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 PES není
 středa: 14:30 – 16:00 (P. Pavel
Petrašovský)
 čtvrtek: 14:30 – 16:30 (plzeňští františkáni)
– v 5. stupni PES není
 pátek: 15:00 – podle potřeby, během toho
adorace (P. L. Kazda) – v době nemoci
zastupuje 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) a každodenního růžence (20:00
tamtéž) z důvodu pandemie nebudou

PROGRAM 1. – 14. 2.
Počet účastníků bohoslužeb omezen na 20.
Prosím, na nedělní mše sv. se hlaste předem na tel. 733 741 676 nebo 737 814 525.
Volejte prosím od 14 do 16 hod.
neděle 31. 1. – 4. neděle v mezidobí
 evangelium: Mk 1,21-28
 17:00 – mše sv. - kostel NPM
 18:00 – adorace a nešpory – kaple fara
úterý 2. 2. – svátek Uvedení Páně do
chrámu - Hromnice
 8:00, 17:00 – mše sv. s žehnáním svíček –
NPM – na mše sv. je třeba se předem
přihlásit! (v případě zaplnění kapacity
bude další mše přidána – viz webové
stránky)
 pokud si přinesete své svíčky, vyrobte si ně
prosím ochranu před ukapávajícím voskem.

středa 3. 2. – nez. památka sv. Blažeje
 po mších sv. se bude udílet svatoblažejské
požehnání
 14:30 – 16:00 – místo P. Petrašovského
bude zpovídat P. P. Frývaldský z Rokycan
čtvrtek 4. 2.
 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 5. 2. – památka sv. Agáty
 1. pátek v měsíci: možnost zpovědi v NPM:
7:00 – 8:00 (P. Petrašovský), 8:00 – 9:00 (P.
Lepařík SDB), 10:00 – 11:00 (P. Barhoň), 15:00
– 16:30 (P. Petrašovský)
 9:00 – 11:00, 15:00 – 16:30 – adorace - NPM

 16:30 – mše sv. - NPM
sobota 6. 2. – sv. Pavla Mikiho a druhů
neděle 7. 2. – 5. neděle v mezidobí
 evangelium: Mk 1,29-39
 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
středa 10. 2. – památka sv. Scholastiky
čtvrtek 11. 2. – památka P. Marie Lurdské
 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
neděle 14. 2. – 6. neděle v mezidobí
 evangelium: Mk 1,40-45
 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
 Dodržujte prosím v kostele 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.
 Od února bude pondělní polední mši sv.
sloužit P. Timothy, 2. středu a 2. a 4. pátek
v měsíci bude mít polední mše P. Jiří Barhoň.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje

1. – 14. února 2021
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telefon fara: 733 741 676, mobil kněze: 737 814 525, mail: petrasovsky@bip.cz,
sladka@bip.cz, farnost.plzenkatedrala@bip.cz, web: www.farnostbartolomej.cz

Sv. Josef
a jeho zkrachované plány
Asi jste slyšeli, že papež František vyhlásil tento rok
rokem sv. Josefa. Řekl bych, že sv. Josef je dobrým patronem
pandemické doby, protože musel, stejně jako my, často měnit
plány.
Nazaret. Josef má své představy o životě s Marií,
možná o dětech a o velké rodině, ale to vše je roztříštěno
návštěvou archanděla u jeho snoubenky. Maria otěhotní.
Josef ví, že dítě není jeho. Životní plány padly poprvé.
Znovu Nazaret. Na poslední chvíli se Josefovi zdá
sen, ve kterém zazní Boží pokyn. Josef oproti tomu, že chvíli
předtím chtěl Marii propustit, přijímá ji i dítě, které se má
narodit. Josefovy plány padly podruhé.
Betlém. Snad se jim podaří najít slušné ubytování,
snad to Maria vydrží, snad porodí až po návratu do Nazareta.
Všechno je jinak. Hostince jsou plné, Mariina hodina přišla, porod se odehraje ve stáji. Josefovy plány
padly potřetí.
Znovu Betlém. Mudrci odešli, Josef ukládá rodinu ke spánku a plánuje cestu zpět do Nazareta.
Anděl Páně ve snu to znovu všechno změní. Ještě tu noc se musí vydat do Egypta, před nimi je život
v cizí zemi. Josefovy plány padly počtvrté. A o tom, kolikrát se v jeho životě ještě znovu všechno
změnilo, už raději evangelium milosrdně mlčí.
Josef určitě nebyl nadšený z toho, že vše bylo jinak. Když ale musel změnit plány poprvé, mohl
díky tomu do světa vstoupit Bůh. Druhá změna plánů zachrání pro Marii a Božího Syna jejich
ochránce a oporu rodiny. Když se plány mění potřetí, může Bůh díky tomu vstoupit do světa jako
chudý a se všemi chudými se ztotožnit. A čtvrté padnutí Josefových plánů zachrání narozenému dítěti
život.
V koronavirové době padají plány jeden za druhým. Neslavili jsme společně Velikonoce. Prožili
jsme si své nemoci a karantény. Ve farnosti nemohl proběhnout Kurz alfa. Odložili jsme vysněné
dovolené. A plány, které se dosud odvažujeme mít, se povážlivě nachylují. Rádi bychom společný
prodloužený víkend farnosti. Asi nebude. Rádi bychom začátkem dubna společně slavili Velikonoce.
Budou? Rádi bychom s rodinou kamsi na dovolenou. Půjde to?
Sv. Josef je patronem zkrachovalých plánů a patronem naděje, že i zkrachovalé plány mohou
sloužit tomu, aby se uskutečnily plány Boží.
P. Pavel Petrašovský

Ze zápisu ze setkání pastorační rady farnosti
konané online dne 13. ledna 2021
přítomni u počítačů: P. Pavel Petrašovský, Ludmila Kučerová, Karel Ženíšek, Pavla Ženíšková,
Martin Liška, Miroslav Kováčík, Anna Rašková, Jan Trčka, Anna Sladká
 Zahájení – modlitba
 PRF jednala o požadavku farnosti Plzeň - Severní předměstí, která chce slavit svou nedělní mši
sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie. Návrh vzešel od P. Šebestiána Smrčiny a byl již projednán
s otcem biskupem Tomášem Holubem. PRF se vyjádřila, že farnost Plzeň – Severní předměstí
je v kostele NPM vítána.
 V souvislosti s touto změnou a s tím, že otec biskup chce od září P. Roberta Bergmana poslat
do jiné farnosti, se také diskutovalo o změně v nedělních mší sv. naší farnosti. Po celkem
dlouhém zvažování a projednání se došlo k tomuto závěru:
 Po otevření katedrály (červen 2021) by se naše dosavadní tři dopolední nedělní mše sv.
zredukovaly na dvě a přibyla by mše sv. farnosti Plzeň Severní předměstí:
 8:00 - kostel NPM (naše farnost)
 9:30 - kostel NPM (farnost Plzeň – Severní předměstí)
 10.00 - katedrála (naše farnost)
 (pozn.: P. Šebestián se později vyjádřil, že farnost Plzeň – Severní předměstí ještě
uvažuje o tom, že místo v kostele NPM by měli nedělní mši sv. v katedrále v 8:30.)
 Uvidíme, jaké to přinese výsledky – několik členů PRF připomnělo, že pokud se tento nově
navrhovaný pořad neosvědčí, měla by být možnost mši sv. v 7:00 opět zavést.
 Zároveň si otec biskup přeje na velké svátky, aby byla sloužena pouze jedna mše sv. v 10.00
v katedrále s celou naší farností i s farností Plzeň-severní předměstí. Ostatní mše sv. by se
zrušily. Snad by to mohla být i příležitost se jednou za čas potkat v celé farnosti jako jednom
společenství.
 Do konce ledna se mají předložit žádosti na dotace pro pastorační projekty.
 Byly odsouhlaseno, že farnost požádá biskupství o pastorační dotace na výrobu keramického
betlému (5000 Kč) a výrobu adventních věnců (5000 Kč).
 P. Pavel předložil k projednání, jak budeme řešit práci kostelníka poté, co Jan Šašek odejde do
důchodu po otevření katedrály (květen letošního roku). Je možno přijmout nového kostelníka
jako zaměstnance, nebo požádat, zda by se pro tuto službu nenašli dobrovolníci z řad farníků.
 Většina členů PRF se kloní k tomu, aby byl kostelník zaměstnancem – třeba na poloviční
nebo ¾ úvazek. Je to služba, která obsahuje množství povinností a řešit je pomocí jen
dobrovolných služeb nelze.
 P. Pavel informuje o možnostech uspořádat farní dovolenou v březnu na jarní prázdniny. Martin
Liška ale připomíná, že situace kolem koronaviru nebude asi o moc lepší než nyní. Nabízí se
tedy alespoň krátký 3-4 denní společný pobyt někde v přírodě tj. pátek až neděle nebo pondělí
později (v květnu?)
 Rodinné bohoslužby připravované P. Pavlem v době, kdy se nemohou farníci scházet v kostele,
se osvědčily, ale pokud jsou už veřejné bohoslužby možné, nebude třeba v přípravě rodinných
bohoslužeb pokračovat.
 Betlémské světlo letos bylo zajišťováno farností. Skauti nám poskytli 300 sklenic na přenášení
svíček s BS do domovů. Farnost chtěla z peněz, kterými lidé přispěli, darovat 7000,skautskému středisku. Skauti se ale tohoto příspěvku zříkají a 3000 Kč, které by jinak od farnosti
chtěli za své sklenice, darují na Adopci na dálku – sponzorování školní výuky dvou dětem
z Indie.

Doporučuje se střádat prostředky na případné restaurování velkého betléma, protože mnohé sochy
jsou napadeny červotočem a je třeba již začít s ošetřením proti dalšímu rozvoji škůdce.
 Výstava Nad slunce krásnější s podtitulem Plzeňská madona a krásný sloh – začala v listopadu
(27. 11. 2020 - 28. 3. 2021). Poslední týden konání této výstavy ve dnech 21.-.28. března bude
vystavena originál sochy Plzeňské Madony. Bude to spojeno s každodenní bohoslužbou před
Plzeňskou Madonou v Masných krámech. Každý den se má zapojit k programu jedna plzeňská
farnost (zpěvy, četba, litanie apod.) Naše farnost bude přítomna v neděli 21. 3. 2021.
zapsala: Anna Sladká
Několik slov k plánované změně
nedělních bohoslužeb
K roku sv. Josefa
Papež František vyhlásil letošní
Jak jste mohli dočíst v zápisu ze setkání pastorační rady, jednali
rok rokem sv. Josefa. Pokud to
jsme o tom, že by se od června 2021 (tedy od znovuotevření
bude liturgicky možné, budeme
katedrály) změnily časy nedělních mší sv. V plánu je, že tři nedělní
mít vždy ve středu v 8:00 votivní
dopolední mše naší farnosti by se zredukovaly na dvě: v 8:00
mši a po ní litanie ke sv. Josefu.
v kostele NPM a v 10:00 v katedrále.
Každá změna je samozřejmě bolestivá a moc se omlouvám všem,
A pár informací z Vatikánu o
kterých se jakkoliv dotkne. Rád bych ale zmínil pár důvodů, které
možnosti získání plnomock tomu pastorační radu vedly:
ných odpustků za obvyklých
1. odchod P. Roberta: Asi už není žádným tajemstvím, že biskup
podmínek (zpověď, sv. přijímáTomáš chce od září P. Roberta Bergmana poslat do jiné farnosti.
ní, modlitba na úmysl papeže):
P. Robert sloužil mnoho let pravidelně mši sv. v 8:30 (předtím
- Půl hodiny rozjímat nad modv 8:00) a především společenství, které se na ní schází, bude jistě
litbou Otče náš nebo se zúčastnit
exercicií či jednodenních rekolekcí
jeho odchodu velmi želet. Patří mu velké poděkování. Nicméně
s meditací o sv. Josefu.
taková je realita. Pro mě to znamená, že na tři dopolední mše sv.
- Splečná modlitba růžence rodiny
bych zůstal jako kněz sám. Dalo by se to zvládnout, ale asi za
nebo snoubenců.
cenu, že bych se postupně stával svátostným řemeslníkem.
- Litanie ke sv. Josefu (nebo jiná
2. možnost se setkávat po mši: Pokud nechceme být jen těmi,
modlitba ke sv. Josefu) na úmysl
kdo se do kostela chodí nechat svátostně obsloužit, ale máme být
pronásledované církve a za posilu
živým společenstvím farnosti, je třeba mít po mši sv. prostor se
pro utlačované křesťany.
setkat před kostelem nebo u kafe na faře či na biskupství. To byl
důvod, proč posunout mši sv. v katedrále o půl hodiny dopředu.
Když mše končila v 11:30, mnozí už spěchali domů na oběd a
Nové webové
neměli čas se s někým zastavit. Mše sv. v NPM je z 8:30 posunuta
stránky farnosti:
na 8:00 z podobného důvodu: aby měl kněz čas se s lidmi setkat,
www.farnostbartolomej.cz
než bude muset běžet zpovídat do katedrály.
3. větší provázanost farnosti: Na všechny tři mše sv. chodilo
Za figurky v keramickém
před covidem asi 250 lidí. Farnost by měla vytvářet společenství
betlému se vybralo 18.250,ideálně kolem jednoho oltáře, na kterém se zpřítomňuje Kristova
Kč. Na další rok studia našich
oběť. Pokud se budeme pravidelně potkávat nikoliv ve třech
dvou indických dětí jsme
společenstvích, ale ve dvou, můžeme se snad lépe poznat a může
poslali částku 6.800,- Kč. Další
to snad tomuto vytváření společenství kolem Krista více sloužit.
3.000,- Kč věnovalo skautské
Uvědomme si prosím znovu, že pokud máme být živou farností, je
pro to třeba více, než jen umožnit lidem přístup ke svátostem.
středisko Ichthys. Zbytek výMoc děkuji všem, kteří se budou snažit tyto změny pochopit,
těžku jsme darovali na Tříkrázvláště těm, kterým způsobí nějakou nepříjemnost v plánování
lovou sbírku (i vzhledem k toneděle. Věřte prosím, že jsem je nenavrhl z vlastní pohodlnosti,
mu, že letos bude její výsledek
ale proto, že jsem přesvědčen, že budou pro farnost dobré.
pravděpodobně velmi slabý).
P. Pavel Petrašovský
Děkujeme všem, kdo přispěli.


