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 14. – 28. 3.
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 14. 3. – 4. neděle postní
 evangelium: Jan 3,14-21
 15:00 – křížová cesta – kostel NPM
 17:00 – přidaná mše sv. – kostel NPM
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM
čtvrtek 18. 3.
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte
se kliknutím na odkaz uvedený na
www.farnostbartolomej.cz
pátek 19. 3. – slavnost sv. Josefa
 15:00 – křížová cesta – NPM, adorace
není, zpovídání ano
 17:00 – přidaná mše sv. - NPM
neděle 21. 3. – 5. neděle postní
 evangelium: Jan 12,20-33
 15:00 – křížová cesta – kostel NPM
 17:00 – mše sv. – kostel NPM
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM

středa 24. 3.
 18:00 – online setkání organizátorů Noci
kostelů – pokud se chcete přidat, napište,
zavolejte
čtvrtek 25. 3. – slavnost Zvěstování Páně
 8:45 – úklid kostela NPM
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte
se kliknutím na odkaz uvedený na
www.farnostbartolomej.cz
pátek 26. 3.
 15:00 – křížová cesta – NPM, adorace
nebude, zpovídání ano
sobota 27. 3.
 14:00 – možná křížová cesta v přírodě –
podle informací při ohláškách v kostele
nebo na tel. 737 814 525
neděle 28. 3. – Květná neděle
 evangelium: Mk 11,1-10, Jan 12,12-16
 přineste si s sebou ratolesti k požehnání
 15:00 – křížová cesta – kostel NPM
 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 je ve 20:00 růženec za ukončení
pandemie v kostele NPM (ve středu, sobotu a
neděli ve farním sálu na faře)
 V postní době budou v pátek a v neděli
v kostele NPM křížové cesty.
 U vstupu do sakristie je připravena krabice, do
které můžete nosit potraviny na posilněnou
pro lékaře a zdravotní sestry starající se o
nemocné covidem (džusy, oříšky, sladkosti). Jde
spíš o kvalitu než o množství.
 Potřebujeme pár lidí ochotných se podílet na
přípravě liturgie pod širým nebem o
Velikonocích (např. převézt věci, připravit
květiny, rozmístit židle atd.) Online schůzka bude
v úterý 23. 3. v 18:00. Ozvěte se, pošleme odkaz
na připojení. Díky.
 Pokud byste na velikonoční obřady potřebovali
dovézt ze zastávky veřejné dopravy do
Meditační zahrady nebo na louku u kostela sv.
Jiří, dejte prosím vědět na tel. 737 814 525.
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Střez se zapomenout
Kázal jsem o tom v týdnu,
omlouvám se těm, u kterých se budu
opakovat. Ve 4. kapitole Deuteronomia
Mojžíš vybízí lid, aby dbal Hospodinových
nařízení, a pak tomu dodává: Jenom si
dej pozor a velice se střez zapomenout
na všechny ty věci, které viděly tvé oči,
aby nevymizely z tvého srdce po všechny
dny tvého života. (Dt 4,9)
Židé cosi prožili s Hospodinem při
vyvedení z Egypta, mohli si sáhnout na
to, že si je Bůh zamiloval, vyvolil a je jim
blízko. A když začnou všední dny, kdy už
nebude padat mana z nebe a vodu ze
skály nebude už možné vyvést pouhým udeřením holí, není důvod, aby přestalo platit to, co mezi nimi
a jejich Bohem vyrostlo. Bůh je pořád stejný, i když už nebude dělat zázraky s podobnou intenzitou.
Střez se zapomenout.
Jeden ze skvělých postních úkonů by mohl být uvařit si kafe nebo čaj, sednout si pohodlně do
křesla a vzpomínat na to, co velkého a důležitého se kdy v našem vztahu s Hospodinem odehrálo a
kdy nám připadalo, že je nám mimořádně blízký. Jde o to připomenout si tyto chvíle, aby se nestala ta
hrozná věc, že bychom na ně zapomněli.
Je to podobné jako v každém jiném vztahu. Manželé si občas začnou lézt na nervy. Pak je
možné vzít staré fotoalbum, listovat jím a vzpomínat. Dovolená v Tatrách. Tady jsme při bouřce
strašlivě promokli, on mi dal svou suchou košili a sám se klepal zimou. Dvacáté páté narozeniny.
Tenkrát mi za půlku výplaty koupil dvacet pět růží. Je to ten samý člověk, který teď odpudivě sedí před
televizí a pije pivo z flašky. Pokud cosi mezi námi platilo před třiceti lety, proč by to nemělo platit i teď?
U Boha je to velmi podobné. Tenkrát na exerciciích byl přece na dotek blízko. Tehdy v onom
čase jsem se každé ráno probouzel s touhou po modlitbě. Tenkrát o Velikonocích jsem opravdu prožil,
že je živý. Tehdy byla moje modlitba vyslyšena tak, že to byl skoro zázrak. A pořád je to stejný Bůh, i
když se teď skrývá a uvádí na poušť. Pokud cosi platilo před patnácti či třiceti lety, proč by to nemělo
platit teď?
Velice se střez zapomenout na všechny ty věci, které viděly tvé oči. Důležitou vlastností
křesťana je velmi dobrá paměť.
P. Pavel Petrašovský

Co bude s výtěžkem z Postní almužny?
Na první neděli postní jste si mohli z kostela odnést skládací kasičky postní almužny. Do
nich je možné přispívat to, co ušetříte svým postem. O Velikonocích pak pokladničky vybereme. Na
pastorační radě se debatovalo, na jaký účel použijeme jejich výtěžek. Dohodli jsme se, že se
pokusíme oslovit školy v blízkém okolí naší farnosti, jestli nemohou doporučit nějakého svého žáka
ze sociálně slabé rodiny, kterému by mohlo pomoci, kdybychom mu z obsahu postních kasiček
zaplatili např. školní pomůcky.
Úkolu komunikace se školami se ujal Jan Lontschar. Ozvali se mu z 50. MŠ s doporučením,
abychom podpořili rodinu, jejichž syn zmíněnou školku navštěvuje.
Rodinu tvoří starší maminka, mladší chlapec a dívka, která už chodí do školy. Tatínek jim
minulý rok zemřel. V současné době žijí na ubytovně. Maminka nepracuje, protože je již rok doma
s dětmi kvůli pandemii.
Za obsah postních kasiček jim můžeme koupit např. učebnice, kufřík s výtvarnými
potřebami, batůžky či boty. Lontscharovi navíc přidají svůj
starší notebook.
Až tedy budete vhazovat do kasičky desetikorunu,
kterou jste ušetřili tím, že jste si k večeři dali místo tlačenky
ovesné vločky, budete už vědět, komu tím pomáháte.
Postní kasičky bychom vybírali pravděpodobně při
mši sv. v neděli 11. dubna.

Proběhla online postní
farní duchovní obnova
Zkusili jsme to, šlo to. V sobotu 6. března se ve 14:00
připojilo asi 17 lidí, na programu by dvě promluvy o
marnotratném synovi, jeho otci a jeho bratru. Bylo
zvláštní mluvit do obrazovky, ale formát videokonference,
v níž mohl člověk alespoň občas pohlédnout do tváře
těch, k nimž mluví, byl jistě lepší než jen přímý přenos
bez možnosti jakékoliv zpětné reakce
Mezi promluvami jsme si nechali vždy alespoň tři čtvrtě
hodiny na soukromou modlitbu, doporučení znělo,
abychom doma mlčeli, vytvořili si své místo s křížem
nebo ikonou a svíčkou a modlili se, neboť duchovní
obnova není o promluvách, ale o modlitbě.
V závěrečné půl hodině jsme se pomodlili křížovou
cestu, na obrazovce se vždy ukázalo jednoduché
zobrazení daného zastavení, dokonce jsme zvládli i
zpívat s kytarou Ave crux spes unica, i když zpíval každý
malinko jindy, s nepatrným posunem.
A na úplný závěr jsme se všichni představili a řekli
jsme ostatním, co jsme zač.
Dobré to bylo, šlo to, ale kéž by už příští duchovní
obnova mohla proběhnout naživo.

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

Farní postní
štafeta
Farní postní štafeta se
krásně rozběhla a postní
výzvy, které štafetáři každé
pondělí a čtvrtek rozesílají,
jsou velmi hluboké, inspirující a někdy i vtipné (např.
vymést ze všech koutů bytu
pavučiny).
Výzvy jsou pravidelně zveřejňovány na farních webových stránkách.
Připomeňme, co k nim patří:
 1) Krátký úryvek z Písma
okomentovaný pár větami.
Do dalšího pondělí či čtvrtku
je pak možno si udělat
jednou alespoň 20 min. čas
k rozjímání tohoto úryvku
 2) Skutek pokání, který je
možno v následujících pár
dnech (do dalšího pondělí či
čtvrtku) vykonat.
 3) Úryvek z Písma o
délce cca 5 kapitol, který je
možno si do dalšího pondělí
či čtvrtku přečíst.
Aktuální postní výzva je od
štafetářky Terezie Rímešové:
1. Písmo k rozjímání: Sk
20,10-11: Mějme jeden pro
druhého otevřenou náruč,
buďme klidní, hledejme život
všude ve všech a ve všem.
2. Skutek pokání: Odpustit
sobě, bližnímu, vzbudit lítost
a ochotu ke změně nebo
zajít ke svátosti smíření.
3. Písmo k četbě: Píseň
písní (celá nebo libovolné 4
kapitoly)

VELIKONOCE 2021
Na pastorační radě v pátek 12. 3. 2021 jsme jednali o tom,
jak pojmout slavení letošních velikonočních obřadů, aby
nebyly jen pro dvacet lidí, kteří se přihlásí na bohoslužby jako
první. Otec biskup Tomáš bude letos mít velikonoční
bohoslužby v Koinonii v Liticích, organizace našich obřadů je
tedy pouze v režii naší farnosti.
Domluvili jsme se, že zkusíme letos velikonoční obřad slavit
venku, pod širým nebem. Pokud podáme oznámení o konání
veřejného shromáždění, může se zúčastnit až 100 lidí
s dodržováním rozestupů a s nasazenými respirátory.
Zároveň však budou zejména pro ty, kteří se z důvodu stáří
nebo zdravotního stavu nemohou zúčastnit venkovní
bohoslužby, obřady ve stejný čas i v kostele pro obvyklý počet
účastníků, bude je sloužit P. Robert Bergman. Prosíme,
abyste v přihlašování na bohoslužby v kostele dali opravdu
přednost těm, kdo si nemohou dovolit být pod širým nebem.
Zelený čtvrtek – 1. 4. 2021 – ustanovení
Eucharistie
 17:00 – mše sv. venku v Meditační zahradě
 17:00 – mše sv. v kostele NPM
Velký pátek – 2. 4. 2021 – umučení Páně
 8:00 – ranní chvály v kostele NPM
 15:00 – křížová cesta v Meditační zahradě
 15:00 – křížová cesta v kostele NPM
 16:00 – velkopáteční obřady venku v Meditační
zahradě
 16:00 – velkopáteční obřady v kostele NPM
Bílá sobota – 3. 4. 2021 – Ježíš v hrobě,
zmrtvýchvstání Páně
 8:00 – ranní chvály a obřady katechumenátu v kostele
NPM
 9:00 – 15:00 – kostel NPM otevřen
k soukromé modlitbě u Božího hrobu
 18:00 – vigilie zmrtvýchvstání Páně venku na louce u
kostela sv. Jiří na Doubravce (nebo v 19:30, pokud
by byl zrušen zákaz nočního vycházení)
 18:00 – vigilie zmrtvýchvstání Páně v kostele NPM
(nebo v 19:30, pokud by byl zrušen zákaz nočního
vycházení)
Na všechny bohoslužby (v kostele i venku) je třeba se
předem přihlásit na tel. 733 741 676 nebo 737 814 525.

