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O radostné neděli kostel zrůžověl 

Čtvrtá neděle postní byla pro nás věřící nedělí radostnou. V tuto neděli jsme mohli 
změnit barvu oblečení dokonce až na růžovou, která nám připomněla naději na naše 
zmrtvýchvstání. Dostalo se nám i jiné radosti, protože jsme byli pozváni naším farářem 
Miroslawem shlédnout krásný dokument z jeho cesty ze Srí Lanky. Přál si, abychom se 
s ním podělili o jeho zážitky z těchto nám neznámých končin. Ovšem to byla možná 
jenom záminka, neboť při každé nedělní mši sv. o půl desáté nás láká do vinného 
sklípku, který je součástí fary. Tentokrát nám nabídl, že po promítání můžeme s ním ve 
sklípku oslavit jeho lednové narozeniny, které nestačil oslavit z důvodu vycestování. 
Mnozí z nás sestoupili z farního sálu o patro níž, kde se sklípek nachází. Opravdu jsme 
si tam připadaly jako ovečky. Sklep s typickým klenutím, s teplíčkem kolem nás, 
s vlídnými obsluhovateli, kteří nám nabízeli speciality vytvořené farním kuchařem 
Romanem st. a donesené výrobky od farnic. Alko i nealkoholické nápoje. Za to všechno 
"Zaplať Pán Bůh". Byl nás tam plný sklípek. A to neměl kulatiny. Mnohým z nás osvětlil 
40denní postní dobu, kdy si chceme co nejvíce odříci. 
Ptali jsme se ho, jak často je sklípek, ve kterém jsme se cítili tak dobře - tak křesťansky, 
navštěvován. On říkal, že každé úterý po sportovní akci. Bohužel. Tahle odpověď nás 
starší vůbec nepotěšila. Ale může si být náš pan farář jistý, že místo fyzického sportu 
u nás nastoupí pouze sport duchovní, který naše farnost tolik žádá. 
Přejeme P. Miroslawovi Giergovi pevné zdraví do dalších let a vždy šťastný návrat 
z jeho cest za poznáním. 

Anna Machová 
 

Pozvání na Setkání otce biskupa s mládeží plzeňské diecéze 
Drazí mladí přátelé! 
Jednou za rok před Květnou nedělí Vás zvu ze všech koutů diecéze, abychom se 
společně setkali a prožili společenství. Podnět k tomu nám všem biskupům světa dal 
ještě papež Jan Pavel II., když stanovil slavení Světových dnů mládeže. V letošním roce 
bude setkání zvláštní tím, že se uskuteční „jakoby na cestě do Krakowa“, kde se 
chceme za rok o prázdninách sejít s mládeží celého světa a papežem Františkem. Proto 
nebudou chybět ani polské vsuvky, jako třeba polské jídlo nebo krátký vtipný kurz 
polštiny a další. Hlavní cenou při slosování bude cesta do Krakowa pro dva na letošní 
víkend Božího milosrdenství (12. 4. 2015). Naším hlavním hostem v sobotu, kdy setkání 
zahájíme v 9:00 ráno v Plzni na Mikulášském gymnáziu, bude vynikající herec Víťa 
Marčík s hrou Moravské Pašije. Nebude jenom hrát, ale bude také vyprávět o své cestě 
k Bohu. Můžete se také těšit na zajímavé workshopy a mnoho dalších překvapení. 
Setkání zakončíme slavnostní mší svatou s průvodem s ratolestmi ve 14:30 hodin 
v kostele sv. Mikuláše v Plzni, ve kterém se obvykle koná řeckokatolická liturgie. 
Po závěrečném požehnání Vám s radostí předám symbolický dárek – unikátní hrnek 
jako památku na naše setkání. Podrobnosti naleznete na webových stránkách DCM 
a na facebooku. 
Naše setkání jako obvykle zahájíme už v pátek v katedrále sv. Bartoloměje od 18:00 
hodin křížovou cestou centrem Plzně. Začneme v katedrále a jednotlivá zastavení 
připravuje mládež z celé diecéze. Ti, kteří přijíždí zdaleka, mohou nahlásit na DCM, že 
mají zájem o ubytování. 
Milí mladí, moc se na Vás těším, ať jste z Plzně, či z nejvzdálenějšího místa diecéze. 
Přál bych si, abyste toto setkání nebrali jen jako nabídku další akce, kterých máte 
hodně, ale abychom se sešli a vytvořili společenství, a tak posílili naši víru. Je to tak 
důležité pro nás všechny a zvlášť pro ty, kteří ve farnostech nemají společenství. 
Přijměte prosím, proto moje osobní pozvání k prožívání radosti společenství v nejbližší 
pátek a sobotu 27. – 28. března. 
Vás rodiče, prosím, abyste povzbudili mladé a pomohli jim se na setkání dostat. 
Vzpomeňte si na své mládí a na radost a povzbuzení, které taková setkání přinášejí 
anebo naopak, jak Vám takové povzbuzení ve vašem mládí chybělo. 
Drazí kněží, i Vás zvu na setkání, doprovoďte své mladé a těším se na společné 
slavení mše svaté spolu s Vámi. 
 

Pozvání do knihovny 
Knihovna je otevřena v pondělí deset minut před začátkem Biblické hodiny, ve středu 
od 9:00 11:00 a také bude otevřena po druhé nedělní mši svaté asi 15 minut. Přijďte 
nás navštívit.  
Těšíme se na Vás: p. Panáčková, Jitka, Jana, Dáša a Jaromír 


