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 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 11. – 25. 4.
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 nejlépe od 14
do 16 hod.
neděle 11. 4. – neděle oktávu Vzkříšení
 svátek Božího milosrdenství
 evangelium: Jan 20,19-31
 17:00 – přidaná mše sv. – kostel NPM
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM
čtvrtek 15. 4.
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte
se pomocí odkazu na webových
stránkách www.farnostbartolomej.cz
neděle 18. 4. – 3. neděle velikonoční
 evangelium: Lk 24,35-48
 17:00 – přidaná mše sv. – kostel NPM
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM

čtvrtek 22. 4.
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte
se pomocí odkazu na webových stránkách
www.farnostbartolomej.cz
pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha
sobota 24. 4.
 9:00 – brigáda v kostele NPM – okopávání
omítky v předsíni – přijďte prosím pomoci viz str. 2
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
 Velké poděkování všem, kdo se zasloužili
o přípravu velikonoční liturgie v Meditační
zahradě i v kostele!
 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).
 U vstupu do sakristie je připravena krabice,
do které můžete nosit potraviny na
posilněnou pro lékaře a zdravotní sestry
starající se o nemocné covidem. Na stejné
místo k sakristii se přesouvá i krabice na
trvanlivé potraviny pro lidi bez domova.
 Po Velikonocích začne další roční příprava
na křest dospělých. Nevíte o někom, komu
byste to mohli doporučit?
 Připomínáme, že od června se otevírá
katedrála sv. Bartoloměje. Budou se měnit
časy nedělních mší sv.: v 8:00 bude mše sv.
v kostele NPM ve Františkánské, v 10:00
v katedrále.
Velikonocemi také skončila farní postní
štafeta, do které se aktivně zapojilo 11 lidí, jež
se střídali v přípravě postních výzev pro
ostatní: úryvku z Písma k četbě, k rozjímání a
návrhu úkonu pokání. Myslím, že se to moc
povedlo. Štafetáři se na konci své postní cesty
viděli na online setkání v pátek 9. dubna.
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Velikonoční triduum
v Meditační zahradě
Mnozí z vás byli toho součástí. Rozhodli
jsme se slavit velikonoční obřady v Meditační
zahradě pod širým nebem. A bylo to krásné.
Zelený čtvrtek. Na mytí nohou nepotřebujeme lavor, lije se rovnou na zem, voda se
vsakuje mezi dlaždice nebo do trávy. Mše svatá
při vlahém podvečeru v katedrále stromů a keřů
vyprávějících o Boží slávě. Na konci je
Eucharistie přenesena do Getsemanské zahrady, kterou není oltář nazdobený tak, aby
připomínal zahradu, ale zahrada naživo. Při adoraci klečíme hodinu na vlhké trávě. Jsem otočen
k Eucharistii a domnívám se, že kromě odolných řeholních sester už nikdo nezůstal. Při eucharistickém
požehnání vidím, že i po té hodině modlitby je trávník zahrady plný v rozestupech rozesetých lidí.
Velký pátek. Křížová cesta pana Hrušky, kamenným zastavením vybral místo člověk, který deset
let strávil v komunistických kriminálech, celá zahrada jsou pašije podle Luboše Hrušky, utrpení
přetavené v krásu. Kříž je odhalován z balkónku kaple, aby byl opravdu vyvýšen nade vším. Schola
krásně zpívá výčitky. A na závěr Boží hrob. Sochu mrtvého Krista ukládáme nad jezírko na kámen,
který v zastavení křížové cesty hrob znázorňuje. Kolem se ohýbají keře, které tak nejspíš narostly v úctě
před mrtvým Bohem.
Vigilie vzkříšení. Oheň rozdělává Míra křesáním, nakonec se mu to povedlo. A hoří uprostřed
nás celou mši svatou a rozhání temnotu a chlad noci i srdcí. Křest pěti lidí. Krásná atmosféra mlčení a
modlitby. Do tmy noci zpíváme Vesel se nebes Královno, snad tam někde v temnotě dlí, když ji
vzýváme jako Hvězdu jitřní.
Chci ještě dodat, že to pro mě bylo krásné nejen kvůli atmosféře Meditační zahrady, ale také
kvůli tomu, že to vše bylo projevem farního společenství toužícího slavit Velikonoce společně. Mnoho
lidí se zapojilo do přípravy. Stěhování židlí a všech liturgických věcí, příprava květin, ozvučení, nácvik
zpěvů, za tím vším bylo tolik konkrétních lidí, že mi už nepřipadalo pravdivé, co se po Plzni říká o
farnosti u katedrály, že je anonymní, že se v ní lidé neznají a že přicházejí do kostela zkonzumovat mši
svatou a nezajímá je, kdo sedí vedle nich v lavici. I proto se mi letošní Velikonoce moc líbily.
Moc děkuji všem, kdo na tom měli svůj podíl. Totéž samozřejmě platí i pro ty, kdo připravovali
obřady v kostele. U toho jsem ale nebyl, nechť mi tedy ti, kdo prožili jistě krásné Velikonoce u Panny
Marie ve Františkánské, odpustí, že píšu o Meditační zahradě tak nadšeně.
P. Pavel Petrašovský

Sbírka na omítku
v předsíni NPM

Velikonoce
v Meditační zahradě

Pravděpodobně jste si všimli opadané a
zasolené omítky v severní části předsíně
kostela NPM. Pojďme ji dát dohromady. Na
stolku mezi lavicemi v přední části kostela je
pokladnička, do které můžete vhodit svůj
příspěvek na novou omítku. Celkem potřebujeme vybrat 50.000,- Kč. Omítka bude muset
být vápenná, bez přidaného cementu. Celý
prostor předsíně také vybílíme.

autorkou fotek ze Zeleného čtvrtku je Iva Zimová, na
Velký pátek a o vigilii fotila Lenka Šašková

Brigáda – okopávání
staré omítky – 24. 4.
Po konzultaci s památkáři musíme co
nejdříve okopat dožilou omítku v severní části
předsíně kostela asi do výše 2 m, aby zdivo
mohlo vysychat, než dostane omítku novou.
Mohlo by pár chlapů přijít pomoci? Sejdeme
se v sobotu 24. 4. v 9:00. S sebou si
vezměte kladiva, majzlíky, staré sekery atd.
Hodila by se i lopata a kýble k vynášení
materiálu z kostela. Neměl by také prosím
někdo auto s vozíkem, abychom mohli omítku
rovnou vozit do sběrného dvora? Také
bychom potřebovali velkou plachtu k zakrytí
mříže v předsíni, aby se do kostela při práci
neprášilo. Pokud něco z toho můžete
nabídnout, dejte prosím vědět na tel.
737 814 525. Moc díky.

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Bílá sobota - vigilie

