
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Svatý týden  
 

Květnou nedělí symbolicky 
vstupujeme spolu s Ježíšovými učed-
níky do Jeruzaléma a máme být 
účastníky všeho, co se tam má stát. 
Pojďme tedy vstoupit do děje. Před-
stavme si, že ten příběh prožíváme 
poprvé a ještě nevíme, jak to dopadne.  
 Je Zelený čtvrtek. Ježíš s námi 
slaví židovskou pesachovou večeři, 
podává se beránek, nekvašený chléb, 
víno a hořké byliny. Najednou Pán 
k překvapení všech pronáší slova, která 
ještě nikdy nezazněla: „Toto je moje 
Tělo, toto je kalich mé Krve.“ Těžko říct, 
jak to Ježíš myslí a co si o tom máme myslet my.  

Možná nám představa toho, jak musela poslední večeře učedníky překvapit, pomůže sfouknout 
prach všednosti z našich svatých přijímání. Člověku se může velmi snadno stát, že si „na to zvykne“, že 
se mu Eucharistie stane samozřejmou skutečností. Ale pro učedníky to tak tenkrát nebylo.  
 Velký pátek. Ježíš je ukřižován. Ještě nevíme, jak to všechno skončí, a tak tuto chvíli vnímáme 
s celou její hrůzou. Zdá se, že všechno je nesmysl, že jsme se možná spletli, když jsme Ježíše 
považovali za Mesiáše. A pokud Mesiášem je, jak to, že Bůh najednou mlčí a nezasahuje?  

A do této představy můžeme vkládat všechny své pocity Božího mlčení a vzdálenosti, všechno, 
co se v našem životě vyvíjí úplně jinak, než jak bychom chtěli (letos nemusíme moc dlouho přemýšlet, 
než na něco takového přijdeme). A až se budeme modlit před Božím hrobem, můžeme do něj toto vše 
vložit. Ježíšova smrt, které tehdy učedníci nerozuměli, do sebe pojímá všechno to, čemu nerozumíme 
teď a tady my. 
 Je noc ze soboty na neděli. Jsme ještě vyděšení z ukřižování a najednou někdo přiběhne se 
zprávou, že hrob byl nalezen prázdný. Stal místem vzkříšení. Místo, kam jsme s Ježíšovým mrtvým 
tělem vložili své beznaděje, trápení a pocity Božího mlčení, je nalezeno prázdné. Neskončilo to tady. 
Kristus vstal a naše životy jsou s ním vzkříšeny z mrtvých. Máme naději, že naše problémy, pocity 
prázdnoty a nesmyslu života nemohou mít poslední slovo. Věřit ve zmrtvýchvstání znamená věřit, že 
Bůh spolu s Kristem vzkřísil i všechna temná místa našeho života. 
 Kéž by se nás tajemství těch tří dnů, které jsou před námi, hluboce dotkla.         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. 3. – 11. 4. 
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. 3. – Květná neděle 
 evangelium: Mk 11,1-10, Jan 12,12-16 
 15:00 – křížová cesta – kostel NPM 
 15:00 – zpovídání v kostele sv. Jana 

Nepomuckého v Plzni – Borech 
 14:00 – 18:00 – otevřena Meditační 

zahrada k soukr. modlitbě křížové cesty 
 17:00 – přidaná mše sv. – kostel NPM 
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 

 

Program bohoslužeb na Zelený čtvrtek, 
Velký pátek a Bílou sobotu je na str. 2.  
 

neděle 4. 4. – Zmrtvýchvstání Páně 
 evangelium: Jan 20,1-9 
 při mších sv. se budou žehnat velikonoční 

pokrmy  
 Bude-li zájem, budou přidávány další mše sv. 

Sledujte web farnosti (farnostbartolomej.cz) 
 17:00 – nešpory s biskupem Tomášem – 

kostel NPM (adorace v 18:00 nebude) 
 

pondělí 5. 4. – pondělí v oktávu velikonočním 
 7:00 / 8:30 / 10:30 – mše sv. – kostel NPM 
 na mše sv. je třeba se přihlásit 

 

V dalších dnech už budou mše sv. podle 
obvyklého pořádku. 
 

čtvrtek 8. 4. – čtvrtek v oktávu velikonočním 
 8:45 – úklid kostela NPM 
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se 

kliknutím na odkaz uvedený na 
www.farnostbartolomej.cz 

neděle 11. 4. – neděle v oktávu velikonočním 
 neděle Božího milosrdenství 
 evangelium: Jan 20,19-31 
 na mši sv. přineste prosím postní kasičky 
 17:00 – přidaná mše sv. - NPM 
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 

 
 
 

 

 Dodržujte prosím v kostele dvoumetrové 
rozestupy, desinfikujte si ruce. Sv. přijímání se 
při mši sv. podává pouze na ruku, těm, kdo 
přesto chtějí do úst, podá kněz až po mši sv. 
 Každý den (kromě velikonočního tridua) je ve 
20:00 růženec za ukončení pandemie v kostele 
NPM (ve středu, sobotu a neděli ve farním sálu 
na faře). O triduu růženec nebude. 
 Ve Svatém týdnu budou rozšířeny nabídky 
zpovědi. Více na str. 3 
 Využijte možnosti přijít na Bílou sobotu od 
9:00 do 15:00 do kostela NPM k soukromé 
modlitbě u Božího hrobu. 
 Původně bylo ohlášeno, že velikonoční 
vigilie na Bílou sobotu bude v 18:00 na louce u 
Sv. Jiří. Změnilo se místo i čas. Nově bude vigilie 
v Meditační zahradě v 19:30. Ve stejném čase 
bude i v kostele. Na návrat domů platí výjimka 
z nočního zákazu vycházení. Je třeba se 
přihlásit. 
 U vstupu do sakristie je připravena krabice, do 
které můžete nosit potraviny na posilněnou 
pro lékaře a zdravotní sestry starající se o 
nemocné covidem. Vpravo od oltáře sv. Václava 
je zas krabice na trvanlivé potraviny pro lidi bez 
domova. 
 Pokud byste na velikonoční obřady potřebovali 
dovézt ze zastávky veřejné dopravy do 
Meditační zahrady, dejte prosím vědět na tel. 
737 814 525. 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

28. 3. – 11. 4. 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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odborníci radí, jak prožít velikonoční obřady 
v Meditační zahradě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpovídání  
ve Svatém týdnu 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie: 
 

zpravidla půl hodiny přede mší sv. (vyjma 
polední a bohoslužeb tridua)  
 

pondělí 29. 3. 
 9:00 – 11:00 – Mons. Emil Soukup 
 14:00 – 15:30 - P. Bogdan Stepien 

 

úterý 30. 3. 
 9:00 – 11:00 – P. Ludolf Kazda 
 14:00 – 15:30 - P. Šebestián Smrčina 
 15:30 – 16:30 - P. Robert Jasiulewicz 

 

středa 31. 3. 
 13:00 – 14:30 - P. Jan Nepomuk Svoboda 
 14:30 – 16:30 - P. Pavel Petrašovský 

 

nebo podle domluvy na tel. 737 814 525 
 

 

 

Chce to velmi teple se obléci. Myslete na 
to, že až budete sedět, bude vám větší 
zima než v pohybu. Po setmění bude větší 
zima než ve dne. Vezměte si s sebou 
klidně deku a podsedák na židli. Pokud 
bude hrozit déšť, nezapomeňte na deštník. 

Na Zelený čtvrtek a na 
vigilii na Bílou sobotu si 
s sebou vezměte 
nějaký zvonek, budeme 
zvonit při Gloria. 

Důsledně dodržujte 
dvoumetrové rozestupy. 
Buďte jen na místech 
určených plastovými židlemi. 

Na Bílou 
sobotu si s se-
bou vezměte 
baterku, zpá-
teční cesta 
bude neosvět-
lená. Můžete 
si přinést i 
hřbitovní 
svíčku s víč-
kem nebo 
svíčku v zava-
řovačce, aby 
vám ve větru 
nezhasínala. 

Po celou 
dobu mějte 
nasazené 
respirátory. 

Velikonoce online  
s bikupem Tomášem 
více na www.bip.cz 
 

Zelený čtvrtek - 1. dubna 
 18:00: mše sv. na památku Večeře Páně  
Velký pátek - 2. dubna 
 8:00: ranní chvály s hodinkou četby  
 15:00: velkopáteční obřady  
Bílá sobota - 3. dubna 
 8:00: ranní chvály s hodinkou četby  
 20:30: obřady Velikonoční vigilie  
neděle Zmrtvýchvstání Páně – 3. dubna 
 10:00: pontifikální mše svatá   
Všechny tyto bohoslužby můžete sledovat na 
youtube, odkaz na www.bip.cz 
Na www.bip.cz se můžete i např. zapisovat 
k modlitbě na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Také 
zde jsou návrhy, co připravit doma ke mši.  


