PRAVIDELNOSTI:
mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
 pondělí – sobota: 8:00
 pondělí, středa, pátek: 12:00
 úterý, čtvrtek: 17:00
 středa: 19:00 (pro studenty)
 sobota: 20:00 (anglická)
 neděle: 7:00, 8:30, 10:30, 20:00
 první pátek v měsíci: 8:00, 12:00, 16:30
zpovědní služba v kostele NPM:
 zpravidla půl hodiny přede mší, vyjma
polední
 pondělí: 9:00 – 11:00 (Mons. Emil
Soukup) – v 5. stupni PSA není
 středa: 14:30 – 16:00 (P. Pavel
Petrašovský)
 čtvrtek: 14:30 – 16:30 (plzeňští
františkáni) ) – v 5. stupni PSA není
 pátek: 15:00 – podle potřeby, během
toho adorace (P. L. Kazda) – v době
nemoci zastupuju P. Pavel Petrašovský

setkání u kafe na faře po nedělní mši sv.:
 dočasně zrušena z důvodu pandemie
pravidelná společenství na faře:
 žádná pravidelná setkání na faře kromě
nedělní adorace a nešpor (18:00 v kapli
na faře) z důvodu pandemie nebudou

PROGRAM 17. – 31. 1.
Počet účastníků bohoslužeb omezen na
20. Prosím, na nedělní mše sv. se hlaste
prosím předem.
neděle 17. 1. – 2. neděle v mezidobí
 evangelium: Jan 1,35-42
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na
faře
pondělí 18. 1. – památka P. Marie Matky
jednoty křesťanů
čtvrtek 21. 1.. – památka sv. Anežky
Římské
 nebude online setkání nad biblí
pátek 22. 1.
 15:00 – 16:30 – adorace, možnost
zpovědi – kostel NPM

neděle 24. 1. – 3. neděle v mezidobí
 evangelium: Mk 1,14-20
 při mši sv. bude sbírka na biblické dílo
 v případě, že by všechny dopolední mše
byly obsazeny, budou přidány mše sv.
odpoledne. Sledujte web farnosti.
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
pondělí 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla
úterý 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita
čtvrtek 28. 1. – památka sv. Tomáše Akv.
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte
se kliknutím na odkaz uvedený na
www.katedralaplzen.org – je třeba mít
počítač s kamerou a mikrofonem nebo
chytrý telefon s internetem
pátek 29. 1.
 15:00 – 16:30 – adorace, možnost zpovědi
– kostel NPM
neděle 31. 1. – 4. neděle v mezidobí
 evangelium: Mk 1,21-28
 v případě, že by všechny dopolední mše
byly obsazeny, budou přidány mše sv.
odpoledne. Sledujte web farnosti.
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
 Ve dnech 17. – 21. 1. bude mít Pavel
Petrašovský dovolenou. Mše sv. zůstávají
v obvyklých termínech. Ve čtvrtek však
nebude online setkání nad biblí.
 Mší sv. se může účastnit jen 20 lidí. Na
nedělní bohoslužby se prosím hlaste
předem na tel. 733 741 676 nebo
737 814 525. Volejte prosím od 14 do 16 hod.
Nepřihlášení riskují, že se do kostela
nedostanou.
 Dodržujte také prosím dvoumetrové
rozestupy, desinfikujte si při vstupu do kostela
ruce. Při sv. přijímání se velmi doporučuje
přijímat na ruku, ti, kdo přijímají do úst, ať
prosím přistupují až nakonec
 Každý den je ve 20:00 růženec za ukončení
pandemie v kapli na faře.
 Pokud potřebujete potvrzení o daru, který
jste v průběhu roku věnovali farnosti, dejte to
prosím jakkoliv vědět do 20. 1. Rádi vám je
pošleme.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
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telefon fara: 733 741 676, mobil kněze: 737 814 525
mail: farnost.plzenkatedrala@bip.cz, petrasovsky@bip.cz, web: www.katedralaplzen.org

Solidarita
Následující text nevnucuji a
nemyslím si, že ten, kdo má názor
přesně opačný, je špatným katolíkem.
Mezi křesťany se lze setkat
s nejrůznějšími pohledy na to, jak
by se církev měla postavit k opatřením vlády omezujícím shromažďování. Na jednom kraji názorového spektra jsou výzvy, abychom otevřeli kostely dokořán a
nerespektovali žádné zákazy, protože náboženská svoboda je nad
nimi. Na to odpovídám tím, že alespoň v našem kostele by se nemělo stát, aby se ten, kdo chce,
v neděli na mši nedostal. Když je vyčerpána kapacita dopoledních mší, nabídnou se další odpoledne.
Na druhé straně spektra plují křesťanským prostředím výzvy k tomu, abychom byli solidární se
společností a zavřeli kostely. Když jsou zavřené restaurace, kina, divadla a prodejny obuvi, měli
bychom se zříci i bohoslužeb, protože odporuje duchu evangelia, abychom si my, křesťané, pro sebe
uzurpovali nějaké výhody oproti ostatním. Když zavřít, tak všechno, výjimky pro sebe nechceme.
Pojďme se ale ptát, v čem by vlastně měla spočívat solidarita křesťanů se společností, v níž
žijí. Ano, šlo by ji projevit tím, že zrušíme bohoslužby, pak by to ovšem znamenalo, že do kostela
chodíme především kvůli sobě. V divadle uspokojuji své kulturní potřeby, v kavárně svou potřebu po
rozhovoru s kamarádem, v prodejně obuvi svou potřebu nechodit v botách s prasklou podrážkou a
v kostele uspokojuji své potřeby duchovní. Je-li to všechno jen o mých potřebách, omezme je všechny
bez výjimky.
Není to ale spíš tak, že do kostela chodíme nejen kvůli sobě, ale i kvůli druhým? Není to tak,
že když člověk jako jediný z paneláku přijde do kostela, nese tam s sebou na zádech i všechny své
sousedy ze všech pater? Nepokládáme na oltář své kolegy z práce, nevěřící členy své rodiny a
všechny nemocné covidem? Nemůže se křesťanská solidarita se společností projevit tím, že se za ni
křesťané modlí? Není to tak, že svět stále ještě funguje proto, že se v kostelech slouží mše svaté?
Starý pater Krásenský, který byl před lety farářem v Jáchymově, objížděl v sobo-tu a v neděli
všechny kostely své farnosti a měl v nich mši. Lidí postupně ubývalo, staří umírali, mladí nepřibývali,
on dál víkend co víkend jezdil. Nakonec už v několika kostelích sloužil mši svatou sám. Asi bychom se

dnes ptali, jestli neměl
náhodou nic důležitějšího na
práci, než mít svou čtvrtou
nedělní mši sám pro sebe.
Pater Krásenský měl dojem,
že to smysl má. Dělal to pro
celou vesnici, sloužit mši
v prázdném kostele za všechny, kdo na ni nepřijdou.
Svým nevěřícím kamarádům to asi nevysvětlíme, ale
stejně: nemůže to být tak, že
svět stále ještě drží pohromadě jen proto, že se neustále
někde slouží mše svatá?
Samozřejmě, ať zůstanou doma lidé z ohrožených
skupin, pokud chtějí. Samozřejmě, ať si nevyčítají, že
nejdou na mši, ti, kteří se bojí
nákazy. Ať zůstanou doma
všichni, kdo chtějí. Ale těch pár
zbylých, kteří stejně přijdou, to
nedělají jen pro sebe. Přicházejí, aby byli solidární se
společností.
P. Pavel Petrašovský

Modlitba k Duchu sv.
za jednotu křesťanů
Duchu Svatý, Světlo našich srdcí, Dechu života a Sílo
Otcova, která se zjevila ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista,
dej, ať i dnes pokračuje dílo smíření a sjednocení všech
křesťanů, jak začalo již při hlásání apoštolů. Vlej nám do
srdce touhu po jednotě, ochotu zapomenout na všechny
předsudky a křivdy minulých generací, odpusť nám naše
provinění vůči jednotě křesťanů a vykonej v tomto díle to,
čeho my sami nejsme schopni.
Dej, ať jsou naše srdce otevřena tvé přítomnosti, buď
přítomen v našich modlitbách a uváděj nás do společenství
se všemi, kdo se v těchto dnech za jednotu modlí. Jednota
církve je tvým dílem a jen svými vlastními silami nikdy
ničeho nedosáhneme. Uděl církvi Boží svou milost a sjednoť
nás ty sám v Kristu.
Přijď, Duchu Svatý!
Naplň naše srdce svou milostí.
Přijď, Duchu Svatý!
Osvoboď nás od pochyb a nedůvěry.
Přijď, Duchu Svatý!
Dej nám víru, abychom mohli jít dál.
Přijď, Duchu Svatý!
Proměn naše kamenná srdce.
Přijď, Duchu Svatý!
Překonávej předsudky a neuzdravené vztahy mezi křesťany.
Přijď, Duchu Svatý!
Pomoz nám chápat, že jsme všichni bratry a sestrami.
Přijď, Duchu Svatý!
Strhni zdi, které nás rozdělují.
Přijď, Duchu Svatý!
Dej nám své dary, abychom je mohli sdílet.
Přijď, Duchu Svatý!
Duchu Otce se přimlouvej za nás, neboť tvé nevyslovitelné
lkání stoupá výš než naše slova.
Přijď, Duchu Svatý!
Sjednoť všechny křesťany v Kristu, našem Pánu.

Bože, Otče všech křesťanů, dej, ať přijdou nové
Letnice. Ať se církev, která je povolána být Kristovým
tělem a Kristovou snoubenkou, znovu sjednotí.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen.

Ve čtvrtek 14. 1. vyklízelo pár chlapů z farnosti místnost vedle kůru
v katedrále. Bylo ji potřeba uklidit kvůli plánovaným stavebním pracím.
V sobotu 16. 1. zas několik dobrých mužů sklidilo betlém v kostele NPM.
Odnesli sochy, rozebrali chýši, rozmontovali pódium, a vše uvedli do
původního stavu. Také bylo potřeba vynést stromky z kostela a sklidit ozdoby
a světla. Všem, kdo takto makali, patří velké poděkování.
Betlém v kostele NPM byl pořízen manžely Marií a Antonínem Liškovými,
kteří jsou znázorněni v postavách ženy s nádobou na hlavě a pastýřem.
Betlém vznikl v roce 1938 u řezbářské firmy z rakouského města St. Ulrich
v Tyrolsku. Obsahuje 25 figur, ale jedná se o nedokončený záměr, který
zhatila 2. světová válka. Poprvé byl instalován 6. ledna 1939.

Nechcete se
pro letošek
rozloučit s oběma betlémy
v NPM a porovnat jednotlivé
postavy v betlému velkém dřevěném a malém
keramickém?

