
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Poslední možnost  
je nejméně 
pravděpodobná 
 

V knize rozhovorů Biskup na 
snowboardu je uveden bonmot našeho 
biskupa Tomáše, že kněz žijící sám na faře 
se buď zblázní, nebo si najde ženskou, nebo 
začne chlastat, nebo dozraje ke svatosti. A 
biskup k tomu vtipně dodává, že poslední 
možnost je nejméně pravděpodobná. 

Napadlo mě, jestli by se to dalo 
parafrázovat na dobu pandemie: křesťan s omezeným provozem farnosti, s omezenou možností 
přistupovat ke svátostem, se společenstvím zredukovaným na minimum buď bude zlomen, 
vykořeněn, vnitřně vyhoří, hodí Pána Boha do odpadkového koše, nebo dozraje ke svatosti. A je to i 
tady tak, že poslední možnost je nejméně pravděpodobná? 

Začínáme už druhou postní dobu v koronavirové pandemii. Ta loňská byla poznamenána 
novostí všeho toho, co se odehrávalo. Vzpomínáte? Měli jsme pocit, že se to všechno velmi hodí 
k postu, zavřené kostely jsme interpretovali jako příležitost si uvědomit, jestli je naše víra v Boha živá 
a jestli se z ní nestal jen prázdný zvyk chodit na mši. A vlastně jsme byli tak trochu rádi, že postní 
doba 2020 je ještě o něčem jiném než o odepřených si čokoládách a klobásách. Pak jsme maličko 
znejistěli, když to všechno neskončilo na Velký pátek a pokračovalo i přes Velikonoce. Nejpozději na 
Bílou sobotu v noci měla přece pandemie skončit – a neskončila.  

Postní doba 2021 už nás zastihuje unavené a spálené horkem pouště, která trvá už příliš 
dlouho. Ptáme se, jak to bude s letošními Velikonoci a asi by nás moc nepřekvapilo, kdybychom je 
zas nemohli slavit ve společenství farnosti. Jsme karavana vlekoucí se pouští a snažící se přežít. 
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen,“ volá na nás z evangelia Ježíš. (Mt 24,13). Poušť se bude 
bělat kostmi těch, kdo padli, ale ti, kdo vytrvají až do konce, dozrají možná ke svatosti. 

Některé domorodé kmeny prý vysílali chlapce na několik týdnů do džungle. Když se vrátili zpět, 
byli prohlášeni za dospělé bojovníky. Když se zpět nevrátili, obřad přijetí mezi dospělé se nekonal. I 
my jsme byli vyhnáni do džungle koronavirové doby s nadějí, že se z ní vrátíme jako ti, kteří poznali, 
že chtějí milovat Boha kvůli Bohu. Asi se nevrátíme všichni. A kdo ví, jestli se vrátím právě já? 
Domorodým kmenům to stálo za ten risk. A snad má Duch sv. svou mimořádnou cestu i pro ty, kdo 
v džungli zůstali. 

Požehnanou postní dobu 2021!                                                                   P. Pavel Petrašovský 

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) – 

začne od 22. 2. 
 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, v postní 
době je nahrazena křížovou cestou 

 

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 15. – 28. 2. 
Počet účastníků bohoslužeb omezen na 20. 
Prosím, na nedělní mše sv. a na Popeleční 
středu se hlaste pře-dem na tel. 733 741 676 
nebo 737 814 525. Volejte prosím od 14 do 
16 hod. 
neděle 14. 2. – 6. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 1,40-45 
 17:00 – mše sv. - kostel NPM 
 18:00 – adorace a nešpory – kaple fara  

úterý 16. 2.  
 18:00 – pastorační rada farnosti online 

středa 17. 2. – Popeleční středa 
 den přísného postu bez masa 
 8:00, 12:00, 17:00 – mše sv. s udělováním 

popelce  - NPM – je třeba se na ně 
předem přihlásit! 

 15:00 – 16:00 – biskup Tomáš bude 
průběžně udělovat popelec těm, kdo se 
nedostanou na mši nebo nekostelním lidem 
- NPM 

čtvrtek 18. 2.  
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se 

kliknutím na odkaz uvedený na 
www.farnostbartolomej.cz – je třeba mít 
počítač s kamerou a mikrofonem nebo chytrý 
telefon s internetem 

pátek 19. 2.  
 15:00 – křížová cesta – NPM, adorace a 

zpovídání nebude 
neděle 21. 2. – 1. neděle postní 
 evangelium: Mk 1,29-39 
 v případě, že by všechny dopolední mše byly 

obsazeny, budou přidány mše sv. odpoledne. 
Sledujte web farnosti.  

 sbírka při mši bude na Haléř sv. Petra 
 15:00 – křížová cesta - NPM 
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře 

pondělí 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra 
 9:00 – 11:00 – obnovena zpovědní služba 

Mons. Emila Soukupa - NPM 
čtvrtek 25. 2.  
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se 

kliknutím na odkaz uvedený na 
www.farnostbartolomej.cz 

pátek 26. 2. 
 15:00 – křížová cesta – NPM, adorace a 

zpovídání nebude 
neděle 28. 2. – 2. neděle postní 
 evangelium: Mk 9,2-10 
 v případě, že by všechny dopolední mše byly 

obsazeny, budou přidány mše sv. odpoledne. 
Sledujte web farnosti. 

 křížová cesta výjimečně nebude, protože 
v 15:30 bude mše sv. pro katechumeny 

 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. Pokud máte projevy 
infekce, do kostela prosím nechoďte. 
 Každý den je ve 20:00 růženec za ukončení 
pandemie v kapli na faře. 
 V postní době budou v pátek a v neděli           
(s výjimkou 28. 2.) křížové cesty s dodržením 
hygienických opatření. 
 Pokud by se chtěl někdo připravovat na 
biřmování, ať se co nejdříve přihlásí na faře. 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

15. – 28. 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkrétní tipy  
pro postní dobu: 
 

Modlitba: 
Už vědomý život  
v Boží přítomnosti je  
modlitbou  
 Učiň si z modlitby zvyk 
 Modli se pravdivě, vylévej  
    před Bohem svoje srdce –  
    své radosti i problémy 
 Modlete se společně  
 Čti pravidelně bibli 
 Účastni se liturgického  
    života své farnosti 
 Snaž se prožívat celý svůj den jako setkání 

s Bohem a službu jemu  
 

Činit dobro (almužna): 
Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas 
a pozornost, radost i bolest, majetek a síly 
 Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej 

skrytou bídu. 
 Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a 

zoufalé. 
 Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi. 
 

Zřeknutí se (půst) 
Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“ 
řekneme ne 
 Uvědom si, co je v tvém životě skutečně důležité 

a co je nepodstatné 
 Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, 

sledování televize, nakupování… 
 Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako 

zvláštní dny postu 
 Jako postní oběť dej stranou určitou částku 

peněz: pro hladovějící a jinak trpící 
 

Smíření 
Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu 
 Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření 

nemusí být jen protrpěno, ale i slaveno.  
 Smíření s Bohem i s bližním může být o radosti. 
 Slav často svátost smíření. 
 Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. 
 Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému 

společnému začátku - objevuj v druhém to dobré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farní postní štafeta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Půjdete do toho? Jak se to dělá? 
 Do 1. neděle postní se přihlaste na 
petrasovsky@bip.cz 
 Budeme se (jako ve štafetě) střídat: ten, na 
koho zrovna vyjde služba, připraví pro ostatní 
toto: 
 1) Vybere svůj oblíbený krátký úryvek 
z Písma a okomentuje ho dvěma či třemi 
větami. Všichni přihlášení si v následujících 
několika dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) 
udělají jednou alespoň 20 min. čas, aby se 
nad tímto úryvkem modlili. 
 2) Vybere pro ostatní jeden skutek pokání, 
který v následujících dnech (do dalšího 
pondělí či čtvrtku) vykonají (růženec, litanie, 
obdarování potřebného, ranní rozcvička, 
telefonát zapomenutému příbuznému atd.) 
  3) Vybere pro ostatní úryvek z Písma o 
délce 5 kapitol, který všichni v následujících 
dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) přečtou.  
 Všechny tři postní výzvy pošle ostatním 
mailem v den, který mu bude určen. 
 Tyto návrhy, jak prožít postní dobu, se 
budou rozesílat dvakrát týdně, vždy v pondělí 
a ve čtvrtek. Ti, kteří se přihlásí k farní postní 
štafetě, dostanou rozpis služeb, který budeme 
dodržovat celou postní dobu. Budeme tak 
předem vědět, kdy na koho dojde řada, aby 
ostatním poslal své návrhy. Každý se může 
těšit na maily ostatních, pokud bude ochoten 
se také zapojit a jednou za čas poslat druhým 
své návrhy postních výzev.   
Půjdete do toho? 

 

Kostelník Jan Šašek připravuje před kostelem 
Nanebevzetí P. Marie popel na letošní Popeleční 
středu.  

Další nabídky  
na postní dobu: 
 

z biskupství: 
 postní nadechnutí: krátká 
audio zamyšlení na každý den od 17. 2. 
na www.bip.cz 
 postní výzvy: video zamyšlení 
na každou postní neděli – od 14. 2. na 
www.bip.cz 
 online rekolekce s bisku-
pem Tomášem: na téma Pokání 
a naše úhybné manévry – sobota 20. 3. 
od 9:30 do 12:30 – na www.bip.cz 
 
 

z farnosti: 
 farní postní štafeta – viz 
minulá strana 
 farní duchovní obnova na 
faře: sobota 6. 3. od 14:00 do 17:30 -  
pro omezený počet lidí podle aktuálních 
pandemických opatření – hlaste se na 
petrasovsky@bip.cz  
 křížové cesty: pátek a neděle 
(kromě 28. 2.) v 15:00 v kostele NPM 

 


