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Milí farníci,
jaro k nám vtrhlo s plnou vervou, ani
se nám nechce věřit tomu, že o
Velikonocích jsme se choulili
v zimních bundách v promrzlém
kostele. Máme před sebou květen –
mariánský měsíc. Během celého
církevního roku slavíme spoustu
svátků zasvěcených Panně Marii, ale
květen, to je svátek, který trvá celých
jedenatřicet dní.
Maria se těší u křesťanů zvláštní
úctě, je univerzální patronkou všech,
kdo se k ní utíkají. Otec Špidlík
jednou vyprávěl, že i vojáci Rudé
armády, když přišli do kostela, hrdě
prohlašovali, že nejsou věřící, ale
když uviděli sochu nebo obraz Panny
Marie, v úctě zdravili „Bogorodicu“.
V mnoha rodinách se dědí z generace
na generaci medailonky a medailky a
ačkoli se víra z rodiny někdy už
vytratila, pořád lidé podvědomě tuší,
kam se ve chvílích úzkosti obracet a
komu v radosti děkovat. K mému
křtu došlo až v dospělosti, ale
s důvěrou jsem nosila medailonek
s Pannou Marií po prababičce a před
každou zkouškou chodila k tetě
Bohunce
pro
křížek
vodou

z Lurd. Teta měla malý flakonek
z umělé hmoty, který jí dovezli ze
slavného poutního místa naši kanadští
příbuzní, vždy ho s úctou otevřela a
s láskou mi udělala na čelo křížek se
slovy: „Ať Tě Duch svatý osvítí a
Panna Maria chrání.“ A tak ve mně
začala zapouštět kořeny moje víra.
Když jsem byla se studenty v Itálii,
bydleli
jsme
v malebném
středověkém městečku Anghiari.
Každé ráno, zatímco všichni spali,
jsem seděla u malého okna v kuchyni
a modlila se breviář. Okno vedlo do
uličky tak úzké, že místní nechávali
auta na nedalekém náměstí a člověk
ani nevěděl, jaké století to vlastně je.
Na kamenné zdi protějšího domu byl
velký keramický reliéf Panny Marie,
chránící ty, kteří se k ní utíkají, svým
pláštěm. Byl tam šlechtic v barevném
obleku, nádherně oblečená dáma,
děvečka v zástěře, děti, starci, mnich i
žebrák. Dávný kumštýř tam schoval
zkrátka všechny občany Anghiari
s důvěrou, že je Maria ochrání. A pod
ten plášť se můžeme skrýt i my,
protože je Matkou všech.
Požehnaný květen.
Vaše LuBa.

Papež František
V květnu slavíme výročí
konce druhé světové války,
posledního opravdu velkého
konfliktu, který se přehnal
Evropou. Vzpomeňte si na
první svobodné Slavnosti
svobody,
ty
opravdu
svobodné, v roce 1990. Plzeň zaplavili
američtí veteráni, tančilo se na náměstí
přes půlnoc a my si vážili toho, že můžeme
volně dýchat. Váleční pamětníci pomalu
vymírají, ale my bychom neměli
zapomenout. Nedovolit zlu, aby se
vkrádalo zpět a my si ho pro svoji
zaslepenost vlastním pohodlím ani
nevšimli. V jednom z kázání v Domě sv.
Marty (8. 2. 2018) otec František řekl:
David je svatý, i když byl hříšný. Veliký a
moudrý Šalomoun je odvržen, protože se
zkazil. Tento paradox vysvítá z čtení
z první knihy královské (1 Král 11,4-13),
které podává, že »když král Šalomoun
zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce
k cizím bohům«. Neposlechl dokonce ani
»Hospodina Boha Izraele, který se mu
dvakrát zjevil a přikázal, aby nectil cizí
bohy« budováním jejich model. „Slyšeli
jsme něco podivného - řekl papež. - Jeho
srdce »už nebylo úplně oddáno Hospodinu,
jako bylo srdce jeho otce Davida. Je to
podivné, protože o Šalomounovi nevíme,
že by se dopustil velkých hříchů. Vždycky
byl vyvážený, zatímco o Davidovi víme, že
jeho život byl plný svízelů a že byl hříšník.
A přesto je David svatý a o Šalomounovi je
řečeno, že »odvrátil své srdce od
Hospodina«. On, kterého Hospodin
pochválil po té, co Šalomoun namísto
bohatství prosil o moudrost, s níž by mohl
vládnout! Jak to vysvětlit? Když se David
dopustil hříchu, pokaždé prosil o
odpuštění, zatímco Šalomoun, kterého celý
svět chválil, a po setkání s ním zatoužila

také královna ze Sáby, nezůstal věrný
Pánu, následoval cizí bohy a ani si toho
nevšimnul.
A tady je problém ochabování srdce. Když
srdce počne ochabovat, není to stejné jako
hřešit. Když zhřešíš, všimneš si toho hned.
»Dopustil jsem se toho a toho«, a je to
jasné. Ochabování srdce je pomalý proces
sklouzávání, postupného a pozvolného
vydávání se touto cestou.
Zřejmost hříchu je paradoxně lepší než
ochablost srdce. Velký král Šalomoun
došel zkaženosti v poklidu, zkazil se,
protože mu ochablo srdce.
Jak říká náš otec Petr Dombek „Je to
boj!“, ale nejsme na něj sami. 25. dubna
slaví v Itálii státní svátek, kterým si
připomínají osvobození země od fašismu a
konec druhé světové války a při této
příležitosti
řekl
papež
František
poutníkům, kteří se shromáždili na
Svatopetrském náměstí (Pokračoval tak
v cyklu katechezí o křtu a zaměřil se na
význam této svátosti jako posily v boji se
zlem. Základem katecheze byl úryvek z listu
sv. Pavla Filipanům 4,12-13.):
„Je namáhavé zápasit se zlem, uniknout
jeho klamu, opětovně nabrat sílu po
vyčerpávajícím boji, avšak je nutné vědět,
že celý křesťanský život je zápas. Zároveň
je ovšem třeba vědět, že nejsme sami a že
se Matka církev modlí za to, aby její děti,
znovuzrozené
ve
křtu,
nepodlehly
nástrahám zlého, nýbrž zvítězily nad nimi
mocí Kristovy Paschy. Jestliže nás posiluje
Vzkříšený Pán, který přemohl vládce
tohoto světa (Jan 12,31), můžeme také my
ve víře sv. Pavla opakovat: „Všechno
mohu v tom, který mi dává sílu“
(Flp 4,13). Všichni můžeme zvítězit a
všechno přemoci, avšak silou, kterou dává
Ježíš.
(z promluv a katechezí papeže Františka na
www.radiovaticana.cz sestavila LuBa)

Z FARNOSTÍ PLASY A
MANĚTÍN
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Plasích bude v nadcházejících
letech za zhruba 70 milionů Kč,opravován, což bude podpořeno
IROPem (Integrovaný Regionální
Operační Program) z evropských
fondů.
Až do konce roku 2020 nebudou
v našem kostele kvůli těmto
rozsáhlým opravám probíhat
bohoslužby. Místo toho se budou
zatím konat v Matheyově sále
v prostorách NTM.
Také v Manětíně se opravuje farní
kostel sv. Jana Křtitele a dojde
k přesunu bohoslužeb do kostela sv.
Barbory od května. Změny sledujte
na webových stránkách farností.
Májová v Nebřezinech, 5. května
16.00
V sobotu 5. května po mši v Oboře
jste zváni na tradiční májovou
pobožnost ke kapličce v Nebřezinech.
Srdečně zve farnost Plasy a
nebřezinský NOS.
Setkání
u
Jána,
Nebřeziny,
15. května 17.00
Nebřezinský NOS zve v květnu
dokonce dvakrát. Po májové se
setkáme u zrekonstruované sochy
svatého
Jana
Nepomuckého
v předvečer svátku tohoto českého
patrona. Těšit se můžete na duchovní

slovo, Sagittu, muzikanty ze ZUŠ a
možná i na otce Holotu, pokud to
jeho zdraví dovolí. Myslete na něj
v modlitbě, aby se mohl do svých
milovaných Nebřezin zase přijet
podívat.
Po úspěchu loňské akce vyhlašujeme opět

KVĚTINOVÝ JARMARK
ANEB KYTKA PRO LUDMILU
TENTOKRÁT V NEDĚLI 13.5. PO MŠI
V PLASÍCH.
Přineste cokoli, co Vám na zahrádce
přerůstá nebo odnožuje, co zbylo po jarním
osazování záhonů a truhlíků. Uděláte radost
druhým a zároveň přispějete (cena je
dobrovolná) na sirotčinec Karibu Nyumbani
v Tanzanii.

www.karibunyumbani.org

25. května 2018
V pátek 25. května se opět otevřou
brány kostelů, kaplí i modliteben po
celé České republice všem, kdo chtějí
na chvíli zapomenout na všední
starosti, tuší, že za kolotočem dnešní
doby je něco víc než jen tvrdý byznys
a nevyzpytatelná politika a hledají
jistotu, která přesahuje věky. Jistotu
víry, že člověk je jednou provždy
spasen, jistotu milosrdenství, že Bohu
na nás záleží.
Velký dík všem, kdo pomáhají
vytvořit
v našich
kostelích
a
kapličkách prostředí, ve kterém
mohou hledající zaslechnout tichou
řeč Božího hlasu a možná na ni
odpovědět.
(LuBa)

ZPRÁVY Z OMI světa
FESTIVAL OBLÁTSKÝCH
POVOLÁNÍ, 12. KVĚTEN
Dospívání není procházka růžovou
zahradou. Cest, kudy se vydat, je
spousta a je velice těžké se
rozhodnout. Na to by člověk neměl
být sám. Pomocnou ruku může najít
třeba ve společenství, které vzniklo
kolem plaských oblátů – OMIGangu.
Začalo v roce 2011 nepravidelnými
setkáními pár mladých z farností
kolem Plas a Manětína, časem se
rozrostlo
o
středoškoláky
a
vysokoškoláky z Plzně a dnes v něm
najdeme i dospívající z Brna a
Kroměříže.
Pořádají
pravidelná
setkávání – OMITreffingy
a
setkávání duchovně-pracovní, která
se jmenují OMILuftingy (při nich
„proluftovávají“
opuštěné
a
zanedbané kostely a jiné objekty).
Hlavním projektem je letní týdenní
dobrovolnická brigáda Workship,
které se vloni zúčastnilo 60 mladých
lidí z Česka, Slovenska a Německa.
12. května se setkají znovu a
k tomuto setkání zvou všechny mladé
lidi hledající odpovědi na otázky
rozhodnutí, volby, víry a rozlišování.
Festival oblátských povolání začíná
v 10. hodin dopoledne, program je
nabitý, představí charisma, dějiny i
současné působení oblátů, zvaní jste i
do OMI kavárny, k účasti na
dopoledních workshopech, ale i třeba
na přednášku M. O. Váchy nebo na
velkou večerní modlitbu chval.
Zajištěn bude také program pro děti.
Přijďte, člověk by opravdu neměl být
na svoje starosti, ale i radosti sám.

Že se Vás to netýká, protože už
nejste mladí? Nene, zváni jsou
všichni. A obláti prosí nás,
mladé duchem, o pomoc při
ubytovávání omladiny (jde o
přespání ze soboty na neděli) a
také, pokud budete moci,
upečte něco dobrého na zub.
Kontaktujte otce Vlastimila,
733 755 901.

Zájemci se mohou hlásit u otce
Gϋnthera, 603 742 887.
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.

