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)
 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
´do konce května ve 20:00 - kostel NPM nebo
sál na faře
půlhodinová adorace a nešpory:
 neděle 18:00 – kostel NPM

PROGRAM 9. – 23. 5.
neděle 9. 5. – 6. neděle velikonoční
 evangelium: Jan 15,9-17
 sbírka na pronásledované křesťany
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM
čtvrtek 13. 5. – slavnost Nanebevst. Páně
 mši sv. v 17:00 slouží biskup Tomáš
 18:30 – online setkání nad biblí – připojte
se pomocí odkazu na webových stránkách
– posunuto o půl hodiny!
pátek 14. 5. – svátek sv. Matěje
 při mši sv. v 8:00 se budeme loučit
s kostelníkem Janem Šaškem
 15:00 – 16:30 – adorace – kostel NPM
 20:00 – zkouška těch, kdo při Noci kostelů
budou účinkovat v orloji – kostel NPM
 začíná svatodušní novéna
neděle 15. 5. – 7. neděle velikonoční
 evangelium: Jan 17,11b-19
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM

čtvrtek 20. 5.
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se
pomocí odkazu na webových stránkách
www.farnostbartolomej.cz
sobota 22. 5.
 8:00 – mše sv.
 18:00 – svatodušní vigilie – mše sv.
s žehnáním ohně a obnovou biřmovacích
závazků – kostel NPM
neděle 23. 5. – slavnost seslání Ducha sv.
 evangelium: Jan 20,19-23
 večerní adorace a nešpory nebudou
 18:00 – modlitba farnosti před Plzeňskou
Madonou v Masných krámech – na přihlášení
.

 Potřebovali bychom z depositáře v Teplé
převézt betlém a pozadí k němu do katedrály.
Nenašlo by se prosím pár chlapů, kteří by měli
čas ve středu 12. 5. od 16:00 do večera?
Zavolejte: 737 814 525. Díky.
 Každý den do konce května je ve 20:00
růženec za ukončení pandemie v kostele NPM
(v sobotu a neděli ve farním sálu na faře).
 Od 20. do 29. 5. bude mít v Masných krámech
před vystavenou Plzeňskou Madonou vždy
v 18:00 některá plzeňská farnost mariánskou
modlitbu. Dovnitř však může max. 25 lidí,
včetně kněze, scholy atd. Naše farnost bude mít
v neděli 23. 5. v 18:00 před Madonou modlitbu
s mariánskou poezií a zpěvy.
 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. Do konce
června také zachováme mši sv. v 7:00
v katedrále.
 Prázdninové akce farnosti: 9. – 11. 7.: farní
voda / 8. – 10. 8.: farní čundr v Českém lese
s přespáváním v lese / 15. 8.: pouť v kostele
NPM - po mši sv. v 8:00 grilování / 24. 8.: pouť
v katedrále - po mši sv. v 17:00 grilování / 27. –
29. 8.: farní pěší pouť do Skoků – nebo je
možné přijet až na mši sv. 29. 8.
 Ve sbírce na zavěšení zvonu Anna na věž
kostela NPM zbývá ještě vybrat cca 20 000 Kč.
 V neděli 6. 6. bude biskup Tomáš sloužit mši
sv. v obnovené katedrále v 10:00. Z farnosti se jí
může zúčastnit pouze 100 lidí. Hlaste se na ni
na faře nebo na tel. 733 741 676.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
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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

Aby anděl měl čas
Začal květen a květen je podle staré tradice měsícem
Panny Marie.
Otec Jeroným – trapistický mnich, který žil ve
francouzském klášteře v Sept-Fons a zemřel v r. 1985 – napsal
několik duchovních spisů, které jsou krásné svým vybroušeným
jazykem a hlubokými myšlenkami. Mezi nimi je jeden kratičký:
komentář k modlitbě Zdrávas Maria. V něm tento řeholník
najednou začíná mluvit úplně jiným jazykem. Skoro to vypadá,
jako by najednou, když má psát o Panně Marii a svém vztahu
k ní, opustil své teologicky precizní formulace a začal se
vyjadřovat až úsměvně dětsky jednoduše. Posuďte sami:
Zdrávas, Maria. Když se modlíme sami, po těchto
úvodních slovech se zastavme! Je totiž třeba, aby ta, k níž se
obracíme, měla čas být uvědoměna: Někdo si s vámi přeje
mluvit. A tak se zastavme, aby anděl měl čas jít za ní do
nejvyšších nebeských sfér a říci jí: „Někdo na zemi znovu
začíná s tím nejkrásnějším pozdravením, pojď, Královno, a rač dát najevo, že mu nasloucháš, bude to
zdvořilejší!“
Když připomínáme přesvaté Panně Marii (v modlitbě Zdrávas) její privilegia, jedna věc se stává
jistou: nebude moci tvrdit, že nemá žádnou moc a že nemá žádnou šanci získat pro vás nějakou milost.
Počínali jste si jako obratný diplomat, jako dítě, které dovede instinktivně nalézt cestu k uchu a k srdci.
Pokaždé, když jsme na konci Zdrávasu řekli: „Pros nyní,“ je to jako kdyby se uvolnil přechod pro
pěší. Nuže, rychle, kupředu, zatímco se Ona nyní modlí, postupme rychle k druhému břehu, k Věčnému.
Dokud trvá ono „nyní“, při němž Matka Boží prosí za nás, nehrozí nám na vozovce žádné nebezpečí.
Otec Jeroným se v rozjímání nad mariánským tématem stává dítětem, které se při obědě odběhne
podívat, jestli se náhodou medvídek v pokoji neprobudil. Nemá smysl mu vysvětlovat, že syntetická tkanina
vyplněná kousky molitanu nemůže ani spát, ani se probudit. „Zastav se v modlitbě, aby anděl měl čas
doletět k Panně Marii,“ píše otec Jeroným. Nemá smysl vysvětlovat, že rychlost přenosu modlitby zřejmě
nebude ovlivněn výkonností andělů.
Snad se do našeho vztahu k Panně Marii promítá dávno zapomenuté dětské vnímání světa, který
přece tehdy fungoval jinak, než jak ho vidíme jako dospělí. Medvídci tenkrát ještě spali, ještě se bylo na
koho spolehnout, ještě jsme si byli jisti, že nás má někdo rád, ještě bylo od koho cítit jistotu, ještě se člověk
měl se svými problémy ke komu utéct a komu se svěřit. Nevím, opravdu jsme s ubíhajícími roky pochopili
svět lépe? Zdrávas Maria…
P. Pavel Petrašovský

Rozhovor s novou
kostelnicí Juditou
Janíkovou
Od května vystřídala
dlouholetého kostelníka
Jana
Šaška,
který
odchází do zaslouženého důchodu, paní Judita
Janíková. Je ze spřáteleného Slovenska, což
poznáte i podle její krásné slovenštiny. Požádal
jsem ji o rozhovor a
dovolil jsem si v něm její odpovědi přeložit do češtiny.
Ne že by se mi slovenština nelíbila, líbí se mi moc.
Nechci ji ale kazit neznalostí její gramatiky.
Judit, jsi nová kostelnice. Bylo by dobře, kdyby tě
lidé neznali jenom zdálky, ale poznali trochu tebe
jako člověka. Mohla bys třeba říct, odkud
pocházíš?
Pocházím ze Slovenska, konkrétně z Prešova, mám
jednu dceru a dva vnuky. Jeden má tři roky, druhý
šest. Vystudovala jsem ekonomickou školu.
Může se nějak tvoje ekonomické vzdělání uplatnit
při službě kostelnice? Nebudeš třeba příliš šetřit
na elektrice?
Myslím, že přiměřeně budu sledovat, jaké budou
náklady .
A co tě přimělo opustit krásné Slovensko a
přistěhovat se do Čech?
Do Čech jsem přišla kvůli práci, protože jsem se
nemohl realizovat ve své profesi, s tím, že budu dělat
cokoliv, abych se uživila. Proto jsem nastoupila do
skladu a potom jsem pracovala ve výrobě.
Už ses rozhlédla v kostele Nanebevzetí Panny
Marie i v katedrále, takže už trochu víš, v čem tvá
služba bude spočívat. Chci se tě tedy zeptat,
z čeho máš obavy a na co se těšíš?
Bude to pro mě velmi náročné vzhledem k tomu, že
jsem nic podobného nedělala, všechno je pro mě
nové. Navíc katedrála se ještě dokončuje, nejsou tam
ještě uložené věci, které budu potřebovat, a s Jéňou si
vyměňujeme službu za pochodu. Je toho dost.
To by tedy byly ty obavy. A teď jestli se na něco
těšíš?
Je to pro mě výzva. Neberu to jako zaměstnání, ale

Zápis z online
pastorační rady
farnosti z 5. 5. 2021

ra finanční náročnost – např. restaurování l postavy
(krále) 25 000 Kč. Příští rok se bude během
vánočních prohlídek betlému vybírat na restaurování.

Přítomni: P. Pavel Petrašovský, Anna
Rašková, Miroslav Kováčík, Martin Liška,
Karel Ženíšek, Pavla Ženíšková, Jan Trčka,
Ludmila Kučerová, Anna Sladká

Rozloučení s P. Robertem Bergmanem bude
v neděli 27. 6. 2021. Poděkování a předání dárku.

Postní kasičky. Bylo vybráno více, než se
předpokládalo.
Původně
měla
být
obdarována rodina, která byla vybrána na
základě oslovení ve škole v centru města.
Návrh L. Kučerové: pomoc pěstounským
rodinám, koupě brýlí, školních pomůcek,
zaplacení dětského tábora atd. Schváleno.
Zástupce farnosti v radě diecézní charity:
Do rady Diecézní charity Plzeň byla
doporučena Anna Rašková, souhlas všech
členů PRF.
Přesouvání bohoslužeb do nově
opravené katedrály: Od června se počítalo
se dvěma nedělními mšemi sv.
v dopoledních hodinách (8:00 NPM, 10:00
katedrála). Jan Lontschar reaguje na změny
obsazení kněžími ve farnostech –
v informacích o změnách v diecézi je
uveden P. Dítě jako výpomocný kněz
v Plzni. Nemohl by sloužit třetí mši v neděli?
P. Pavel zjistí u generálního vikáře, jaká
vize je se jmenovaných knězem. Po zvážení
a připomínkách bylo rozhodnuto, že mše sv.
v 7:00, kterou doporučují zachovat Jan
Trčka i ing. arch Jan Soukup, bude ještě
sloužena v měsíci červnu, dokud zde bude
působit P. Robert Bergman, který odchází
do Spáleného Poříčí. Od července budou již
neděli jen dvě dopolední mše sv. v 8:00
(NPM), 10:00 (katedrála).
Sbírka na opravu omítek v předsíni
kostela NPM: Vzhledem k tomu, že žádost
farnosti o příspěvek z Nadace 700 let byla
kladně vyřízena, změnil se účel vybírání
(oznámeno i farníkům) a pokračujeme ve
vybírání na pověšení zvonu Anna do věže
kostela NPM.
Betlém kostela NPM: Je potřeba
restaurování. P. Pavel zjišťoval u restauráto-

Farní kafe: P. Pavel navrhuje, aby bylo od září
každou neděli po každé mši sv., aby se farníci více
poznali. (po mši sv. v 8:00 na faře, po mši sv.
v 10:00 v diecézním sále na biskupství).
Program o prázdninách: neděle 15. 8.: poutní
slavnost v kostele NPM (po mši sv. v 8:00 bude
grilování před farou), úterý 24. 8.: poutní slavnost
sv. Bartoloměje mše sv. v 8:00 a v 17:00 (po mši sv.
v 17:00 bude grilování)
Další prázdninové akce farnosti:
 voda (Otava?): pátek - neděle 9. - 11. 7. 2021
 pěší pouť na poutní místo Skoky: pátek –
neděle 27. – 29. 8. 2021 (pro ostatní bude
možnost v neděli 29. 8. přijet autobusem na
mši sv.)
 vandr v Českém lese: 8. – 10. 8. 2021
zapsala: Anna Sladká

Cesta světla v Radnicích
Po několika odvolaných pokusech o postní
křížovou cestu v přírodě, které se musely zrušit kvůli
pandemickým opatřením, jsme si to vynahradili
velikonoční cestou světla v neděli 2. 5. 2021 na
krásné venkovní křížové cestě z 19. stol.
v Radnicích, která začíná ještě v obci a pak vede na
kopec s krásný výhledem a končí barokním
kostelíkem. Sešlo se nás deset a bylo to krásné.
Cesta světla rozjímá nad čtrnácti setkáními se
vzkříšeným Kristem.

jako něco víc. Je to služba.
Když sis procházela katedrálu nebo kostel
Nanebevzetí, je v nich nějaké místo, které je
tvoje, které je ti nějak blízké?
Šternberská kaple v katedrále.
Co patří mezi tvé záliby?
Momentálně to jsou ruční práce: pletení, vyrábění,
ještě jsem se nedostala ke kreslení, ale snad i na
to dojde.
Hlavně, abys tedy v katedrále nezačala
opravovat už zrestaurované sochy. Judit,
jakou hudbu posloucháš?
Většinou to jsou lidovky. Slovenské, i české, i
moravské.
Kostelnice Judita Janíková
Oblíbená květina?
Růže.
Oblíbená barva?
Červená.
Umíš už rozdělat
kadidlo?
Ještě ne.

má na starost katedrálu i
kostel Nanebevzetí a je zaměstnána pouze na částečný úvazek. Pokud byste jí
mohli nabídnout pomoc
s přípravou květin, praním
nebo jednorázovou pomocí
s nějakou chlapskou prací,
dejte vědět, prosím.

Jaké je tvé oblíbené místo na Slovensku?
Vysoké Tatry, ale moc je nemám prochozené.
Víno máš raději červené, nebo bílé?
Červené.
Máš nějakého oblíbeného světce?
Patera Pia a svatého Antonína.
Jsi také člověk, který chodí v osm večer
pravidelně na růženec, téměř nikdy
nevynecháš. Růženec je tvoje modlitba?
Ano, je. Modlím se různé druhy růženců.
Nevěděl jsem, že kromě čtyř klasických jsou
ještě další druhy modlitby růžence. A ty taky
růžence vyrábíš.
Snažím se je vyrábět. Dělám také křížky. Ale
všechno se učím.
A ještě by chtělo říct něco hezkého na závěr.
Nenapadá tě něco?
Jsem ráda, že byla taková reakce na mé
nastoupení do služby kostelnice, někteří lidé za
mnou přišli, že mi pomohou, ozvali se, kdy mohou
přijít, z toho sem měla radost. Kostelničení bude o
spolupráci, komunikaci s druhými, není to práce,
kterou mohu vykonávat jen sama.
za rozhovor poděkoval Pavel Petrašovský

