
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hledání krásy  
 

Už jsem něco podobného říkal na 
Popeleční středu a na první postní neděli, 
ale ještě jednou: Co kdybychom letošní 
půst pojali nikoliv jako snahu způsobit si 
újmu, jako cvičení v sebeovládání a jako 
trestání sebe sama za své hříchy, ale 
jako hledání krásy? 

Místo sladké břečky najít dobré 
víno, místo kýče najít umělecké dílo, 
místo náhražek najít originál, místo roz-
plizlého života najít krásu. 

Nevzdávat se sledování telenovel 
a úniků k jídlu, alkoholu a internetu proto, 
abychom vykonali skutek pokání a sebezáporu, ale proto, že je to rozplizlé. Rozhodnout se pro vztah 
k Bohu, vydání se Kristu, pro modlitbu a četbu Písma ne proto, abychom vykonali skutek pokání a 
sebezáporu, ale proto, že je to krásné. Člověk neví, jestli to dokáže, jestli ho nepřemůže slabost 
(skoro vždycky je jednoduché sedět před televizí a složité jít se modlit), ale chtěl by takhle žít. 

Je to podobné jako vydat se na horskou tůru. Samozřejmě, že zůstat sedět doma je daleko 
pohodlnější a jednodušší, ale nikdy pak neuvidíte horské štíty zahalené v mlze. Je to podobné jako 
spát pod širákem. Samozřejmě, že kdyby člověk zůstal doma pod peřinou, vyspal by se, nebyla by mu 
zima, nemusel by překonávat strach ze tmy a neprobouzeli by ho štěkající srnci, ale také by nezažil 
opojnou krásu vycházejícího slunce a radost z nového dne. 

Neobklopujme se sádrovými trpaslíky, ale sochami starých mistrů. Nepijme krabicové víno, ale 
výběr z hroznů. Neobdivujme komunistické paneláky, ale gotické katedrály. Neprožijme svůj život 
sledováním telenovel, ale vztahem s Kristem. Dovolme, aby v našem životě byla krása. 

 Když občas slyším na pohřbech projevy o zemřelém, je to roztodivný souhrn vzpomínek. Měl 
rád svého pejska. Chodil si odpočinout na svou zahrádku. Její svíčková chutnala celé rodině. Myslíte, 
že až budou řečnit na našem pohřbu, budou mít potřebu zmínit také to, že jsme byli lidé modlitby a že 
jsme žili v přátelství s Kristem? 

F. M. Dostojevskij napsal, že krása zachrání svět. Vytyčme si tedy v postní době za úkol 
objevit krásu. Nevadí, že to bude náročné, že mnohé zvyky bude třeba opustit, že to bude bolet, že se 
do toho nebude chtít. Krása života za to stojí. 

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) 
 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 postní době je 
adorace 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 z důvodu 

pandemie nebudou 
 

PROGRAM 28. 2. – 14. 3. 
Počet účastníků bohoslužeb omezen na 20. 
Prosím, na nedělní mše sv. se hlaste pře-
dem na tel. 733 741 676 nebo 737 814 525. 
Volejte prosím od 14 do 16 hod. 
 

neděle 28. 2. – 2. neděle postní 
 evangelium: Mk 9,2-10 
 výjimečně nebude křížová cesta v 15:00 
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 

Pavel Petrašovský bude od 1. do 3. 3. na 
dovolené, zastupovat budou plzeňští kněží. 
čtvrtek 4. 3. 
 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 5. 3. 
 15:00 – křížová cesta – NPM, adorace 

není 
sobota 6. 3.  
 14:00 – 17:30 – online farní postní 

duchovní obnova –  více viz str. 3 

neděle 7. 3. – 3. neděle postní 
 evangelium: Jan 2,13-25 
 v případě, že by všechny dopolední mše byly 

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

 15:00 – křížová cesta - NPM 
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 

čtvrtek 11. 3.  
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se 

kliknutím na odkaz uvedený na 
www.farnostbartolomej.cz 

pátek 12. 3. 
 15:00 – křížová cesta – NPM, adorace 

nebude, zpovídání ano 
sobota 13. 3. 
 15:00 – křížová cesta v přírodě – viz 

informace na str. 3 
neděle 14. 3. – 4. neděle postní 
 evangelium: Jan 3,14-21 
 při mši sv. v 10:30 přijmou katechumeni 

skrutinium a poklady víry 
 v případě, že by všechny dopolední mše byly 

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

 15:00 – křížová cesta – kostel NPM 
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 

 

 Dodržujte prosím v kostele dvoumetrové 
rozestupy, desinfikujte si při vstupu do kostela 
ruce. Svaté přijímání se bude nově při mši sv. 
podávat pouze na ruku, těm, kdo přesto chtějí 
přijmout do úst, podá kněz až po mši sv. 
Pokud máte projevy infekce, do kostela prosím 
nechoďte. 
 Každý den je ve 20:00 růženec za ukončení 
pandemie v kapli na faře (nebo v teplejším 
počasí v kostele NPM) 
 V postní době budou v pátek a v neděli           
(s výjimkou 28. 2.) křížové cesty s dodržením 
hygienických opatření. 
 V kostele NPM můžete stále přispívat do 
připravené krabice ve zpovědnici vlevo od 
vchodu trvanlivými potravinami (masové 
konzervy, paštiky, perníky atd.) pro lidi bez 
domova. 
 Nově bude u vstupu do sakristie připravena 
krabice, do které můžete nosit potraviny na 
posilněnou pro lékaře a zdravotní sestry 
starající se o nemocné covidem – více viz str. 2. 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

28. 2. – 14. 3. 2021 
 

5 

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 



Zápis z online setkání pastorační rady farnosti  
ze dne 16. 2. 2021 
 

Přítomni : P. Petrašovský, L. Kučerová, P. Ženíšková, K. Ženíšek, J. Lontschar, M. Liška, M. Ková-
čík, J. Trčka, A. Rašková, A. Sladká 
 

 Zahájení a modlitba 
 Projednání změn nedělních bohoslužeb od 1. června po otevření katedrály: Po dlouhém 

zvažování možností, kladů, záporů, současného stavu počtu kněží ve farnosti, vyjádření všech 
členů rady se došlo ke konečnému závěru – od června budou nedělní mše sv. takto: v 8:00 
v kostele NPM a v 10:00 v katedrále sv. Bartoloměje, (hlasování 6 pro, 3 proti, 1 se zdržel) 
s poznámkou, že pokud by se zlepšilo personální obsazení ve farnosti (tedy pokud by byl další 
kněz, který by mohl vypomoci) – mohla by být sloužena i mše sv. v 7:00. Zatím je ale situace 
taková, že P. Pavel je ve farnosti sám. 

 Otázka spojení dvou mší sv. do jedné v 10:00 o slavnostech s otcem biskupem: (tj. Boží hod 
vánoční, velikonoční a svatodušní). Většina členů PRF není pro pouze jednu mši sv. Budou 
tedy dvě mše sv. s tím, že bude doporučeno, kdo může, ať se účastní mše s  otcem biskupem. 

 Postní almužna: Kasičky se budou rozdávat v kostele. P. Pavel vyzval k zvážení, na jaký účel 
by se měl pak finanční obnos z pokladniček věnovat. V návrzích se objevily tipy: jako loni pro 
poradnu pro ženy v tísni, na konzervy pro bezdomovce, pro nějaký dům seniorů, oslovit školky či 
školy v centru tj. na území naší farnosti a podpořit konkrétní rodinu, která je v nouzi, nebo 
konkrétním lidem např. přispět na uhlí či plyn. Nakonec bylo dohodnuto, že oslovíme školy a 
školky na území farnosti, jestli nemají žáky ze sociál. slabých rodin, kterým bychom mohli 
přispět např. na obědy ve škole, školní pomůcky nebo koupi potravin, zaplacení energií atd. 
Maily školám rozešlou Lonstcharovi, P. Pavel jim předtím zašle mailem podklady.  

 Jak prožít postní dobu: Farní postní štafeta – pravidla byla uvedena v Bartíku č. 4, Křížové 
cesty v přírodě – bude snad možné – 15 lidí, roušky a rozestupy. V sobotu 13. 3. před                                                             
4. nedělí postní: Stříbro, v sobotu 27. 3. před Květnou nedělí: Radnice 

 Noc kostelů: V letošním roce se uskuteční, pokud budou příznivé podmínky kolem pandemie 
v pátek 28. května. Setkání on-line těch, kteří chtějí případně pomoci, bude ve středu 24. 2.  

 Setkání bylo zakončeno modlitbou.                                                              Zapsala: Anna Sladká 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farní postní štafeta 
 

První várka štafetářů už se přihlásila a 
štafeta byla odstartována. Pokud byste 
se pořád ještě chtěli zapojit, nejde to už 
aktivně, že byste vymýšleli pro ostatní 
postní výzvy. Pasivně to ale pořád ještě 
jde. Pokud byste chtěli každé pondělí a 
čtvrtek v postní době dostávat násle-
dující postní výzvy, napište na 
petrasovsky@bip.cz 
 

 1) Dostanete krátký úryvek z Písma a 
okomentovaný pár větami. Do dalšího 
pondělí či čtvrtku si pak můžete udělat 
jednou alespoň 20 min. čas, abyste se 
nad tímto úryvkem modlili. 
 2) Dostanete vymyšlený skutek 
pokání, který v následujících dnech (do 
dalšího pondělí či čtvrtku) můžete 
vykonat (růženec, litanie, obdarování 
potřebného, telefonát zapomenutému 
příbuznému atd.) 
  3) Dostanete úryvek z Písma o 
délce 5 kapitol, který si můžete do 
dalšího pondělí či čtvrtku přečíst. 

 

Postní nabídky z biskupství: 
 

 postní nadechnutí: krátká audio zamyšlení na 
každý den postní doby na www.bip.cz 
 postní výzvy: video zamyšlení na každou postní 
neděli na www.bip.cz 
 online rekolekce s biskupem Tomášem: na 
téma Pokání a naše úhybné manévry – sobota 20. 
3. od 9:30 do 12:30 – na www.bip.cz 

Křížové cesty v přírodě: 
 

Křížová cesta ve Stříbře:  
 sobota 13. 3. v 15:00 
 dopravte se auty nebo vlakem (Plzeň: 14:05  - 
Stříbro: 14:29) 
 sraz u Hornického skanzenu (ul. U Červené 
lávky, asi půl hod. pěšky z nádraží)  
 krásná křížová cesta podél zděných 
výklenkových kaplí na Křížový vrch.  
 Před cestou se raději ujistěte, zda nebyl okres 
Tachov uzavřen – v tom případě se křížová cesta 
přesouvá do Radnic - sraz v 15:00 před kostelem.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Křížová cesta v Radnicích: 
 sobota 27. 3     ve 14:30 
 dopravte se auty nebo vlakem (Plzeň: 13:05  - 
Radnice: 13:59) 
 sraz před kostelem (asi 15 min. cesty z nádraží) 
 krásná křížová cesta podél zastavení na 
pískovcových sloupech na vrch Kalvárie 
 
 

 

Farní duchovní obnova 
 

V minulém Bartíku byla uvedena 
nabídka postní duchovní obnovy na faře 
v sobotu 6. března. Protože se však 
epidemiologická situace nelepší, bude 
duchovní obnova pouze online, 
promluvy a křížová cesta budou formou 
videokonference v aplikaci Zoom, pros-
tor na modlitbu si uděláte sami doma. 
Duchovní obnova proběhne, pokud se 
na ni přihlásí alespoň 5 lidí. Dejte vědět 
na petrasovsky@bip.cz, bude vám 
zaslán odkaz k připojení. 
Plánovaný program: 
14:00 - 1. promluva 
14:30 - čas na modlitbu doma 
15:30 - 2. promluva  
16:00 - čas na modlitbu doma 
17:00 - křížová cesta 
17:30 - zakončení 

Postní almužna 
 

V kostele si můžete vyzvednout kasičky 
postní almužny. Myšlenka je, že do nich 
doma můžete přispívat to, co ušetříte 
postem (tedy když si z důvodu postu 
nedáte k večeři klobásu, obnos, který 
byste za ni jinak utratili, vhodíte do 
kasičky). Ve velikonoční době budeme 
kasičky vybírat. Z jejich 
výtěžku se budeme sna- 
žit pomoci dětem ze so- 
ciálně slabších rodin:za- 
platíme obědy ve škole, 
 školní pomůcky, nakou- 
píme potraviny atd. 
 

Podpora lékařů  
a zdravotních sester 
 

Pojďme vyjádřit svou podporu a solidaritu 
přetíženým lékařům a zdravotním sestrám! 
V kostele bude připravena krabice, do níž 
můžete odkládat džusy, oříšky, čokolády, 
sladkosti atd., které by je mohly při jejich službě 
posílit. Zároveň bude v kostele tabulka, do které 
se mohou k datu konkrétní neděle zapsat ti, kdo 
by byli ochotni v tento den přinést krabici 
s upečenou buchtou (snažte se prosím spíš o 
kvalitu než o množství). Moučník i případný 
obsah krabice bychom každou neděli odpoledne 
doručili s poděkováním na covidové oddělení 
plzeňské fakultní nemocnice.  

 

Tyto křížové cesty pravděpo-
dobně nebude možné uskutečnit 
z důvodu zákazu pohybu mimo 
okres. Pokud by to šlo, sejdeme se 
ve stejné dny i čase v Dýšině (kde 
je také křížová cesta venku) na 
parkovišti před kostelem. Informujte 
se předem na 737 814 525.  


