
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Protipožární katedrála 
 

Měli jsme v katedrále hodného 
protipožárního pana bezpečáka. Prošli jsme 
všechno včetně kůru a podkroví. Obvykle 
tady návštěvy pronášejí obdivné komentáře 
týkající se gotických kleneb, barokních oltářů, 
nástěnných maleb a umu středověkých tesařů.  

Tentokrát to byla úplně jiná prohlídka. 
Nešlo o krásu pískovcového zdiva, ale o to, jak do 
něj připevnit hasičáky. Nešlo o to, jak se povedlo 
opravit dveře do bočních předsíní, ale o to, jak na 
ně připevnit zelenou tabulku únikového východu, 
aniž by to restaurátorům moc vadilo. Nešlo o to, 
jaký je z kůru úžasný výhled na celý kostel, ale o to, jestli by zde byl lepší hasičák práškový, nebo 
sněhový. V podkroví pro nás nebyl krov ze 16. století předmětem obdivu, ale překážkou, protože 
jsme si nebyli jisti, jak moc bude vadit, když na pět set let staré trámy přitlučeme evakuační plán. 

Člověk si připadal jak v úplně jiném světě. Úhel pohledu je změněn, obdivujme věžáky             
s evakuačními výtahy a ošklivme si gotické katedrály s dveřmi bez protipožární výplně. Volte pohled 
podle libosti: praktičnost, nebo krása? Bezpečnost, nebo romantika?   

Chováme se samozřejmě prakticky a do ničeho se nevrháme po hlavě, u všeho si nejprve 
rozvážíme, jestli se nám to vyplatí, zvážíme pro a proti a zeptáme se, jestli rizika nejsou příliš veliká. 
Po svých vztazích rozvěšujeme cedulky únikových východů, abychom si byli jisti, že kdyby bylo 
nejhůř, je vždycky kam utéci. Než se vydáme na cestu k Bohu, zvážíme, jaké jsou přínosy a jestli se 
nám to vůbec vyplatí. Všechno, co není praktické, vyhoďme a vykládaný dřevěný nábytek vyměňme 
za dřevotřísku, protože se z ní lépe utírá prach. 

Nebo je možné obdivovat katedrálu, protože je krásná. Je možné dělat věci ne proto, že se to 
vyplatí, ale proto, že je jimi člověk uchvácen. Je možné si brát Aničku ne proto, že umí dobře vařit a 
už mě nebaví si k večeři ohřívat párky, ale kvůli Aničce. Je možné hledat Boha ne proto, že k vnitřní 
harmonii patří pečovat i o duchovní rozměr života, ale proto, že Bůh je krásný. Je možné se po hlavě 
vrhat do věcí a nečekat, že z nich bude nějaký prospěch.  

Umisťovat kolem sebe cedulky únikových východů a kontrolovat hasičáky je pravděpodobně 
potřeba. Nepřehlédněme ale prosím, že stavba, v níž jsou umístěny, je úctyhodná a krásná. Náš 
život taky.                                                                                                               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 kromě 

polední 
 pondělí: 9:00 – 11:00 (Mons. E. Soukup) 
 středa: 14:30 – 16:00 (P. P. Petrašovský) 
 čtvrtek: 14:30 – 16:30 (plzeňští 

františkáni) – v době pandemie není 
 pátek: 15:00 – podle potřeby, během 

toho adorace (P. L. Kazda)  
 

setkání u kafe na faře po nedělní mši sv.: 
 dočasně zrušena z důvodu pandemie 

 

pravidelná společenství na faře: 
 dočasně zrušena z důvodu pandemie 
 

růženec za ukončení pandemie každý den 
ve 20:00 - kostel NPM nebo sál na faře  
 

půlhodinová adorace a nešpory: 
 neděle 18:00 – kostel NPM 

 
 

PROGRAM 25. 4. – 9. 5. 
 

neděle 25. 4. – 4. neděle velikonoční 
 evangelium: Jan 10,11-18 
 17:00 – přidaná mše sv. – kostel NPM 
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 

středa 28. 4.  
 18:00 – online schůzka organizátorů Noci 

kostelů – pokud se chcete přidat, ozvěte se, 
pošleme odkaz 

čtvrtek 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sien.  
 15:30 – zádušní mše sv. za + Pavla 

Romanuttiho – kostel NPM 
 17:00 – mše sv. pro františkán. terciáře  
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte 

se pomocí odkazu na webových stránkách 
www.farnostbartolomej.cz 

sobota 1. 5. – pam. sv. Josefa  Dělníka  
 

neděle 2. 5. – 5. neděle velikonoční 
 evangelium: Jan 15,1-8 
 14:30 – cesta světla v Radncích (velikonoční 

obdoba křížové cesty v přírodě, sraz u 
radnického kostela) 

 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 
pondělí 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba 
čtvrtek 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandera 
 evangelium: Jan 15,1-8 
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se 

pomocí odkazu na webových stránkách 
www.farnostbartolomej.cz 

pátek 7. 5. 
 1. pátek v měsíci 
 mše sv. v 8:00, 12:00, 17:30 
 adorace 9:00 – 11:00, 15:00 – 16:30 
 možnost zpovědi: 7:00 – 9:00, 10:00 – 11:00, 

15:00 – 16:30  
sobota 8. 5. – památka P. Marie Prostřed-
nice všech milostí 
neděle 9. 5. – 6. neděle velikonoční 
 evangelium: Jan 15,9-17 
 sbírka při mši na pomoc pronásledovaným 

křesťanům 
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM 

 
P. 

 P. Robert Bergman bude od července 
farářem ve Spáleném Poříčí. Pán mu žehnej. 
 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. 
Přihlašování na nedělní mše zkusíme zrušit. 
 Každý den je ve 20:00 růženec za ukončení 
pandemie v kostele NPM (ve středu, sobotu a 
neděli ve farním sálu na faře).  
 U vstupu do sakristie je připravena krabice na 
potraviny na posilněnou pro lékaře a 
zdravotní sestry starající se o nemocné 
covidem i krabice na trvanlivé potraviny pro lidi 
bez domova. 
 Od června se otevírá katedrála sv. Barto-
loměje. Budou se měnit časy nedělních mší sv.: 
v 8:00 bude mše sv. v kostele NPM ve 
Františkánské, v 10:00 v katedrále. 
 Velké poděkování patří těm, kdo přišli 
v sobotu 24. 4. do kostela NPM oklepávat omítku 
a probourávat vchod do věže. Udělalo se 
spoustu práce a bylo to krásné společenství! 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

25. 4. – 9. 5. 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 



Cesta světla 
v Radnicích 
 

V neděli 2. 5. jste ve 
14:30 zváni do Radnic 
ke kostelu, odkud vyj-
deme na cestu světla 
po krásných staroby-
lých zastaveních kří-
žové cesty umístěné 
v krásné krajině. 
Cesta světla je veli-
konoční obdoba křížo-
vé cesty, jedná se o 
čtrnáct zastavení nad 
evangelijními vyprávě-
ními o setkání se 
zmrtvýchvstalým Kris-
tem. 

Nová vládní 
opatření při 
bohoslužbách 
 

Podle nových opatření 
už není omezený po-
čet účastníků boho-
služeb, pouze je nutné 
udržovat dvoumetrové 
rozestupy. Takto se do 
kostela NPM vejde asi 
70 lidí. Od neděle 2. 5. 
tedy zkusíme zrušit 
přihlašovaní na ne-
dělní mši. Prosíme, 
obsaďte v kostele pou-
ze označená místa 
v lavicích.  Ruší se 
také přidaná nedělní  
mše sv. v 17:00. 

Rozhovor s kostelníkem  
Janem Šaškem   
 

Náš dlouholetý kostelník Jan Šašek (který si ještě matně pamatuje 
dobu, kdy se kopaly základy katedrály) odchází 10. května 2021 do 
důchodu. V souvislosti s tím jsme ho požádali o pár odpovědí na pár 
otázek: 
 

Lidi tě znají z kostela, jak připravuješ na mši, sklízíš po mši, 
zamykáš, odemykáš, ale možná že někdo z nich nezná tvůj osobní 
život, chci se tě zeptat, kolik máš manželek, dětí a vnoučat.  
Manželku mám jednu, děti mám čtyři a vnoučata taky čtyři. 
 

Jednou jsi říkal, že ses narodil na faře. Mohl bys to rozvést? To se totiž 
ne každému podaří. 
Narodil jsem se na faře v Dobřanech, protože maminka za svobodna tam 
dělala katechetku, jezdila po okolních obcích na kole učit náboženství. Když 
se narodil v 50. letech nejstarší Jára, tak pak toho vyučování nechala. A do 
mých deseti let jsme bydleli na faře v Dobřanech. Pak jsme se přestěhovali 
do Plzně, kde jsme dostali byt, od té doby, od r. 1967, jsme bydleli v Plzni. A 
jinak můj dědeček z tátovy strany, když byl v důchodu, dělal nějaký čas 
v Plasích kostelníka, takže to máme trošku v rodě. Maminka, když jsme ještě 
byli malé děti, se taky starala o kytky nebo o úklid kostela, takže na mnohé 
jsem byl zvyklý a nepřekvapilo mě to.   
 

A kolik let vlastně děláš kostelníka? 
Já kostelničím, tedy kostel ničím. Nastoupil jsem v roce 1994, tenkrát byly 
Velikonoce velice brzo, na rozhraní března a dubna, střídal jsem asi 
osmdesátiletého pana Mráze. Vždycky, když jsem se ho na něco zeptal, se 
pan Mráz jenom usmíval, nic mi nevysvětlil. Kdybych to všechno neznal jako 
ministrant, tak jsem pohořel.  
 

Takže jsi tu zažil dva biskupy – a kolik farářů? 
Patera Šťastného, Adama Lodka, Emila Soukupa a tebe, Pavle. 
 

Vím, že jsi ve Škodovce pracoval jakou soustružník… 
Pracoval jsem jako opravář ve velké kalírně, která byla pod velkou 
kovárnou. Tam jsem dělal zámečníka a provozního, většinou jsem tam byl 
na směně sám, takže jsem si tam musel se vším poradit. Ten barák byl větší 
než katedrála, kromě věže je i vyšší, takže mě objem katedrály nijak 
nepřekvapil. 
 

A jak se tedy vlastně stane, že se ze zámečníka stane kostelník? 
Jednoho krásného dne v lednu 1994 k nám přijeli biskup, generální vikář a 
arciděkan pater Šťastný a začali mě přemlouvat. Pak mi dali asi týden na 
rozmyšlenou. Rozmyslel jsem se a vzal jsem to. Po dvou měsících, když 
skončila výpovědní lhůta u škodovky, jsem nastoupil jako kostelník. 
 

A proč oslovili právě tebe? 
Můj bratr Jára jel někam s biskupem Františkem. Ptal se ho, jak zná Plzeň a 
lidi v ní. A zeptal se ho, kdo by mohl dělat kostelníka. První, kdo ho napadl, 
byl můj bratr Vašek a pak jsem ho napadl já. 
 

A Vaška se ptali ještě před tebou? 

To nevím. Pak ale přišli za mnou a já se rozmyslel, že do toho 
půjdu. 
 

Co je na práci kostelníka nejtěžší? 
Když se na poslední chvíli dozví, že je nějaká změna a přitom vím, 
že se to mohlo řešit daleko dřív. 
 

Viděl jsi někdy Plzeňskou Madonu tváří v tvář? 
Viděl jsem ji ze štaflí, když ji fotil pan Hauner, který ji fotil od rána 
až do pozdních hodin do večera celé tři dny. Já jsem mu říkal 
Gauner, protože on byl sprostý jak dlaždič. Vždycky dlouho šteloval 
foťák, když vyšlo sluníčko, ale než to zmáčknul, sluníčko zašlo. To 
právě začal sprostě nadávat. Měl tam s sebou vybavení tak za 
milion. 
 

Víš o nějakém tajemství katedrály, které nikdo jiný nezná? 
Vím. Pod katedrálou není podzemí. 
 

A není tam nějaká krypta, kromě té pod presbytářem, o níž 
víme? 
Krypta nevím, ale jsou tam hroby, v katedrále se běžně pohřbívalo. 
 

Chci se tě ještě zeptat na veselé příhody z natáčení. Nemáš 
nějakou veselou kostelnickou vzpomínku? 
V katedrále vzpomínám na koncerty. Jeden z nich byl koncert 
obrovského sboru Židů z Tel Avivu, nádherně zpívali a hráli, mrzelo 
mě jen, že je nikdo z duchovních nepřišel přivítat. Další 
nezapomenutelný koncert byl nádherný chicagský sbor, který 
zpíval i při inauguraci amerického prezidenta. Měli šatnu na radnici, 
nastupovali přes sakristii. Jako poslední přišla obrovská široká 
černoška, které jsem musel otevřít i druhé křídlo dveří, aby prošla. 
Nicméně zpívala nádherný alt. Tenorem zpíval černoch, byl jak 
Masaj, přes dva metry vysoký a děsně hubený. Oba zpívali sóla a 
velice krásně.                                   za rozhovor poděkoval Pavel Petrašovský 

 
  
 
 
 
 
 
   

Sbírka na omítku  
se stala sbírkou  
na zavěšení 
zvonu 
 

       Do pokladničky v kostele NPM 
jsme dosud měli možnost připívat 
na obnovení omítek v kostele 
NPM. Na poslední chvíli jsme 
požádali Nadaci 700 let města 
Plzně o dotaci na tento úmysl - a 
byla nám schválena. Z tohoto 
důvodu tedy ukončujeme finanční 
sbírku na omítky. Jej výtěžek 
bychom ale rádi vložili do jiné 
sbírky: na zavěšení zvonu Anna, 
který byl při instalaci zvonů 
v katedrále sejmut (jeho zvuk prý 
neladil s ostatními) a umístěn 
v kostele NPM  
       Pojďme ho pověsit na 
prázdnou věž kostela NPM! (zvony 
byly zkonfiskovány během 2. svět. 
války). Technik zvonařství 
Dytrichová nám poslal cenovou 
nabídku na zavěšení zvonu na 
85.000,- Kč. Zkusíme tuto částku 
vybrat a zvon zavěsit?  
       V plánu je, že bychom na něj 
zvonili ručně z probouraného 
vchodu z presbytáře kostela do 
věže. 
       Pokud někdo z vás přispěl na 
omítky a nechcete, aby se tato 
částka použila k zavěšení zvonu, 
přijďte na faru, vaše peníze vám 
vrátíme. 
 

 

Postní 
almužna 
 

V kasičkách postní al-
mužny se vybralo neoče-
kávaně mnoho: 27.025,- 
Kč. Děkujeme všem, kdo 
se zapojili. Peníze budou 
použity na pomoc kon-
krétním rodinám v soci-
ální nouzi podle dopo-
ručení pastorační rady 
farnosti: na nákup škol-
ních pomůcek, zapla-
cení obědů ve školní 
jídelně, nákup potravin 
atd. Podrobnosti budou 
v dalších Bartících.  
 

Díky všem 
sobotním 
brigádníkům! 
Díky sestře Iris 
za guláš a 
Elišce za 
makovec. 


