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PLZEŇSKÁ DIECÉZE  
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 



 

Milovaní, milujme se navzájem,                
neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje,     

z Boha se narodil a Boha zná. 

1. list Janův, 4. kapitola 
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 ÚVODNÍ SLOVO 
Milovaní! 

Tato zpráva za rok 2020 je dokladem toho, že církev nezamrzla ani v době, kdy se jí 
nedostávalo, stejně jako se nedostávalo světu. Epidemie paralyzovala skoro vše, na co 
jsme doposud byli zvyklí. Tomu odpovídají i statistiky křtů, svateb a dalších služeb, které 
poskytujeme. Na druhou stranu vzrostla solidarita, duchovní doprovázení po telefonu, 
sociálních sítích, skype, atp.  
Co je před námi, to nevíme, ale rok 2020 byl opravdu náročný na psychiku nás všech. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem duchovním, kteří se zapojili i přímo v terénu do 
pomoci, například jako dobrovolníci v nemocnicích. 
To, k čemu jsme byli povoláni, se ale také ukázalo. Nebyli jsme povoláni ke schůzím, ale k 
lásce za časů pandemie, k lásce, která umí obejmout a být s těmi, kteří někoho ztratili. 
Uvědomili jsme si konečně snad naplno, že bez Ježíše nemůžeme činit nic, a že bez Boží 
lásky jsme také ničím. 
Ukázala se v plné nahotě naše zranitelnost i smrtelnost. Náš zrak byl upřen k věcem 
podstatným. Jen někteří představitelé církví tuto situaci zneužívali k zastrašování Božími 
tresty. Taková víra však nemá šanci přežít.  
Hlavu vzhůru, sestry a bratři. My máme být tím evangeliem, ve kterém budou lidé kolem 
nás vidět živého Krista. Jinak to ani nejde.  
Žehnám vám všem a přeji hodně sil vytrvat v těžkých zkouškách, kterými nyní jako církev 
procházíme. Moc bych si přál, aby ustaly v církvi pokusy rozdělovat ji, ale naopak, abychom 
v mnohosti nacházeli Boží zázraky a jeho milosrdenství, abychom se podpírali, ať už máme 
pohled na věci kolem různý. To jediné, co nás může spasit, je Evangelium Ježíše Krista. 
Pokoj a dobro. 

Váš bratr a hříšník Filip Štojdl, biskup 
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PLZEŇSKÁ DIECÉZE 
Adresa sídla:  
 Husova 1, 301 24 Plzeň 
 korespondenční a kontaktní adresa:  
 Republikánská 45, 312 00 Plzeň 
 +420 775 541 415 
 sekretariat@ccshplzen.cz 
 IČ: 64355519 

Úřad Diecézní rady 
 Filip Štojdl – biskup 
 Lukáš Bujna - tajemník biskupa 
 Richard Ferčík – tajemník Diecézní rady 
 Marta Čechová – sekretariát 
 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  

Diecézní revizní a finanční výbor 
 Zuzana Kalenská, Michaela Gundackerová, Samuel Vašín, 
 Tomáš Procházka, Tomáš Sýkora, Jakub Tobiáš 
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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,  
              Lubomír Chmelíček, Jiří Chytil  

Teologický poradní sbor biskupa 
 Lukáš Bujna, Tomáš Procházka, Jiří Chytil, Richard Ferčík,  
 Ivan Jirovský, Martin Gruber, 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, Martin Gruber 

Sociální komise Ústřední rady 
 Vojtech Pekárik, Milada Štojdlová 
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Ekumenicko-zahraniční komise Ústřední rady 
 Adéla Denková, Richard Ferčík 

Redakční rada Českého zápasu 
 Lukáš Bujna 

Kulturní rada ÚR 
 Miroslav Felcman 

Komise pro výročí 100 let CČSH 
 Ivan Jirovský 

Institut evangelizace a pastorace 
 Lukáš Bujna 

Církevní kárný výbor 
 Adam Gundacker  

Církevní revizní a finanční výbor 
 Tomáš Procházka 

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 2020 tvořilo Plzeňskou diecézi 34 náboženských obcí členěných do 3 vikariátů. K 31. 12. 
2020 zde pracovalo 25 zaměstnanců, z toho 22 duchovních (1 biskup, 17 kněží, 4 jáhni).                      
V pracovním poměru byli 3 zaměstnanci. 

Přehled stavů a činností v Plzeňské diecézi v roce 2020 podle interních statistik: 

• 4 010 příslušníků Církve československé husitské 
• 1 014 bohoslužeb a pobožností s účastí 10 279 osob 
• 864 vysluhování svátosti Večeře Páně (eucharistie) 
• 131 vysluhování svátosti útěchy nemocných 
•  48 vysluhování svátosti pokání a smíření 
• 12 křtů 
• 11 sňatků 
• 3 biřmování  
• 51 pohřbů (včetně ukládání uren a vsypu) 
• 158 biblických hodin s účastí 612 osob 
• 4 013 pastoračních návštěv (včetně návštěv nemocných) 
• 12 hodin náboženství na školách s účastí 300 žáků 
• 71 hodin duchovní péče o děti a mládež s účastí 340 osob 
• 11 duchovních pravidelně docházelo do nemocnic a domovů důchodců 
• 5 duchovních sloužilo bohoslužby v psychiatrických léčebnách 
• 4 duchovní vykonávali kaplanskou hospicovou službu  
• 2 duchovní vykonávali kaplanskou službu v domově pro mentálně postižené 
• 2 duchovní docházeli do věznice  
• 3 duchovní vykonávali kaplanskou službu v domově pro osoby s demencí 2 duchovní docházeli 

do věznice  
• 3 duchovní vykonávali kaplanskou službu v domově pro osoby s demencí 
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AKTIVITY VE FARNOSTECH 
Aktivity jednotlivých náboženských obcí v Plzeňské diecézi v roce 2020 byly 
utlumeny v důsledku celosvětové pandemie koronaviru. Přesto se v náboženských 
obcích podařilo zorganizovat řadu akcí zejména v období rozvolnění. Některé 
aktivity konkrétních náboženských obcí uvádíme: 

Besednice / Jindřichův Hradec / České Budějovice - Čtyři Dvory  
Rok 2020 v Husově domě v Č. Budějovicích, v Husově sboru v J. Hradci a v Kapli 
betlémské v Besednici. Mnohé plánované aktivity se uskutečnit nemohly kvůli 
vládním opatřením.  Bohoslužby a biblické hodiny se konaly vždy pravidelně             
v obdobích, kdy to bylo povoleno. 
Také byla uskutečněna přípravka a svatební obřad v NO. J. Hradec v lednu (ve 
sboru) a poté další svatba v této NO obci v srpnu (v přírodě v Dačicích). V NO          
J. Hradec také proběhly tři letní koncerty - dva klasické hudby a jeden folkový - 
Pavlína Jíšová.   V Českých Budějovicích proběhl začátkem ledna velký koncert          
k výročí naší církve - souboru   Marika singers, který pořádala NO Čtyři Dvory            
v Husově sboru na Palackého náměstí.   U příležitosti Noci kostelů proběhl pestrý 
program v NO  Čtyři Dvory i NO J. Hradec.  
Kaple betlémská v Besednici prošla velkou renovací   za pomoci stavební firmy          
i s přispěním dobrovolníků na brigádách po celé léto. Slavnostní otevření 
renovovaného prostoru proběhlo při Dni díkůvzdání začátkem října při bohoslužbě 
a následném programu s představením nově instalované Křížové cesty - 14ti 
obrazů výtvarnice Ditty Kůtové. Den díkůvzdání proběhl také v Husově domě ve 
Čtyřech Dvorech. Tam byl představen nový kalendář Příběhy písní. V závěru roku se 
mohly konat jen venkovní aktivity a tak proběhlo trojí Rozsvícení Moravské hvězdy. 
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Nejprve Husově domě ve Čtyřech Dvorech, poté v Besednici a posléze i v kostelíku 
naší církve v Příbrazi. 
V době kdy se nemohly konat bohoslužby či biblické hodiny jsme se snažili 
nahradit je, i když nedokonale, společenstvím na internetu. 

České Budějovice - Suché Vrbné a Rožnov  
V loňském roce jsme toho opravdu moc nestihli... Řadu týdnů jsme sloužili 
bohoslužby přes Skype, což mělo ale na druhou stranu ten dobrý dopad, že se 
mohli připojovat i ti, kteří mají maličké děti a nechtějí rušit klasické bohoslužby, ti, 
co se odstěhovali atd. Takže se nás pravidelně "scházelo" cca 40, a i na dálku to 
byla hezká setkání.  
Aby nebyli naši farníci ochuzeni o Večeři Páně, alespoň první neděli v měsíci jsme ji 
vysluhovali u nás na zahrádce, kam lidi jezdili v časových intervalech max. po dvou, 
aby mohla být dodržena všechna opatření. Jakmile to bylo možné, začali jsme zase 
sloužit obvyklé bohoslužby. 
Noc kostelů byla také mírně improvizovaná - jednalo se o komentované prohlídky  
kostela ve Vrbném, obohacené o varhanní vstupy. Až nás překvapilo, kolik lidí 
"zvenku" projevilo zájem... 
No a v červnu jsme byli s našimi farníky od pondělí do pátku na tradiční sborové 
dovolené, tentokrát v Neratově v Orlických horách. 

Klatovy / Horažďovice 
V NO Klatovy se uskutečnila v roce 2020 Noc kostelů a byly instalovány a zpro-
vozněny nové kostelní mechanické dvoumanualove pistalove varhany, na kterych 
již probíhá výuka žáků ZUŠ a běžný liturgický provoz.  
V NO Horažďovice proběhla v roce 2020 generální rekonstrukce bytu na faře, který 
je již pronajatý. 
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Mariánské Lázně / Tachov 
V minulém  roce v náboženských obcích  Mariánské Lázně a Tachov se bohoslužby 
 se svátostmi konaly tak, jak to bylo možné. 
Dokud to bylo možné, bylo biblické vyučování pro starší i mladší děti na faře v ML – 
2 skupinky cca 12-14 dětí. 
Každou poslední sobotu v měsíci probíhaly modlitby Taizé v 19 hodin. 
Dokud to bylo možné probíhala pravidelná setkání seniorů s angličtinou. 2 skupiny 
cca 15 -18osob. 
Svátosti jsme vysluhovali i v době karantény, lidé mohli přijít. 
Přípravy na křty také probíhaly + mnoho pastoračních rozhovorů osobně i on-line. 
8 dětí bylo přihlášených na setkání mládeže v Hradci Králové, ale to se nakonec 
nekonalo. 
Živý Betlém se v Tachově konat nemohl – ale udělali jsme on-line verzi z posledních 
let: https://www.youtube.com/watch?v=uJCRBu0y0nA&t=1687s 
Máme FB stránky Husité Mariánské Lázně a webové stránky. 

Sokolov / Cheb 
Kvůli pandemii jsme nemohli slavit bohoslužby pro veřejnost během jarního a pod-
zimního lockdownu. Proto jsme začali vysílat on-line bohoslužby (jaro) a biblické 
meditace (podzim), věnovali se individuální pastoraci a rodinným pobožnostem.  
Omezené byly i možnosti docházet do zařízení zdravotní a sociální péče, alespoň 
jsme je podpořili nákupem ochranných pomůcek. Na jaře jsme dali dohromady 
regionální podpůrný tým pro případy, kdy by bylo nutné postarat se o nemocné či 
izolované lidi v našem blízkém okolí.  
Během letního rozvolnění jsme zorganizovali farní výlet do Krušných hor a koncert 
bluesmana Jana Fice v chebském kostele. V září jsme za účasti emeritního biskupa 
Michaela Moce znovuotevřeli zrekonstruované kolumbárium ve farním domě           
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v Chebu, kde také začala rekonstrukce nájemních bytů díky investici Institutu 
Plzeňské diecéze CČSH. 

Tábor 
5. 1. Tříkrálový koncert (pěvecký sbor Jordánek, Ratměřice) 
11. 1.  Ekumenická bohoslužba v CB Tábor 
25. 1. Ekumenická bohoslužba v Klášterním kostele Tábor 
15. 2. Ples k 600. výročí Tábora a 100 let CČSH 
8. 3. Pietní akt l uctění památky obětí holokaustu 
10. 3. Přednáška Martina Jindry - František Bílek  
14. 3. Po stopách Oskara Nedbala (sborová vycházka) 
březen, duben, květen - šití roušek pro domovy seniorů, armádu táborské posádky 
a veřejnost, psaní pastoračních dopisů a roznos dopisů po Táboře, telefonáty, 
pomoc s nákupy seniorům, pastorační návštěvy, výuka hudby a náboženství přes 
skype, etc. 
4. 4. Velikonoční jarmark - venku spojený s cyklovýletem a pastoračními návštěvami 
našich členů a jejich rodin i známých 
10. 4. Pašije - modlitebna 
11. 4. Vigilie Bílé soboty - Malý Blaník + obnova křestních slibů 
12.4. On-line bohoslužba - Hod Boží Velikonoční , + on line - Čtení Bible cz. 
17. 4. Cyklopouť - Tábor-Slapy-Malšice-Vlčí důl- Pintovka 
duben, květen: REVITALIZACE KOLUMBÁRIA, vlastními silami - 3 členové NO Tábor 
a budování KOMUNITNÍ ZAHRADY v Tismenickém údolí s Waldorfskou školkou 
Janíček Tábor 
4.-6. 5. Misijní a pastorační cyklopouť do Kutné Hory 
15.-17.5. Pouť Via Nova 
21.-22. 5. Sborový výlet, Veselské pískovny, Bechyně + pastorační návštěva Domu 
seniorů 
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27. 6.-30. 5. Sborový výlet - Praha, Kolín, Borkovická blata 
3.6. - Bechyně, úprava pomníku Mistra Jana Husa na náměstí 
12. 6. Noc kostelů 
13. 6. Pouť do Škodějova 
17. 6. Absolventský koncert ZUŠ Tábor u nás ve sboru (třídy violy a klavíru) 
20.6. Hrad Borotín - Conventio - sborový výlet za kulturou - divadlo - Vilma 
Cibulková 
30.6. Sborový výlet - Lípa ve Vlásenici + Jistebnice 
5. 7. Pietní akt u sichy M. J, Husa v parku 
6. 7. Kozí hrádek, tradiční ekumenická bohoslužba k Mistru Janu Husovi, také k 600. 
výr. založení Tábora a 100 let CČSH, tento rok organizovala tuto akci CČSH Tábor + 
divadlo Basilejský koncil a 2 koncerty: Caine-Mi a Malé Zuby 
13. - 18. 7. Spolupořádání tábora rodin v Železné Rudě + zdravotní záštita 
26. 7. Skautský tábor, Ratibořské Hory - bohoslužba 
2. - 7. 8. Duchovní obovy 
18. 8. Br. Filip Štojdl - autorské čtení v modlitebně NO Tábor, K. M. Lukasová 
( hudební doprovod)  
28.8. Autorské čtení K. M. Lukasová 
5. 9. Vernisáž výstavy obrazů Anny Sypěnové (trvala do Vánoc 2020) 
11. - 13. 9. Táborské slavnosti - u nás instalace panelů o křesťanských denominacích 
v Táboře, koncert Rodinného komorního souboru Matoška, Den kulturních 
památek - divadlo o Antonínu Dvořákovi + pěvecký koncert z Biblických písné - 
Andrea Valenta a spol., na závěr Táborských slavností ekumenická bohoslužba u 
nás v CČSH 
26. 9.   První ročník Festivalu pěveckých sborů pod záštitou br. patriarchy T. Butty      
a starosty Tábora Š. Pavlíka 
1. 11. Koncert Dušičkový - kolumbárium 
29. 11. Adventní koncert pěveckého sboru Hlahol Tábor 
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2. 12. Adventní koncert - lyry 
24. 12. Půlnoční zpívání vánočních koled českých, moravských a slezských 
31. 12. Rozloučení se starým rokem, modlitby + koledy Evropy - zpěv a společné 
muzicírování 
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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 několik svátostí biřmování a jedno 
kněžské svěcení. Dále jsme poskytovali církevní služby jako jsou 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 
Konala se diecézní pouť do Lnářů, kde se v zámecké kapli konala slavnostní 
bohoslužba a vystoupení koncertního mistra Josefa Klíče. Dále se konaly diecézní 
duchovní obnovy v klášteře ve Štěkni. Pokračovala činnost Centra duchovní obnovy 
v prostorách fary a kostela Mirovicích. 

Bohoslužby nemocných 
Dále se rozvíjela iniciativa modliteb za uzdravení, útěchu, naději a smíření. Slavíme 
zvláštní bohoslužby nemocných s četnými konkrétními přímluvami. V současné 
době jsou do modlitební iniciativy zapojeny farnosti v Mirovicích, Písku, Českých 
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Budějovicích (ve sboru na Palackého nám.) a Sokolově. Více informací na webu: 
www.bohosluzbanemocnych.cz. 

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 dva knižní tituly: “S Marií na poušti” biskupa Filipa 
Štojdla a “Posvátný dotyk” faráře Lukáše Bujny. Plzeňská diecéze také finančně 
podpořila vydání knihy bohoslovce F. G. Martinka o historii a duchovním odkazu 
synagogy ve Strážnici. 

Benefice 
Například v Klatovech se konaly benefiční koncerty na opravu varhan ve spolupráci 
s místní ZUŠ. Benefiční koncerty se konaly i v Karlových Varech v rámci hudebního 
festivalu J. C. F. Fischera za finančního přispění Plzeňské diecéze a pod záštitou 
biskupa Filipa Štojdla.  

Výuka náboženství na školách 
Duchovní s pedagogickými zkušenostmi se věnovali výuce na školách, například 
farářka Zuzana Kalenská na ZŠ v Tachově a 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 2020 za finanční podpory Plzeňské diecéze byly dokonče-
ny, pokračovaly, připravovaly se nebo začaly stavební úpravy ve více náboženských 
obcích, například:  
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• rekonstrukce bytů v objektu NO Tábor 
• rekonstrukce bytů v objektu NO Prachatice 
• rekonstrukce bytů v objektu NO Cheb  
• rekonstrukce objektu NO Besednice 
• rekonstrukce objektu v Husově ul. 1 v Plzni (viz Projekt Domu Agapé) 
•
Podporujeme život a setkávání 
Z finančních prostředků diecéze byla udělena podpora akcím a organizacím: 
• postní a letní duchovní obnovy Plzeňské diecéze v klášteře Štěkeň 
• mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera v Karlových Varech a okolí  
• NO pořádající Noc kostelů 2020 
• Nazaret – středisko Husitské diakonie v Borovanech  
• Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie v Písku 
• Domeček - středisko Husitské diakonie v Trhových Svinech 
Samozřejmostí v naší diecézi je dlouhodobá podpora dobročinným projektům a 
konání sbírek na charitativní účely. Diecéze finančně podporuje již od roku 2012 
diakonická střediska na celém svém území. Podpora z diecézních prostředků 
směřuje i do náboženských obcí (např. příspěvek na Noc kostelů, na pořádání 
kulturních a dalších akcí). Probíhala veřejná sbírka na podporu křesťanů v Náhorním 
Karabachu. Charitě se věnovaly i jednotlivé náboženské obce (např. v Sokolově 
platba školních obědů sociálně slabé rodině). 
Důležitou službou je pastorační péče domácnostech a zdravotnických i sociálních 
zařízeních (nemocnice, LDN, domy s pečovatelskou službou, penzióny pro seniory, 
hospic Athelas v Písku). Pastorace probíhala i v nápravných zařízeních (např. ve 
věznici v Kynšperku).  
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PROJEKT DOMU AGAPÉ V PLZNI 
Rozhodnutím Diecézní rady dostal dům krásné jméno AGAPÉ, znamenající v řečti-
ně lásku - Boží lásku. Věříme, že studentská kolej ve spojení s katedrálním kostelem 
ji bude dále šířit.   
Smlouva na realizaci stavby byla na základě výběrového řízení podepsána se 
společností GEMA ART International s.r.o. Stavební společnost začala přípravnými 
pracemi v době letních prázdnin 2020.  
Vlastní stavební práce byly zahájeny v září 2020. Během podzimu 2020 se podařilo 
zasanovat kompletně sklepní prostory. Dále pak byly kompletně vybourány a vymě-
něny všechny stropy a podlahy. Rozběhla se kompletní renovace silnoproudých 
rozvodů a kanalizace.  
Největší objem stavebních prací bude realizován v roce 2021. Po dokončení 
rekonstrukce se Dům Agapé stane důstojným reprezentantem Plzeňské diecéze 
CČSH, a také jedním z jejích nosných ekonomických pilířů. 
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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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Přehled náboženských obcí s ustanovenou duchovní 
správou k 31.12.2020: 

Blatná / Lnáře Ivan Jirovský, farář 

Blatná / Lnáře Ivan Jirovský, farář 

Březnice                          Ivan Jirovský, farář
                                                           Milada Štojdlová, jáhenka 
        
Č. Budějovice – Čtyři Dvory Karel Filip, farář 
                                                  
Č. Budějovice – Palackého nám. Lubomír Chmelíček, farář
                                                           Martin Gruber, jáhen 

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      Lukáš Bujna, farář 

Chotoviny Oldřich Horek, farář - vikář 

Chýnov Oldřich Horek, farář - vikář 

Jindřichův Hradec Karel Filip, farář  
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Kaplice Karel Filip, farář 

Karlovy Vary Michael Moc, farář - emeritní biskup

Kasejovice Richard Ferčík, farář 

Klatovy      Tomáš Procházka, farář - vikář 

Kralovice Jiří Chytil, farář 

Křemže Vojtech Pekárik, farář 
                                                           Samuel Vašín, jáhen 

Mariánské Lázně Zuzana Kalenská, farářka 

Milevsko      Jaroslava Horková, farářka 

Mirovice Ivan Jirovský, farář
       
Mladotice Jiří Chytil, farář 

Písek      Vojtech Pekárik, farář 

Plzeň - Východ         Jiří Chytil, farář

Plzeň - Západ Jiří Chytil, farář 

Prachatice / Husinec    Vojtech Pekárik, farář 
                                                           Samuel Vašín, jáhen 

Rokycany Jiří Chytil, farář 
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Rudolfov      Ludmila Šimonová, farářka 

Sokolov      Lukáš Bujna, farář 

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

Tachov      Zuzana Kalenská, farářka  

Trhové Sviny Ludmila Šimonová, farářka 

Vodňany Vojtech Pekárik, farář 

Duchovní při diecézní radě                Debora Chytilová, kněz  
                                                           Michaela Kajlíková, kněz 

Externí duchovní                                Dalibor Matoška, kněz  
                                                           Břetislav Bělunek, kněz 
                                                           Vladimíra Bělunková, kněz 
                                                           Miluše Štojdlová, kněz 
                                                           Marie Heřmanová, jáhenka 

     

30



MODLITBA DUCHOVNÍ OBNOVY 
Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. 
Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas. Obdař mě vnímavostí, abych 
dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak 
neproklouznul životem a své dny si rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky 
světla a vrcholy a abych si našel alespoň tu a tam čas pro zážitek krásy a umění. 
Utvrzuj mě v tom, že snít o minulosti nebo budoucnosti mi nepomůže. Pomoz mi co 
nejlépe zvládnout to, co je mi nejblíže, pomoz mi brát právě prožívanou hodinu za 
nejdůležitější. 
Chraň mě před naivní vírou, že v  životě musí jít vše hladce. Daruj mi střízlivé 
poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy i zklamání jsou přirozenou součástí života, 
že díky jim rosteme a dozráváme. 
Připomínej mi, že city se často stavějí proti rozumu. Pošli mi v pravé chvíli někoho, 
kdo má odvahu říct mi pravdu s  láskou. Chléb každodenní dej mi pro tělo i duši, 
projev Tvé lásky – přátelské echo, a alespoň tu a tam náznak, že jsem v  něčem 
užitečný. 
Vím, že hodně problémů se neřeší konáním; pomoz mi, abych dokázal čekat. Ať 
vždy nechám Tebe a ostatní domluvit. Vždyť to nejdůležitější si člověk neříká sám, 
to nejdůležitější mu bývá sděleno. 
Ty víš jak moc potřebujeme přátelství. Dej, abych dorostl do této nejkrásnější, 
nejtěžší, nejriskantnější a nejvzácnější záležitosti života. Vnukni mi správnou chvíli     
a správné místo, kde můžu zanechat balíček dobra, slovami nebo bez slov. 
Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co si 
přeju, ale to co potřebuji. 
Nauč mě umění malých kroků.                                                  Antoine de Saint-Exupéry 
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