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Milí farníci,
Vánoce ještě neskončily, až do
slavnosti
Křtu
Páně
slavíme
liturgicky Dobu vánoční. Narozeniny
je třeba řádně oslavit, a narozeniny
Toho, kterému vděčíme za naše
spasení, ještě více. Tak si užívejme
koledy, jesličky a vánoční výzdobu
v kostelích. Až do slavnosti Zjevení
Páně, jak říkají naše babičky do Tří
králů, si můžeme z plných plic na
konci každé bohoslužby zazpívat to
nádherné Narodil se Kristus Pán.
Ano, nejkrásněji to zní o půlnoční na
Štědrý den, pak čím hlasitěji se zpívá,
tím víc opadává jehličí ze schnoucích
stromků, ale ať. Že se narodil a že nás
jednou provždy vykoupil, by nám
mělo znít v srdci pořád, celý rok. A
my bychom to jako křesťané měli
nahlas zpívat všem, protože vánoční
výzdoba opravdu seschne a opadá, a s
ozdobami a světýlky často lidé do
krabic uklidí i vědomí svých
křesťanských kořenů. A ty by
uschnout určitě neměly.
I když se nemá chválit dne před
večerem, už v tomto čísle poděkujme
těm, kteří se na úklidu a výzdobě
našich kostelů podíleli, všem organi-

zátorům
adventních
koncertů,
skautům za doručení Betlémského
světla.
Opravdu, je dobré děkovat. Jak říká
otec Martin, pořád nám schází
vitamín V – vděčnost. Tak teď na
konci kalendářního roku před tím,
než poprosíme o požehnání do roku
nového, poděkujme za vše, co přinesl
rok právě končící. Když se na chvilku
zastavíme a ohlédneme, najdeme toho
dost a dost. Nejen velké a důležité
věci, ale třeba i dny, kdy jsme se
vypravili na procházku, a bylo
nádherné počasí. I to berme jako
dárek od Boha, důkaz jeho veliké
lásky k nám.
Ze srdce Vám přeji, ať je takových
krásných,
požehnaných
dnů
v nadcházejícím roce 2018 co
nejvíce.
Vaše LuBa
Motto plzeňské diecéze na rok
2018:
Každý, kdo se stal učedníkem
království nebeského, podobá se
hospodáři, který vynáší ze svého
pokladu nové i staré. (srov. Mt 13,52)
Z pastýřského listu biskupa

Tomáše:
Milé sestry, milí bratři,
pěkně Vás všechny zdravím v prvních dnech
nového roku 2018 a i letos Vám stejně jako v roce
minulém přeji i vyprošuji, ať po celý nastávající
rok je „radost z Hospodina Vaše síla“ (srov. Neh
8,10)!
Pro letošek, kdy slavíme 25. výročí založení
plzeňského biskupství, jsem právě s ohledem na
tyto naše diecézní polokulat iny vybral následující
motto:
„Každý, kdo se stal učedníkem království
nebeského, podobá se hospodáři, který vynáší ze
svého pokladu nové i staré.“ (srov. Mt 13,52)
Jistě chápete, že jako Váš biskup mám pod slovy
„každý, kdo se stal učedníkem království
nebeského“, na mysli především nás - katolické
křesťany plzeňské diecéze. A jistě i rozumíte, že
Vás chci tímto mottem, sestry a bratři, vyzvat,
aby se tato slova stala pro každého jednotlivě i
pro naše farní společenství skutečným
programem letošního roku!
Co mám na mysli konkrétně? Za prvé Vás prosím,
abyste se ve Vašich farních společenstvích ptali
nejen mezi sebou navzájem, ale především Boha,
co jsou ty staré dobré věci, které ve svém farním
životě máte a které je třeba znovu pojmenovat a
nepovažovat za samozřejmost. Naopak v radost i
a vděčnost i za ně vzdát Bohu chválu. Naše chvála
za dary, které dostáváme, je nesmírně důležitá!
Podporuje a živí jednu z nejdůležitějších
vlastností zdravě rostlého křesťana: hlubokou
vděčnost vůči Bohu! (…)
Touto otázkou ale ptaní nekončí.
Za druhé Vás povzbuzuji, abyste se s poct ivostí a
otevřeností ptali, co je třeba pro hlásání
evangelia u nás dělat nově? Kde jsme u nás
zapadli do stereotypu a ubíjející nudy? Čím
můžeme Bohu vytvořit v naší farnost i nový
prostor? Co je v životě naší farnost i při pohledu z
venku nepochopitelné, nebo dokonce
pohoršující? A čím by bylo dobré tyto špatné věci
nahradit? Co nového přinést? Kterou věc úplně
opustit a nechat ji bez náhrady? Toto všechno
jsou pro nás zásadní otázky a není vůbec
jednoduché o nich hovořit, aniž by to nesklouzlo
do neplodného naříkání, nelaskavého krit izování
nebo jen naivního snění. (…)

Aby však toto naše úsilí bylo skutečně
smysluplné a požehnané, vidím jako velmi
potřebné, abychom se učili klást si tyto otázky
nejen ve společenství farností, ale i na osobní
úrovni. A to je mým třetím tématem, které mám
na srdci. Diskuse na úrovni farností může být
úspěšná jen tehdy, jestliže na ni budeme
připraveni svým osobním přemýšlením a
otázkami, které jsme položili sami sobě: jak to
mám já ve svém duchovním a náboženském
životě? Co jsou vztahy a věci, které ve svém
osobním životě chci vynést z prachu
samozřejmost i a nasvít it nově tak, že mne
povedou k vděčnost i a ke chvále Boží? Ujišťuji
Vás, že každý z nás něco takového může ve svém
životě objevit. Prosím vzdejme chválu a děkujme
Bohu. A stejně tak přemýšlejme každý z nás, co je
třeba vidět nově, co jsou věci či vztahy, které je
třeba vynést na světlo Boží lásky novým
způsobem, zásadně proměnit či zrušit.
Na závěr bych chtěl jako čtvrtý a zároveň
nejdůležitější bod podtrhnout to, co stojí na
začátku našeho letošního motta: „každý, kdo se
stal učedníkem království nebeského“. Víte, ono
není vůbec možno položit rovnítko mezi
chozením do kostela a touhou stát se učedníkem
království nebeského. Bohužel se může stát, že
člověk poct ivě sedí každou neděli v kostelní
lavici, a přesto vůbec netouží, aby ho Bůh něco
nového učil, a o Boží pedagogiku nemá vůbec
žádný zájem. (…)
Sestry a bratři, ještě jednou nám všem vyprošuji
požehnaný osmičkový rok, děkuji za Vaše
modlitby i za Vaši ochotu přiložit v místní církvi
ruku k dílu a těším se na setkávání s Vámi na
různých místech naší diecéze.
Do nového roku Vám žehnám ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého.
+ Tomáš

LEDEN VE FARNOSTECH PLASY
A MANĚTÍN

Mezi 1. a 14. lednem 2018 můžete
potkat po celé České
republice tříkrálové
koledníky. Popřejí
Vám šťastný nový
rok,
zazpívají
koledu,
věnují
drobný
dárek
a
poprosí o příspěvek
do zapečetěné pokladničky s logem
Charity Česká republika. V roce 2017
se vydalo koledovat více než šedesát
tisíc dobrovolníků a od dárců získali
na pomoc lidem v nouzi přes sto
milionů korun. V roce 2018 se sbírka
koná již poosmnácté. Její výtěžek je
tradičně určen na pomoc seniorům,
lidem bez domova, matkám s dětmi
v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.
Výnos sbírky pomůže po celé
České republice. Klíč k rozdělení
vybraných peněz je následující: 65 %
využije Charita přímo v dotyčné obci
nebo jejím okolí, 15 % výnosu
poputuje na charitní projekty na
diecézní úrovni a 5 % na celostátní
projekty. Desetina výnosu pomůže
v zahraničí a zbylých 5 % pokryje
režii sbírky. „Prosíme, přispějte opět
koledníkům do pokladniček, jen díky
Vám se můžeme věnovat těm, kteří se
bez pomoci druhých neobejdou,“
vyzývá dárce k podpoře ředitel
Charity Česká republika Lukáš
Curylo.
Každý projekt, na který se bude ze
sbírky přispívat, prochází náročným
výběrem. Plány na využití najdete na
http://www.trikralovasbirka.cz/vyuzitisbirky-2018/.

Skupinky

koledníků,

doprovodné

akce i distribuci pokladniček
organizují jednotlivé místní Charity,
často ve spolupráci s farnostmi,
školami či různými mládežnickými
organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě
tisíců lidí ve všech koutech republiky,
často i v obcích o několika desítkách
obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a
jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům
ji letos pořádáme už poosmnácté.
(zdroj: www.trikralovasbirka.cz)
Výstava Na plzeňské paletě
V Galerii J. Trnky 22. 1. 2018 v 17
hodin zahájí Svět podle Jakuba první
vernisáží a navazující aukcí putovní
výstavu Na plzeňské paletě 2018.
První ročník tohoto projektu se konal
před třemi lety a jeho cílem tehdy
bylo připojit se k projektu záchrany
vzácných barokních varhan v kostele
sv. Barbory v Manětíně a finančně jej
podpořit. Stejně tak tomu bude i
tentokrát. Vystavená díla si bude
možné prohlédnout již od 18. 1.
2018 a 25. 2. 2018 bude výstava
ukončena.
Projekt Na plzeňské paletě 2018
získal záštitu dvou významných
osobností: Mons. Tomáše Holuba,
biskupa plzeňského a Mgr. Martina
Baxy, 1. náměstka primátora města
Plzně.
(www.svetpodlejakuba.cz)

Seznamte se…
se skautským oddílem Sagitta
Vážení čtenáři Fiatu,

rádi

bychom

Vám představili křesťan- ský
skautský oddíl Sagitta sídlící na
manětínské faře, pojmenovaný po
řece Střele a sdružující 23 dětí od
Dolní Bělé přes Manětín až po Žihli a
Žlutice. Schůzka oddílu se poprvé
uskutečnila 5. září 2013 s prvními
devíti dětmi, od té doby jsme se tedy
náležitě rozrostli. Dělíme se proto
také na dvě družiny – starší Divoké
tlapy a mladší Divoké tlapky. Jsme
součásti plzeňského křesťanského
skautského střediska Ichthys a zhruba
polovina našich členů je z věřících
rodin. Loňský školní rok jsme završili
týdenním putováním podél řeky
Střely, kterou jsme během dvou let
doprovodili od pramene až k soutoku.
Současný školní rok jsme začali
promítáním fotek z putovního tábora,
u kterého jsme se společně docela
nasmáli. Na konci září jsme vyrazili
s dalšími oddíly střediska Ichthys na
tradiční
střediskovou
výpravu.
Během října a listopadu přivítal oddíl
čtyři nováčky a brzy pro ně musíme
vymyslet nějaké přezdívky. Kromě
přezdívek a tajného úkolu, na jehož
rozluštění pracujeme a který vám
pochopitelně nemůžeme prozradit,
jsme se vydali na nováčkovskou
výpravu z Preitenštejna přes Nečtiny
do Manětína.
V neděli 17. prosince jsme vezli
vlakem Betlémské světlo z Plzně přes
Kaznějov, Plasy a Žihli do Žatce
k tamním skautům a dobře si ho
uschovali do zásoby i pro Plasko a
Manětínsko. V pátek 22. prosince
jsme zahájili na manětínské faře
oslavu skautských Vánoc, kterou

završilo rozdávání Betlémského
světla v Plasích, Dolní Bělé, Dražni,
Hodovízi,
Manětíně,
Stvolnech,
Rabštejně, Žihli a Žluticích. Docela
dost míst na tak malý oddíl. Těšíme
se na budoucí setkávání a přejeme
všem pokojný vstup do nového roku!
O. Fábera - Vondra,vedoucí oddílu
(redakčně kráceno)

SRDEČNÉ DÍKY VÁM VŠEM,
KTEŘÍ JSTE SE ZAPOJILI
DO NAŠÍ AKCE
DÁREK NAVÍC
PRO LIDI BEZ DOMOVA.
POMOHLI JSTE TAK TĚM,
KTEŘÍ TO VELICE
POTŘEBUJÍ.
A na závěr zbývá jen popřát

PF 2018

.

Příspěvky sestavila a na další od Vás se těší Lucka
Bartůšková: lucie.bartuskova@centrum.cz,
ŘKF Plasy a Manětín ve správě misionářů OMI

Dobrovolný příspěvek na tisk: 5 Kč
Můžete předat oblátům.

