

Pozvánka ředitele DCHP na mši svatou k příležitosti 80. narozenin Mons. Františka Radkovského
Drazí přátelé,
dovoluji si vás oslovit a srdečně vás všechny pozvat i jménem Diecézní charity 
Plzeň na Pouť Plzeňské diecéze, která se bude konat v premonstrátském klášte-
ře Teplá 14. září.  Zejména zvu na mši svatou od 14.00 hodin. Při mši svaté bude-
me také všichni společně děkovat za dary Boží a život emeritního plzeňského 
biskupa, prezidenta Diecézní charity Plzeň, Mons. Františka Radkovského, a po 
mši mu budeme blahopřát k jeho 80. narozeninám (které oslaví 3. října) a spo-
lečně vyprošovat další hojné požehnání.
Máte-li zájem otce biskupa Františka obdarovat, bude velmi vděčný za finanční 
dary, neboť se je rozhodl věnovat na podporu služby Charity v naší diecézi. Kdo 
má zájem přispět, může tak učinit těmito způsoby:
• převodem na transparentní dárcovský účet DCHP – 277850809/0300, na 

nějž se dostanete ze stránek www.dchp.cz, do předmětu převodu daru k na-
rozeninám otce biskupa stačí napsat dárek pro Františka;

• finančním dárkem v hotovosti přímo na pouti, kde bude možné přispět do 
označené kasičky DCHP umístěné do začátku mše svaté na stánku Biskup-
ství plzeňského na prostranství před kostelem.

Tyto finanční dary pak Mons. František Radkovský daruje konkrétní službě 
v rámci Charity naší diecéze. O výsledku vašich darů i o použití těchto darů bu-
deme informovat na www.dchp.cz začátkem listopadu 2019, zpětnou vazbu uve-
řejníme ve stejnou dobu rovněž na www.bip.cz.
Jistě jsme všichni vděční otci Františkovi za to, že slyšel Boží oslovení a s lás-
kou a věrností přijal kněžskou a biskupskou službu a je nám přítelem a bratrem 
na společné cestě životem. A je stejně tak radostné, pokud se budeme za otce 
Františka modlit a naše dobře přijaté bolesti budeme obětovat Bohu za dob-
ro naší diecéze a požehnání pro našeho otce biskupa Tomáše. Vám všem, kdo 
jakkoliv projevíte svoje účastenství na této oslavě, projevuji vděčnost a podě-
kování.

Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň

Petice Doma je doma za záchranu domácí zdravotní péče
Od začátku července do konce září probíhá také v Diecézi plzeňské celonárodní 
petiční akce Doma je doma za záchranu domácí zdravotní péče. Tato služba, 
která přináší pacientům mnohé výhody a zároveň výrazně šetří náklady státu, 
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se v České republice potýká s dlouhodobým podfinancováním. Sestry posky-
tující domácí zdravotní péči berou v průměru o 10 000 Kč méně než jejich ko-
legyně v nemocnicích, nejen z tohoto důvodu se řada těchto charitních služeb 
potýká s nedostatkem personálu. Charita se v České republice stará asi o třetinu 
pacientů v domácí péči. 
Svůj podpis do petičního archu určeného pro petiční výbor Poslanecké sně-
movny ČR můžete přidat v každé službě nebo středisku Charity nejen v Plzeň-
ském a Karlovarském kraji, zapojilo se také mnoho farností. Petice je ke sta-
žení na stránkách www.dchp.cz nebo www.bip.cz, je k ní zřízen i samostatný web  
domajedoma.charita.cz.

Městská charita Plzeň
Dny paměti 2019 – projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Během 
této akce proběhne informační kampaň, věnující se problematice Alzheimero-
vy choroby nebo jiného typu demence. 
Celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti proběhne letos v Plzni 
15. až 23. září 2019. Městská charita Plzeň je v roli kontaktního místa jednou z prv-
ních poboček této společnosti. Věnuje se aktivně pomoci lidem, postiženým 
touto chorobou, ve specializovaném Domově sv. Aloise (Hradišťská ul.) i v te-
rénu. Můžete se objednat k bezplatnému vyšetření paměti, provozujeme také 
poradnu pro pečující rodinné příslušníky. Celorepubliková telefonní čísla: Linka 
seniorů: 800 200 007 (pro seniory a pečující), v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod; 
Senior telefon: 800 157 157 (pro osamělé, stárnoucí i pečující), provoz NON STOP.
Abyste si mohli udělat lepší představu o tomto našem domově a péči v něm, 
budete vítáni v pondělí 16. září 2019 od 10 do 16 hodin na Dnu otevřených dveří. Tento 
den se můžete rovněž zúčastnit mše svaté sloužené v kapli domova pravidelně 
v pondělí v 14:45 hod.
V městě Plzni bude mj. v této době organizována také veřejná sbírka na různých 
místech ve prospěch pomoci pacientům, trpícím Alzheimerovou chorobou. 
95  % vybraných prostředků se vrací adresně přímo pro naši pobočku na za-
koupení potřebných pomůcek pro klienty našeho domova. Vloni byl za získané 
peníze pořízen sedací odpočinkový nábytek, a tak nové lavice a křesílka zvou 
i Vás k příjemnému posezení ve společných prostorách domova.

Anna Srbová
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Letní měsíce uplynuly jako vody stékající z hor, ale radost z prožitého zůstává. 
Bohatství nevšedních setkání, pobývání pod širým nebem a probouzení se do 
barev zářivého východu slunce, vůně horských luk i lahodné kávy na terase, 
a kdoví co dalšího, to se rozprostřelo v duši a jen tak ji neopustí. Objevila jsem 
ještě něco víc. Může za to kniha O modlitbě s mnichy z Athosu. Ležela u nás 
doma na stole. Líbila se mi obálka a obsah, který hodně sliboval. Už při prvních 
stránkách se mi vybavil pocit něčeho důvěrně známého. No jasně, modlitba 
srdce, hesychastická kontemplace. Důvěrně známá zkušenost, kterou jsem léta 
žila. Vybavily se mi začátky, jak jsem se učila modlitbou zaměstnat své myšlen-
ky, jak jsem opakovala Modlitbu s takovým zápalem, a zaujetím, že jsem občas 
při chůzi zakopla, nebo přejela stanici tramvají. S knihou v ruce, jak jsem ji pro-
čítala, tak se usadila radost v srdci a hlad po modlitbě. Ani nevím, kdy a proč 
jsem tuto modlitbu opustila, ale Ona zřejmě neopustila mě. „Když duch přijme 
Modlitbu, a když se dostaví radost, o které s tebou teď mluvím, Modlitba se v tobě za-
čne bez ustání a bez jakéhokoli tvého přičinění odříkávat sama. Ať člověk jí, chodí, spí 
nebo se probouzí, bez přestání v něm křičí Modlitba, zatímco on prožívá pokoj a radost. 
Prvním znamením, které pocítíte odříkavajíce Modlitbu, bude radost. Radost je jako 
oblázek na břehu oceánu, je to znamení, že v tobě začíná rozkvétat něco, co ti přinese 
světlo.“ Je zvláštní pocit, číst o Modlitbě a zároveň mít hlavu a srdce plné mod-
litby. Světci z  Athosu provází čtenáře svou moudrostí, která probouzí touhu, 
zápal a čirou radost. Ještě malý příběh z knihy: „Jeden světec poslal svého žáka, 
vyřídit žábám, aby zmlkly a oni dva se mohli pomodlit půlnoční liturgii. Žáby 
mu odpověděly: Mějte chvilku strpení! My právě končíme tu jitřní.“ (Citace z kni-
hy O modlitbě s mnichy z hory Athos, Alain Durel) Kéž bych byla jako ty žáby 
a modlila se tu svou jitřní... Přeji sobě i všem modlitebníkům.
Majka Lachmanová

Novinky z KNA k dostání v Karmelitánském knihkupectví, Solní 5, Plzeň
Kniha Christus vivit (Kristus žije) od papeže Františka. Posynodní apoštolská exhortace 
určena mládeži a celému Božímu lidu. František inspirativně, pojednává o té-
matech, jako jsou domov, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vzta-
hy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, atd. Kniha 
stojí 99 Kč a je přívětivá nejen cenou, ale i objemností. 

Kniha Milovat doopravdy (napsal Pierre-Hervé Grosjean).  Tato knížka není ani kázání 
o morálce, ani soubor nějakých pravidel. Otec Grosjean se obrací na mladé lidi 
ve věku patnácti až dvaceti dvou let a předkládá jim k úvaze myšlenky, které 

informuje



37

mají napomoci jejich osobnímu růstu a připravit je na opravdovou lásku. Kniha 
stojí 170 Kč, může být krásným dárkem pro Vaše dospělé děti.

Nepřehlédněte informace z karmelitánského knihkupectví
Od září otvírací doba 9.00–18.00 hod. v Karmelitánském knihkupectví, Solní 5, Plzeň

Informace pro duchovní a pastorační asistenty
V Karmelitánském knihkupectví Solní 5 můžete zakoupit kalendáře 2020. V září 
a říjnu je ještě velký výběr. K dispozici je také Evangelium na každý den na rok 
2020, diáře a novinka Youcat na každý den – dárkový kalendář s citáty na 365 
dní. V obchodě pokračuje také slevová akce 70% sleva na 100 titulů. Máte-li zá-
jem, napište na plzen@kna.cz, zašleme jmenný seznam i s cenami knížek, abyste 
mohli lépe vybírat. 

V sobotu 14. září se koná Diecézní pouť v Teplé. Na této pouti bude prostor pro 
oslavu 80. narozenin emeritního biskupa Františka Radkovského. U této příle-
žitosti vydalo KNA knihu V Boží režii, která se bude na pouti v Teplé prodávat 
s 20% slevou a s podpisem biskupa Františka. Od 12.00–14.00 hod. proběhne 
autogramiáda se spoluautorem Tomášem Kutilem. 

Podzimní přednášky pro veřejnost
V pondělí 23. září v 19.00 hod. se můžete těšit na přednášku pana profesora Pav-
la Hoška, Th.D. na téma Význam příběhu v židovské tradici. Přednáška se koná 
v Lochotínském pavilonu Plzeň (zastávka tram č. 4, ZOO). 

V úterý 22. října v 19.00 hod. se koná setkání s paní doktorkou Marií Svatošovou 
a panem Alešem Palánem v besedě nad tématem knihy Neboj se vrátit domů. 
Beseda se koná v Lochotínském pavilonu, Plzeň (zastávka tram č. 4, ZOO). Před-
nášky připravuje KNA Plzeň ve spolupráci s Místní skupinou ČKA Plzeň a far-
ností Severní předměstí. Na přednášku srdečně zve za organizační tým Majka 
Lachmanová z Karmelitánského knihkupectví.
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Napsali jste nám
Poděkování P. Emila Soukupa za dobu působení v Plzni
V našem životě musíme počítat s loučením. Když přijde kněz do farnosti, která 
mu byla svěřena, tak ani nepočítá s tím, že se bude muset v horizontu doby jed-
nou rozloučit. Upřímně řečeno, byl jsem zvědav, jakou nabídku mi předloží otec 
biskup Tomáš, až se dožiji kulatého výročí a dovrším 80 let svého života. Věděl 
jsem, že jednou ta chvíle nastane, a přitom mi tanula v mysli slova žalmu: „Počet 
našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát…“ (Ž 90,10). A já tuto 
hranici brzy překročím. Vede mě to k zamyšlení a k vděčnosti. K zamyšlení, že už 
dříve mě Pán mohl povolat z tohoto světa, a k vděčnosti za všechny dary, které 
mi prokázal. A to vede k zamyšlení, jaké byly roky, které jsem zde v Plzni mezi 
vámi prožil. Hodně věcí se podařilo. Za vším bylo mnoho starostí, a to nejenom 
mých, ale všech mých spolupracovníků. Ostatní a to v duchovní sféře je nezmě-
nitelné, to ví sám Bůh.
Po dovršení mých 80. narozenin budu pracovat jako výpomocný duchov-
ní v Domažlicích. Přicházím tam už potřetí. V  letech 1962–1969 jsem zde byl 
kaplanem. Po založení plzeňské diecéze jsem přišel do Domažlic jako farář od 
15. srpna 1993 a působil jsem zde do 31. srpna 2001. A nyní přicházím do Do-
mažlic potřetí, a to jako výpomocný duchovní.
Přecházím nyní k poděkování: děkuji oběma biskupům, Františkovi i Tomášo-
vi, kněžím a zvláště vám všem mým farníkům a přátelům. Vím, že jste mě měli 
rádi, pomáhali jste mi a podporovali jste mě svou modlitbou. Pán Bůh zaplať za 
všechno.

P. Emil Soukup
(15. června 2019)



Z diáře emeritního biskupa Františka

1. 9. 9.00  Dolní Lukavice, mše svatá
 10.30 Dobřany, mše svatá
2. 9. 10.00  Nový dvůr, opatský kostel, mše svatá k 15. výročí 
  posvěcení kostela
5. 9. 14.00 Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
7. 9. 10.00 Bor, kostel sv. Mikuláše, mše svatá
 16.00 Ždánov, mše svatá
8. 9.  14.00 Skoky, mše svatá
12. 9. 14.00 Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
14. 9. 9:45 Teplá, Diecézní pouť
15. 9. 15.00 Maria Loreto, mše sv. za p. Ing. Antona Harta
22. 9. 10.30 Praha, kostel sv. Prokopa, mše sv. k výročí 
  posvěcení kostela
26. 9. 14.00 Plzeň, Domov sv. Alžběty, mše sv. pro seniory
29. 9. 10.00 Třešť, farní den, mše sv. u sv. Kateřiny

Do tohoto zpravodaje přispěli svými fotografiemi: Pavel Adámek, Eva Horová, 
Máří Novotná, Soňa Pikrtová, Jan Smrž, Jan Soukup, Jiří Strašek, Koinonia Jan 
Křtitel, sestry dominikánky, sestry františkánky ze Strážova.

Vážení čtenáři, vítáme také vaše obrazové a textové příspěvky do zpravodaje, 
které můžete posílat na adresu zpravodaj@bip.cz. 

Web plzeňské diecéze: www.bip.cz.

Jana Drengubáková, redaktorka



Z diáře biskupa Tomáše
1. 9. 8:30 Plzeň, kostel Panny Marie Nanebevzaté, mše sv.
 16:00  Marienweiher, poutní mše sv.
5. 9. 9:30 Plzeň, schůze vikářů a následně Kněžské rady
6. 9. 14:00  Plzeň, Hlavanova 16, oslava 20 let Domova 
  sv. Alžběty
7. 9. 15:00  Lužany, žehnání kaple sv. Filomeny
8. 9. 10:00 Blovice, kostel sv. Jana Evangelisty, mše sv. k výročí 
  745 let města
10. 9. 10:00 Nejdecko, správní rada Náboženské Matice
11. – 12. 9.  Mnichov, kongres Renovabis
14. 9.  Teplá, Diecézní pouť
15. 9. 10:00 Sokolov, kostel sv. Jakuba, mše sv.
23.9. 18:00 Domažlice, refektář kláštera – ZUŠ, přednáška 
  Doc. Šebka „Církev za okupace – 
  svatovavřinecká pouť 1939“
27. 9. 9:00 Praha, ČBK, setkání s diecézními ekonomy
 15:00 Chlum sv. Maří, poutní mše sv. 
28.9.  Stará Boleslav, národní svatováclavská pouť
29. 9. 10:00 Bochov, mše sv. s žehnáním varhan po opravě
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