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PLZEŇSKÁ DIECÉZE  
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 



 

Naše duše po Hospodinu touží -                          
on je naše pomoc a náš štít.                                
On je radostí našeho srdce,                                    

v jeho svaté jméno doufáme.                            
Kéž je s námi tvá láska, Hospodine,               

jako je v tobě naše naděje! 

Žalm 33 
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 ÚVODNÍ SLOVO 
SPOLEČENSTVÍ V BODU ZLOMU 

Bod zlomu (“The Tipping Point”) Malcolma Gladwella je velmi inspirativní kniha. Všichni se 
v ní najdeme. Bodem zlomu je okamžik, od něhož se události vyvíjejí nekontrolovaně, jako 
epidemie. Nejde zdaleka jen o epidemii nemocí jako je covid, ale také o epidemii strachu  
z budoucnosti, nebo epidemii informací, jimiž jsme přehlceni. Jako církev jsme také 
součástí tohoto zlomu, nemůžeme se vymlouvat, ani to popírat. Neseme plnou 
zodpovědnost za to, čím jsme a čím se staneme - můžeme být lidmi, které Gladwell nazývá 
“spojovateli” - a spojovat svět. Taková je ježíšovská cesta. Někdy se však uchylujeme ke 
stylu myšlení a jednání lidí, které Gladwell označuje slovem z jidiš “maven” (znalec), kteří se 
považují za specialisty na informace. Ano, informace dnes hrají obrovskou roli. Máme jich 
mnoho, ale věnujeme pozornost těm podstatným? Obávám se, že ne. Místo uceleného 
obrazu jsme odkázáni jenom na útržky. A pak jsou tu lidé, kterým Gladwell říká “prodavači” 
- ti kteří vyjednávají a zajišťují odbyt. I oni mají v církvi své místo, tak jako měl v kruhu 
Ježíšových učedníků své místo i Jidáš. Církev je chrám a zároveň tržiště, ale to ať soudí Bůh. 
Jako diecéze si myslím vedeme dobře. Nejsme zadlužení, vycházíme s vlastním majetkem, 
ale přece jen máme dluh: vůči Bohu, vůči lidem, vůči světu, vůči sobě. Co s tím? Kvůli 
pandemii nás ubylo, to je fakt. Církevní instituce často nevědí, jak na novou situaci 
reagovat, i to je fakt. Potřebujeme prožít onen bod zlomu, a přijmout jej jako šanci - zlom 
se může stát okamžikem obrácení, jímž nastoupíme na cestu proměny. Abychom se 
jednou nemuseli stydět, že jsme zůstali pořád stejní a Ježíšovo evangelium s námi nic 
neudělalo… Přeji nám všem odvahu vstoupit do bodu zlomu s důvěrou, že se v něm 
nezlomíme, ale obrátíme k tomu, co je skutečně podstatné!  

váš bratr Filip Štojdl, biskup 

3



PLZEŇSKÁ DIECÉZE 
stav k 31. 12. 2021 

Adresa sídla:  
 Husova 1, 301 24 Plzeň 
 korespondenční a kontaktní adresa:  
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň 
 +420 775 541 415 
              +420 775 541 440 
 sekretariat@ccshplzen.cz 
              kancelar@ccshplzen.cz  
              IČ: 64355519 

Úřad Diecézní rady 
 Filip Štojdl – biskup 
              Richard Ferčík – tajemník Diecézní rady 
 Lukáš Bujna - tajemník biskupa 
 Marta Čechová – sekretariát 
              Vladimír Karbusický - administrativní pracovník  
 Miroslava Červená - účetní, ekonomka 
 Jiří Oswald - právní služby 
 Ivan Hollý – stavební technik 

Statutární zástupci 
 Karel Denk – místopředseda 
 Tomáš Havránek – finanční zpravodaj 
 Filip Štojdl – biskup 

Diecézní rada 
 Marta Čechová , Lukáš Bujna, Karel Denk, Tomáš Havránek,  
 Oldřich Horek, Lukáš Moc, Lubomír Zíta, Filip Štojdl  
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Diecézní revizní a finanční výbor 
 Zuzana Kalenská, Michaela Gundackerová, Samuel Vašín, 
 Tomáš Procházka, Tomáš Sýkora, Jakub Tobiáš 

Zástupci diecéze v Ústřední radě 
 Lukáš Moc, Filip Štojdl 

Zástupci diecéze v Církevním zastupitelstu 
 Karel Denk, Lukáš Moc, Richard Ferčík 
 Tomáš Havránek, Lukáš Bujna, Filip Štojdl 

Diecézní kárný výbor 
 Adam Gundacker, Miroslav Felcman, Michael Moc,  Jiří Chytil  

Teologický poradní sbor biskupa 
 Lukáš Bujna, Tomáš Procházka, Jiří Chytil, Richard Ferčík,  
 Ivan Jirovský, Martin Chadima, Jiří Vogel 
  
Pastorační komise Ústřední rady 
 Marie Heřmanová, Samuel Vašín 

Misijní komise Ústřední rady 
 Tomáš Procházka, Karel Filip 

Hospodářská komise Ústřední rady 
 Richard Ferčík, Filip Štojdl, Miroslava Červená  

Liturgická komise Ústřední rady 
 Michael Moc, Lukáš Bujna, Filip Štojdl 

Věroučná komise Ústřední rady 
 Richard Ferčík 
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Sociální komise Ústřední rady 
 Vojtech Pekárik, Milada Štojdlová 

Ekumenicko-zahraniční komise Ústřední rady 
 Adéla Denková, Richard Ferčík 

Redakční rada Českého zápasu 
 Lukáš Bujna 

Kulturní rada ÚR 
 Miroslav Felcman 

Institut evangelizace a pastorace 
 Lukáš Bujna 

Církevní kárný výbor 
 Adam Gundacker  

Církevní revizní a finanční výbor 
 Jakub Tobiáš 

Právní rada ÚR 
 Richard Ferčík 

Metodik pro vyučování náboženství 
 Zuzana Kalenská, Debora Chytilová  

Metodik pro duchovní péči 
 Tomáš Procházka  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
V V roce 2021 tvořilo Plzeňskou diecézi 34 náboženských obcí (a dalších 24 bohoslužebných 
středisek) členěných do 3 vikariátů. K 31. 12. 2021 zde pracovalo 24 zaměstnanců, z toho 20 
duchovních (1 biskup, 16 kněží, 3 jáhni). Dále v diecézi sloužilo 6 externích duchovních. V pracovním 
poměru byli 4 zaměstnanci. 

Přehled stavů a činností v Plzeňské diecézi v roce 2021 podle interních statistik: 

• 2697 příslušníků Církve československé husitské 
• 940 bohoslužeb a pobožností s účastí 8701 osob 
• 477 vysluhování svátosti Večeře Páně (eucharistie) 
• 197 biblických hodin s účastí 831 osob 
• 68 vysluhování svátosti útěchy nemocných 
• 25 vysluhování svátosti pokání a smíření 
• 23 křtů 
• 14 sňatků 
• 3 biřmování  
• 45 pohřbů (včetně ukládání uren a vsypu) 
• 1864 pastoračních návštěv (včetně návštěv nemocných) 
• 56 kulturních akcí (výstav, koncertů)  
• 14 vzdělávacích aktivit (přednášek, seminářů) 
• 41 speciálních sociálních aktivit  
• 10 vícedenních táborů (letních, příměstských atd.) 
• 127 hodin duchovní péče o děti s účastí 441 osob 
• 40 hodin duchovní péče o mládež s účastí 290 osob 
• 12 duchovních pravidelně docházelo do nemocnic a domovů důchodců 
• 5 duchovních sloužilo bohoslužby v psychiatrických léčebnách 
• 4 duchovní vykonávali kaplanskou hospicovou službu  
• 3 duchovní vykonávali kaplanskou službu v zařízeních pro mentálně postižené a osoby s demencí 
• 3 duchovní docházeli do věznice  
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AKTIVITY VE FARNOSTECH 
Aktivity jednotlivých náboženských obcí v Plzeňské diecézi v roce 2021 byly 
utlumeny v důsledku celosvětové pandemie koronaviru. Přesto se v náboženských 
obcích podařilo zorganizovat řadu akcí. Některé aktivity konkrétních náboženských 
obcí uvádíme: 

Besednice 
Bohoslužby se konaly častěji nežli v roce 2020, od jara už ve čtrnáctidenním 
intervalu. Celkově se jich konalo 21. Účast na bohoslužbách také vzrostla. Zpravidla 
se nás setkává 4 – 8, ale při slavnostních příležitostech bývá účast mnohem větší. 
Poprvé se konala zde i Noc kostelů – s pěknou účastí. Při vzpomínce na Mistra Jana 
Husa proběhl koncert skupiny AUUUNA, při slavnosti Díkůvzdání zpívala skupina X-
TET a bohoslužbu konal bratr patriarcha Tomáš Butta. V adventním čase jsme už 
podruhé rozsvítili Moravskou hvězdu na Kapli betlémské a zazpívala skupina 
Lounkovi a přátelé. Zároveň byl představen nový betlém. Jen pašijové pásmo jsme 
nemohli kvůli opatření vlády konat a tak jsme je alespoň ve čtyřech v kapli natočili 
na video a poskytli přátelům. V roce 2021 jsme také pokračovali ve stavebních 
úpravách kaple a tak vznikl ubytovací prostor v přístavbě – je zde k dispozici 
ložnice, kuchyňka i koupelna. První návštěvníky jsme již v létě mohli přivítat. Věřím, 
že v roce 2022 bude Kaple betlémská dál sloužit návštěvníkům a poskytne útočiště 
všem, kteří hledají klid a obohacení Božím slovem.      

České Budějovice - Čtyři Dvory 
Bohoslužby se konaly pravidelně každou neděli v 10.00, v době nejhorší covidové 
nákazy jsme je konali formou videokonference. Průměrná účast 8,5 návštěvníka.  
Ještě více jsme však tuto formu využívali pro biblické hodiny (proto účast na nich 
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byla větší nežli když se konají na živo - cca 7 účastníků). Nepravidelné aktivity byly 
rovněž omezeny v důsledku pandemie a opatření vlády. Pašijové pásmo sice 
nacvičeno bylo, ale nebylo možno jej konat ve společném shromáždění. Proto  
jsme jej nahráli na video v Kapli betlémské v Besednici a poté jej nechali nějakou 
dobu na facebooku. Vykonali jsme několik pohřbů (4) a dvakrát uložení urny. Také 
jsme připravili snoubence a poté je oddali v přírodním prostředí. Proběhla i Noc 
kostelů s výstavkou, zpíváním a táborákem. Konal se i koncert Písní Luboše 
Svobody v rámci Dne díkůvzdání. V listopadu jsme bratra Miroslava Cyroně 
doprovodili v hospici v Prachaticích při svátosti biřmování, kterou sloužil náš bratr 
biskup. Rozsvícení Moravské hvězdy jsme museli o dva týdny odložit kvůli 
karanténě v našem sboru, avšak 11. 12. jsme jsme konečně již posedmé hvězdu 
rozsvítili za zvuků písniček v podání dua Lenka a Krystýnka.  Půlnoční bohoslužba 
byla tentokrát nahrazena štědrovečerní odpolední bohoslužbou. Boží Hod jsme 
rovněž prožili ve sboru stejně jako závěr roku, kdy jsme se setkali k pobožnosti a 
následnému posezení. Rovněž jsme si vylosovali biblické slovo, které nás bude 
provázet rokem 2022. 

České Budějovice - Suché Vrbné a Rožnov  
12. - 16. 7. 2021 jsme byli s farníky našich dvou obcí na (už tradiční) dovolené, 
tentokrát na Křemešníku. Ubytovaní jsme byli v Poutním hotelu Křemešník. 29. 8. 
2021 jsme měli pozvaného bratra patriarchu do Suchého Vrbného. Pravidelně jsme 
se setkávali na vrbenské zahradě k zamyšlení nad Božím slovem, pohoštění a zpěvu 
písniček.  

Klatovy 
V roce 2021 se v klatovském kostele po uvolnění proticovidových opatření konala 
opět Noc kostelů s programem vernisáže výstavy výtvarných prací žáků výtvarného 
oboru s tématem výročí Jana Amose Komenského, doprovázená koncertem žáků 
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hudebního oboru klatovské ZUŠ. Součástí programu byla prezentace nově 
instalovaných chrámových varhan, které procházely dokončovací fází. 
V tradičním červencovém termínu se uskutečnilo již deváté letní Diecézní setkání 
rodin s dětmi v Železné Rudě pod vedením br. vikáře Tomáše Procházky.  
V říjnu br. vikář Procházka uskutečnil ekologickou přednášku s promítáním filmu 
Davida Attenborougha “Život na naší planetě”. 
První oficiální koncert nově instalovaných varhan byl pojat jako adventní a vedle 
farní varhanice a učitelky hudby Jany Marcinkové-Smolové vyzkoušeli královský 
nástroj také její žáci, kteří již na něj pravidelně cvičí. 
V kostele se na závěr roku uskutečnil vedle vánočních slavností také koncert 
klatovské vokálně-instrumentální křesťanské skupiny Elias. 

Mariánské Lázně / Tachov 
NO v Mariánských Lázních se pravidelně schází k nedělních bohoslužbám v kapli 
na faře (účast 12 až 45 osob). Bohoslužby pro rodiny s dětmi - obvykle 1x za měsíc – 
někdy v evangelickém kostele. 9 křtů, 3 svatby.  
Duchovní služba v nemocnici – střídali jsme se s kolegy v ekumeně – přerušováno 
covidem. Pomoc s občerstvením pro nemocné i personál – každý týden od února 
do června 2021. 
Angličtina se seniory každý čtvrtek - kognitivní trénink, lidé velmi vstřícní, dvě 
skupiny. Pravidelně se schází cca 10 - 12 osob. 
Duchovní péče o děti každý pátek - 12 dětí přihlášených. 
Vykonala jsem přes 300 návštěv, návštěv nemocných a pastoračních rozhovorů. 
Nemocnice – duchovní pomoc na zavolání a přímou prosbu nemocných. Dochází 
tam i externí duchovní Vladimíra Bělunková.  
Návštěvy domovů důchodců  v Tachově pravidelně + bohoslužby, svátosti, pastor. 
rozhovory. 
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Z ekumenických aktivit: agapé cca 1x za měsíc (setkání duchovních), pobožnosti se 
zpěvy z Taizé, společná dušičková pobožnost v listopadu na hřbitově.  
Příměstský dětský tábor v Mariánských Lázních  se konal 2. - 8. 8. 2022 za účasti 24 
dětí – téma Elyonova země, výlet do ZOO v  Plzni. Johanka Kalenská a Miriam 
Chytilová vedly náboženství pro mladší táborníky v  klubovně – osvědčilo se to 
velmi! Program dopoledne tedy byl pro mladší a starší táborníky zvlášť. 
Společné setkání rodin s dětmi v Železné Rudě 4. – 10. 7. 2021, zúčastnilo se cca 30 
rodin, přes 20 dětí, duchovní program pro děti a dospělé, výlety. 
Týden s mládeží 11. – 17. 7. 2021 v Prachaticích – duchovní program, hry, výlety, 
účast 10 mládežníků. 
Adopce na dálku - podporujeme Zaituni z Ugandy a Blesssing z Keni – kdokoli se 
může přidat a dát jakoukoli částku. 
Hledání nových cest ke scházení - zoom kavárna a scházení s dětmi přes zoom od 
února 2021. 

Prachatice / Křemže / Trhové Sviny 
Proběhly dva příměstské tábory a vodácký tábor. Výuka plavání při DDM a  činnost 
v lesní školce “Starej svět”.  
Akce: 8. 5. slavnost konce valky v Prachaticích, 20. 5. slavnost matek v Prachaticích, 
5. 7. slavnost Mistra Jana Husa v Prachaticích, 6. 7. slavnostní husovská setkání ve 
Strakonicích a Trhových Svinech, 22. 9. dětská slavnost v Trhových Svinech, 3.12. 
vernisáž s koncertem v Křemži.  
Technické úkony a opravy Prachatice: sanace střechy, vykopaní sklepní kóje, drenáž 
a položení betonové podlahy, výměna hlavní kanalizační přípojky, oprava sklepních 
oken, oprava farního bytu (stěny, stropy, izolace atd.), dodělání farní kuchyně, 
toalety a sprchy, omlácení fasády ve Slepé ulici, přivedení internetu zdarma do NO, 
začaly práce na farní kanceláři, výměna oken v kanceláři, štukování kanceláře, 
okopaní a drenáže ve Slepé ulici a přední zahradě, vytvoření zahradní toalety. 
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Technické úkony a opravy Křemže: vyklízení půdy, vyzdění nové koupelny ve farním 
bytě, přívod odpadů, elektroinstalace do farního bytu, přivedení internetu zdarma 
do NO, dodělaní sociálního zařízení ve farním bytě, plynofikace farního domu. 
Technické úkony a opravy Trhové Sviny: vsakovací odtok svodů vody z kostela, 
oprava hromosvodů, oprava plotu, instalace nádrže na vodu, přivedení internetu 
zdarma do NO, osazení nové brány, založení komunitní zahrady, vytvoření záhonů, 
pískoviště, dokončení parkoviště, instalace farní kuchyně. 

Sokolov / Cheb 
První měsíce roku 2021 byly pro obě NO náročné kvůli covidové krizi a uzávěře            
okresů Sokolov a Cheb. Bohoslužby vysílané on-line na facebooku byly nahrazeny 
večerními setkáními na platformě Zoom. Velikonoční bohoslužba se konala pod 
širým nebem v ruinách kostela sv. Mikuláše pod Krudumem na Sokolovsku. NO 
Cheb se v květnu zapojila do Noci kostelů, proběhlo autorské čtení a koncert. Na 
podzim se uskutečnilo výroční shromáždění a byla předána duchovní správa v NO 
Cheb novému faráři. V průběhu roku obnovila kaplanská služba hned v několika 
zařízeních zdravotní a sociální péče. 

Tábor 
Proběhlo 8 koncertů duchovní hudby, pěvecký festival, 3 pouti, 5 sborových výletů, 
2 divadelní představení, 6 přednášek, ping-pongový turnaj, duchovní obnova 
malbou a cvičením těla i ducha, pravidelná rehabilitační nejen jógová cvičení na 
faře. 
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ŽIVOT V DIECÉZI 

Liturgie, svátosti a doprovázení 
Na území diecéze bylo zajištěno konání bohoslužeb a vysluhování svátostí tak, jak 
to umožňovala aktuální epidemiologická opatření. Nejčastěji vysluhovanou svátostí 
byla eucharistie (Večeře Páně), dále křest, útěcha nemocných (pomazání), pokání - 
smíření (základem této svátosti je zpověď - kněz je vázán zpovědním tajemstvím        
i před zákony ČR) a manželství. Biskup udělil jedno kněžské svěcení. Dále jsme 
poskytovali církevní služby jako pohřeb, ukládání urny, vzpomínkové bohoslužby, 
požehnání, duchovní doprovázení, příprava na první přijímání Večeře Páně, 
pastorační rozhovory, návštěvy v nemocnici, vězení, léčebně či domově pro 
seniory, základní sociální poradenství, pietní akty a mnohé další, a to nejen lidem 
křesťansky věřícím, ale i duchovně hledajícím.  

Centrum duchovní obnovy 
Pokračovala činnost Centra duchovní obnovy v prostorách fary a kostela Mirovicích, 
které byly také využívány jako zázemí pro pořádání on-line bohoslužeb, přednášek 
a setkání. Konaly se zde také letní duchovní obnovy Plzeňské diecéze.  

Bohoslužby nemocných 
Pokračovala iniciativa modliteb za uzdravení, útěchu, naději a smíření. Slavili jsme 
zvláštní bohoslužby s konkrétními přímluvami za nemocné. Do modlitební iniciativy 
byly zapojeny farnosti v Mirovicích, Českých Budějovicích (ve sboru na Palackého 
nám.) a Sokolově. Prosby o přímluvy lze zasílat na e-mail: kancelar@ccshplzen.cz. 
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Diecézní publikace 
Plzeňská diecéze vydává časopis Katabáze, zaměřený na duchovní obnovu církve    
a určený širší veřejnosti. Katabáze je k dispozici v tištěné podobě na úřadu diecéze. 
Institut Plzeňské diecéze vydal knižní titul “Keltská duchovní poezie a próza”, kterou 
připravil k vydání a texty přeložil a přebásnil kněz Martin Gruber. Knihu lze zakoupit 
v distribuční síti knižního velkoobchodu Kosmas.  

Události v diecézi  
28. 5.: Noc kostelů, do které se zapojily i náboženské obce v Plzeňské diecézi 
30. 6.: pohřeb emeritní farářky Miroslavy Jarolímové v Horažďovicích  
červenec: dvě letní diecézní setkání rodin s dětmi v Železné Rudě 
srpen: příměstské tábory v Mariánských Lázních a Prachaticích  
12. 9.: žehnání kříže na památku obětí pandemie covidu v Mirovicích  
25. 9.: ekumenická bohoslužba s aktem smíření a žehnáním pamětní desky na hoře 
Vladař za účasti plzeňských biskupů Filipa Štojdla (CČSH) a Tomáše Holuba (ŘKC) 
29. 9. - 1. 10.: synoda duchovních Plzeňské diecéze v klášteře ve Štěkni 
3. 10.: uvedení ThDr. Dalibora Jiřího Vika, Ph.D., do služby faráře v Plzni  
5. 10.: pohřeb emeritního plzeňského biskupa CČSH Milana Semilského v Plzni za 
účasti patriarchy a duchovenského sboru 
30. 10.: diecézní shromáždění Plzeňské diecéze v Mirovicích 
5. 11.: pohřeb kněze Martina Grubera v Mirovicích za účasti biskupa, ekumenických 
hostů a duchovenského sboru  

Benefice 
Benefiční koncerty se konaly například v NO Karlovy Vary v rámci mezinárodního 
hudebního festivalu J. C. F. Fischera za finančního přispění Plzeňské diecéze a pod 
záštitou biskupa Filipa Štojdla.  
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Výuka náboženství na školách 
Duchovní s pedagogickými zkušenostmi se věnovali výuce na školách, například 
farářka Zuzana Kalenská na MŠ v Mariánských Lázních. 

Vážit si dědictví CČSH 
Cílem naší diecéze je investovat prostředky do objektů, které získali naši předkové, 
a tak jej rozvíjet. V roce 2021 za finanční podpory Plzeňské diecéze byly dokonče-
ny, pokračovaly, připravovaly se nebo začaly stavební úpravy ve více náboženských 
obcích, např. v Prachaticích, v Besednici a zejména v Plzni v sídle diecéze v Husově 
ul. č. 1 (projekt Domu Agapé), kde vzniká vysokoškolská kolej. V průběhu celého 
roku 2021 zde probíhala generální rekonstrukce objektu. Byla provedena částečná 
změna projektové dokumentace tak, aby v přízemí domu mohly vzniknout i dva 
nebytové prostory. Kvůli těmto projektovým změnám a covidové krizi, která se 
negativně projevila i v oblasti stavebnictví, se plánovaný termín dokončení posunul 
na rok 2022. 

Podporujeme život a setkávání 
Z finančních prostředků diecéze byla udělena podpora akcím a organizacím: 
• synoda duchovenského sboru Plzeňské diecéze v klášteře ve Štěkni 
• letní setkání rodin s dětmi v Železné Rudě 
• letní duchovní obnovy Plzeňské diecéze 
• diecézní shromáždění Plzeňské diecéze  
• mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera v Karlových Varech a okolí  
• NO pořádající Noc kostelů 2021 
• letní příměstský tábor v Mariánských Lázních  
• XVIII. kurz varhaníků a zpěváků CČSH 
• letní vodácký tábor a činnost lesního klubu “Starej svět” v Prachaticích  

15



HOSPODAŘENÍ DIECÉZE 

Samozřejmostí v naší diecézi je dlouhodobá podpora diakonických středisek, 
dobročinných projektů a konání sbírek na charitativní účely. V roce 2021 diecéze 
přispěla do sbírky Husitské diakonie na pomoc lidem zasaženým tornádem na 
Moravě. Diecéze vypravila pohřeb knězi Martinu Gruberovi. Podpora z diecézních 
prostředků směřuje i do náboženských obcí (např. příspěvek na opravu farního 
domu v NO Prachatice z krizového fondu diecéze, příspěvky na Noc kostelů, na 
pořádání letních táborů, kulturních a dalších akcí). Charitě se věnovaly i jednotlivé 
náboženské obce. 
Důležitou službou je pastorační péče v domácnostech a zdravotnických i sociálních 
zařízeních (např. nemocnice, LDN, domovy s pečovatelskou službou, penzióny pro 
seniory, domácí hospic Athelas v Písku atd.). Pastorace probíhala i v nápravných 
zařízeních (jestliže to dovolila epidemická situace).  
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MEDIÁLNÍ  PREZENTACE 
Plzeňská diecéze prezentuje svou činnost na webu www.ccshplzen.cz. Na těchto 
diecézních internetových stránkách je přehled aktivit, úřední deska a kontakty na 
úřad diecéze a na jednotlivé náboženské obce. Diecéze i biskup jsou aktivní na 
sociálních sítích, stejně tak i řada duchovních. Polovina farností spravuje své 
webové stránky a profily na sociálních sítích. V mediální oblasti se Plzeňské diecéze 
prezentuje televizním kanálem HUSTÉVÉ na youtube.com, kde jsou zveřejňována 
videa s duchovním obsahem. Jednotliví duchovní (nebo i celé farnosti) 
prezentovali svou činnost v regionálních médiích (televize, rozhlas, tisk, internetové 
servery). 

stránky diecéze 

www.ccshplzen.cz 
facebook diecéze 

www.facebook.com/ccshplzen 
komunitní facebook diecéze 

www.facebook.com/farnost 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 

Na území Plzeňské diecéze fungují tři střediska Husitské diakonie. Naplňují poslání 
křesťanské lásky k bližnímu formou praktické diakonické a sociální práce.  

Domácí hospic Athelas v Písku 

Poskytuje specializovanou a obecnou paliativní péči v domácím prostředí pacienta, 
který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. 
Hospicová péče otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho 
poslední životní cestě. Cílem je uspokojit všechny potřeby nemocného (fyzické, 
psychické, sociální a duchovní). Nedílnou součástí je podpora rodiny a přátel nejen 
v období umírání nemocného, ale také po jeho úmrtí. Multidisciplinární tým tvoří 
lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pečovatelky, psycholožka a kaplan.         
Vedle zdravotní paliativní péče se věnují i sociální práci: terénním odlehčovacím 
službám, odbornému sociálnímu poradenství a osobní asistenci.  

Středisko pro volný čas a integraci Domeček v Trhových 
Svinech 

Posláním střediska je práce s dětmi a mládeží ve věku od 6 do 26 let v rámci 
sociálních služeb, dále podpora pěstounským rodinám a ohroženým sociálně 
slabým rodinám s dětmi. Handicapovaným středisko pomáhá integrovat se do 
společnosti a plnohodnotněji žít. Nízkoprahové zařízení má stovky kontaktů s dětmi 
a mládeží, v ergoterapeutické dílně pracuje každý týden 8-10 klientů. 
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Středisko Nazaret v Borovanech  

Hlavním posláním střediska Nazaret v Borovanech je prostřednictvím 
poskytovaných sociálních služeb zabránit sociálnímu vyloučení handicapovaných 
osob, především obyvatel regionu Trhovosvinenska, a umožnit jejich začlenění do 
společnosti. Prostřednictvím nabytých dovedností a dílenské činnosti získávají pocit 
užitečnosti  a plnohodnotného života. Účast na programu je příležitostí k setkávání 
a vytváření společenství. 
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DUCHOVNÍ SPRÁVA 
stav k 31. 12. 2021 

Blatná / Lnáře     Richard Ferčík, farář 

Březnice                               administrováno z NO Mirovice  
        
Č. Budějovice – Čtyři Dvory  Karel Filip, farář 
                                                   
Č. Budějovice – Palackého nám. Vojtech Pekárik, farář                                                        

Č. Budějovice – Rožnov   Lubomír Zíta, farář - vikář 
       Miroslava Zítová, jáhenka 

Č. Budějovice – Suché Vrbné  Lubomír Zíta, farář - vikář 

Český Krumlov     Lubomír Zíta, farář - vikář 

Horažďovice     Tomáš Procházka, farář - vikář  

Cheb      Jiří Chytil, farář 

Chotoviny      Oldřich Horek, farář - vikář 

Chýnov      Oldřich Horek, farář - vikář 

Jindřichův Hradec    Ivan Jirovský, farář  
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Kaplice      Karel Filip, farář 

Karlovy Vary     Michael Moc, farář - emeritní biskup 

Kasejovice     administrováno z NO Mirovice 

Klatovy      Tomáš Procházka, farář - vikář 

Kralovice      Jiří Chytil, farář 

Křemže      Vojtech Pekárik, farář  
                                                                 Samuel Vašin, jáhen 

Mariánské Lázně    Zuzana Kalenská, farářka 

Milevsko      Filip Gorazd Martinek, farář 

Mirovice      Richard Ferčík, farář 
       
Mladotice      Jiří Chytil, farář 

Písek               Filip Gorazd Martinek, farář 

Plzeň - Východ             Dalibor Jiří Vik, farář 

Plzeň - Západ     Dalibor Jiří Vik, farář 

Prachatice / Husinec    Vojtech Pekárik, farář 
                                                                 Samuel Vašin, jáhen 
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Rokycany      Jiří Chytil, farář 

Rudolfov      Vojtech Pekárik, farář 

Sokolov      Lukáš Bujna, farář 

Strakonice / Katovice   Richard Ferčík, farář 
       
Tábor      Kamila Magdalena Lukasová, farářka 

Tachov      Zuzana Kalenská, farářka  

Trhové Sviny     Vojtech Pekárik, farář 
                                                                 Samuel Vašin, jáhen 

Vodňany      Vojtech Pekárik, farář 

Duchovní při diecézní radě                Debora Chytilová, kněz  
                                                                 Michaela Kajlíková, kněz 
                                                                 Milada Štojdlová, jáhenka  

Externí duchovní                                  Břetislav Bělunek, kněz  
                                                                 Dalibor Matoška, kněz 
                                                                 Libor Zeitham, kněz 
                                                                 Vladimíra Bělunková, kněz 
                                                                 Miluše Štojdlová, kněz 
                                                                 Marie Heřmanová, jáhenka 
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 MODLITBA DUCHOVNÍ OBNOVY 
večerní keltský hymnus připisovaný sv. Patrikovi 

Kéž svatí andělé, Kriste, synu Boha Živého, střeží náš spánek, náš odpočinek, naše 
jasné lože. 

Kéž nám pravá vidění ve spánku odhalí, Nejvyšší Kníže Veškerenstva, Veliký králi 
Tajemství.  

Kéž ani démoni, nemoci rovněž, zranění ani děsivé sny neruší náš odpočinek, 
pohotové a rychlé ulehnutí. 

Kéž procitnutí naše, naše práce a každá činnost jsou svaté, a náš spánek, náš 
odpočinek, budiž prost překážek a starostí.  

přeložil a přebásnil kněz Martin Gruber                        
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Výroční zpráva Plzeňské diecéze CČSH za rok 2021 
Plzeňská diecéze Církve československé husitské 
Husova 1, 301 00 Plzeň 
vydala Plzeňská diecéze CČSH 
sestavil tým úřadu Diecézní rady 
fotografie: Filip Štojdl 
www.ccshplzen.cz 
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32


	V roce 2021 se v klatovském kostele po uvolnění proticovidových opatření konala opět Noc kostelů s programem vernisáže výstavy výtvarných prací žáků výtvarného oboru s tématem výročí Jana Amose Komenského, doprovázená koncertem žáků hudebního oboru klatovské ZUŠ. Součástí programu byla prezentace nově instalovaných chrámových varhan, které procházely dokončovací fází.
	V tradičním červencovém termínu se uskutečnilo již deváté letní Diecézní setkání rodin s dětmi v Železné Rudě pod vedením br. vikáře Tomáše Procházky.
	V říjnu br. vikář Procházka uskutečnil ekologickou přednášku s promítáním filmu Davida Attenborougha “Život na naší planetě”.
	První oficiální koncert nově instalovaných varhan byl pojat jako adventní a vedle farní varhanice a učitelky hudby Jany Marcinkové-Smolové vyzkoušeli královský nástroj také její žáci, kteří již na něj pravidelně cvičí.
	V kostele se na závěr roku uskutečnil vedle vánočních slavností také koncert klatovské vokálně-instrumentální křesťanské skupiny Elias.

