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
 od června se mění časy nedělních mší
sv.: 8:00 – NPM, 10:00 – katedrála, od 7. 6.
budou mše sv. v 8:00 ve všední dny v katedrále.
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:
 úterý 18:00 – příprava na křest otevřená i
pro pokřtěné
 středa 9:00 – setkání nad biblí
 čtvrtek 18:00 – modlitební společenství (1.
a 3. čtvrtek v měsíci), setkání chlapů (2.
čtvrtek), modlitby matek za děti (4. čtvrtek)
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

středa 26. 5. – památka sv. Filipa Neriho
čtvrtek 27. 5. – svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
 18:00 – modlitby matek za děti - fara
pátek 28. 5.
 18:00 – mše sv. zahájení Noci kostelů - NPM
 19:00 – Noc kostelů – kostel NPM (program
na str. 2)
neděle 30. 5. – slavnost Nejsv. Trojice
 evangelium: Mt 28,16-20
 14:30 – východní mariánská modlitba akatist
na Vršíčku u Rokycan – sraz na parkovišti
pod schody
 18:00 – půlhodinová adorace a nešpory
úterý 1. 6. – památka sv. Justina
 18:00 – příprava na křest (zváni jsou i
nepokřtění), téma: Nejsv. Trojice
čtvrtek 3. 6. – Těla a Krve Páně – Boží Tělo
 mše sv. v 8:00 a 17:00 nebude
 18:00 – mše sv. s biskupem Tomášem
s průvodem kolem 4 oltářů v ambitech
pátek 4. 6. – 1. pátek v měsíci
 8:00, 12:00, 16:30 – mše sv. – NPM
 7:00 – 11:00, 15:00 – 16:30 – zpovídání a
adorace – NPM
sobota 5. 6.
 8:00 – mše sv. – NPM
 diecézní pouť v katedrále – pouze pro zvané
 17:00 – koncert 3 varhaníků – rezervace míst
na: rezervacev@bip.cz
neděle 6. 6. – 10. neděle v mezidobí
 8:00 – mše sv. – NPM
 10:00 – mše sv. s biskupem Tomášem –
katedrála – pouze pro přihlášené
 18:00 – koncert sboru divadla – katedrála rezervace na Plzeňské vstupence
 večerní adorace a nešpory nebudou
.

PROGRAM 23. 5. – 6. 6.
neděle 23. 5. – slavnost seslání Ducha sv.
 evangelium: Jan 20,19-23
 sbírka na diecézi
 18:00 – adorace a nešpory – kostel NPM
 18:00 – modlitba farnosti před Plzeňskou
Madonou v Masných krámech – pouze pro
přihlášené
úterý 25. 5.
 18:00 – příprava na křest (zváni jsou i
nepokřtění), téma: jaký je Bůh?

 Od června se otevírá katedrála sv. Bartoloměje. Budou se měnit časy nedělních mší sv.:
v 8:00 v kostele NPM ve Františkánské, v 10:00
v katedrále. Do konce června také zachováme mši
sv. v 7:00 v katedrále (kromě 6. 6.) Od 7. 6. budou
ve všední dny mše sv. v 8:00 v katedrále.
 Je ještě několik míst volných na modlitbu před
Plzeňskou Madonou 29. 5. v 18:00 v Masných
krámech. Zájemci nechť volají 733 741 676.
 Jsou obnovena pravidelná společenství na faře
(viz výše), čtvrteční online setkání nad biblí se ruší.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje

23. 5. – 6. 6. 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

Bez Ducha svatého
Pravoslavný patriarcha Ignatios IV. pronesl v roce
1968 na shromáždění Ekumenické rady církví ve Švédsku
svou slavnou řeč o Duchu sv.: „Bez něho je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvou literou,
církev pouhou institucí, autorita se stane nástrojem
ovládání lidí, misie budou pouhou propagandou, liturgie
vzpomínkovým rituálem a z křesťanství nám zbude
zotročující morálka.“
Tahle myšlenková hra, přemýšlení, jak by svět asi
vypadal bez Ducha sv., mi přijde inspirativní. Člověk si pak
začne vážit jako daru toho, co jinak považuje za úplně
samozřejmé. Jistě, kdybychom měli být důslední, museli
bychom nakonec dojít k tomu, že bez Ducha sv. by svět
nebyl vůbec, protože v Duchu byl stvořen, ale stejně, pojďme v této hře ještě chvíli pokračovat.
Napadlo mě, že po zkušenostech z pandemie si lze svět bez Ducha sv. představit jako dobu
lockdownu a epidemilogických opatření bez naděje a bez konce.
Byl by to svět se stále zavřenými galeriemi, divadly a hudebními sály, protože bez Ducha sv. by
neexistovalo umění. Nevzniklo by nic, co není účelné a praktické. Lidé by nemalovali obrazy, neskládali
hudbu a poezii, protože toho se člověk nenají a je to zbytečná ztráta času.
Ve světě bez Ducha sv. by byly stále zavřené kostely, lidé by se nezdržovali vírou, modlitbou a
cestami na mši sv., protože by si říkali, že ani to není k životu nezbytné a raději se budou věnovat něčemu
praktickému.
Bez Ducha sv. by byl svět ve stálé sociální distanci, v nekončících dvoumetrových rozestupech.
Lidé bydleli co nejdále od sebe, v domech stojících uprostřed obrovských zahrad, aby je sousedé nerušili.
Neměli by potřebu chodit s kamarády na pivo nebo s kamarádkami na kafe, nebyli by spolky dobrovolných
hasičů, kaktusářů nebo společenství růžence. Každý by si hrál sám pro sebe, protože tak je mu nejlíp.
Samozřejmě tím nechci říct, že koronavirová doba byla dobou bez Ducha sv., věřím, že když Duch
vyvedl Ježíše na poušť, dělá to i s námi a že na poušti se mohou dít velké věci. Duch sv. působí, že i při
zavřených galeriích lidé vnímají krásu a touží po ní, i při zavřených kostelech žijí v přátelství s Bohem a
milují ho, i při sociální distanci hledají cesty k druhým. A i toto působení Ducha sv. jsme mohli letos kolem
sebe zažít. A pokud na poušť vede Duch sv., pak proto, aby člověka či společnost na něco připravil,
k něčemu dovedl, přiměl je opustit něco nepodstatného.
Bohu díky, že žijeme ve světě s Duchem sv. Bohu díky, že žádné lockdowny nejsou bez konce a
bez naděje.
P. Pavel Petrašovský

Program Noci kostelů
pátek 28. 5. 2021
Budeme se muset řídit aktuálními
epidemiologickými opatřeními, možná bude
počet účastníků omezen, možná bude pro vstup
potřeba negativní test na covid 19.

kostel
Nanebevzetí P. Marie:
18:00 – mše sv.
19:00 – pár slov na úvod a
úvodní pozdrav
19:15 – františkánská schola –
výběr z duchovních skladeb doplněný úryvky z
Bible. Řídí Anděla Florianová
20:00 – františkánský orloj představí se vám osobně světci zobrazení
v našem kostele.
20:30 – katedrální schola - výběr
z renesančního a barokního repertoáru sboru,
který zpívá v katedrále sv. Bartoloměje. Řídí
Petr Kryl.
21:00 - Co se dělo při opravě
v katedrále - tématem provází architekt
Jan Soukup.
21:30 - 1000. výročí sv. Ludmily – svou starobylou jmenovkyni představí
Ludmila Kučerová
22:00 - Míra Landsmann
s přáteli - vystoupení části známé skupiny
Učedníci zaměřené na křesťanský folk.
22:30 - Kněží z Afriky – přednášku o
životě křesťanů v Nigerii přednesou dva tamější
kněží, P. Timothy a P. Emanuel.
23:00 - Schola cantorum
Pilsensis - starobylé zpěvy gregoriánského
chorálu. Sbor řídí Petr Blažek.
23:30 - „Pokoj Vám“ –
modlitba za Plzeň
s požehnáním

katedrála sv. Bartoloměje
Katedrála bude i o letošní Noci kostelů ještě
zavřena. Od 16:00 do 21:00 bude možnost
vystoupat na věž.

Otevření opravené
katedrály
sv. Bartoloměje
středa 2. června 2021
11:00 | Vernisáž výstavy o katedrále sv.
Bartoloměje „Srdce města, srdce diecéze“ na
náměstí Republiky v Plzni a otevření expozice v
nově zpřístupněných prostorech katedrálního
krovu.
8:00 | Slavnostní koncert Plzeňské
filharmonie v katedrále sv. Bartoloměje
s Vysokoškolským uměleckým souborem
Univerzity Karlovy. Z důvodu protiepidemických
opatření pouze pro zvané. Přímý přenos na TV
NOE a na sociálních sítích
čtvrtek 3. června
a pátek 4. června 2021
10:00 – 18:00 | Volné prohlídky katedrály sv.
Bartoloměje. Věž a podkroví lze v tomto čase
navštívit za zvýhodněnou cenu 30 Kč.
sobota 5. června 2021
10:00 – 15:00 | Diecézní pouť
Z důvodu protiepidemických opatření je nutná
rezervace přes jednotlivé farnosti v diecézi.
10:00 – 12:00: přednášky biskupa Václava Malého
a P. Josefa Prokeše
12:00 – 13:00: možnost adorace a ztišení v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici
13:30 – 15:00: mše svatá celebrovaná Mons.
Václavem Malým s předáním diecézního ocenění.
17:00 | 3 varhaníci a 4000 píšťal
Koncert dómských varhaníků z katedrál v Plzni,
Praze a Regensburgu. Vstupné zdarma, kapacita
omezena. Rezervace místa přes rezervace@bip.cz
Přímý přenos na sociálních sítích. Na začátku
koncertu plzeňský biskup požehná zrekonstruované
varhany.
neděle 6. června 2021
10:00 | Pontifikální mše svatá celebrovaná
biskupem Mons. Tomášem Holubem
Z důvodu protiepidemických opatření je nutná
rezervace na tel. 733 741 676 nebo osobně na faře
ve Františkánské
18:00 | Opera v katedrále - charitativní koncert
ženského sboru Divadla J. K. Tyla v Plzni s varhanním doprovodem Aleše Noska.
Vstupenky na Plzeňské vstupence.

Prázdninové akce farnosti:

Farní májová na Vršíčku

voda
 9. – 11. 7. 2021
 sjezd Otavy na kánoích ze Sušice
 přespávat budeme v kempech ve stanech
 vše své si vezeme s sebou v barelech

V neděli 30. 5. přijeďte na mariánské
poutní místo Vršíček u Rokycan (kousek od
sjezdu z dálnice na Rokycany). Sraz bude
ve14:30 na parkovišti pod Vršíčkem,
v 15:00 začne v kostele májová bohoslužba, při které se pomodlíme starobylý
východní akatist k Panně Marii.

čundr v Českém lese
 8. – 10. 8. 2021
 přespávání pod přístřešky z pláštěnek
 vše své si neseme s sebou na zádech
pěší pouť z Plzně do Skoků
 27. – 29. 8. 2021
 denní dávka: do 30 km
 přespávání na farách
 batohy se vždy večer přiveze autem
autobusem do Skoků
 29. 8. 2021
 přijeďte na nedělní mši s poutníky
Na všechny akce se hlaste zapsáním do papíru
v kostele, mailem nebo osobně na faře.

Poděkování zdravotníkům
Asi měsíc a půl jsme týden co týden vybírali do
krabice u sakristie sladkosti, oříšky, džusy a jiné
dobré věci jako poděkování lékařům a zdravotním
sestrám, kteří slouží v covidových odděleních. Sešlo
se toho pokaždé nečekaně hodně.
A neděli co
neděli jsme krabici
naplně-nou těmito
dary
doručovali
zdravot-níkům
do
borské
fakultní
nemocnice.
Naposledy to bylo,
když se už covidové
oddělení na Borech
rušilo. Obě sestry,
které ochotně zapózovaly s darovanými potravinami,
vzkazují, že za tuto i
všechny předchozí
krabice moc děkují.

Vznik kostelíku Navštívení P. Marie na
Vršíčku je pjat s morovou epidemií. Když se
totiž morové rány v r. 1680 a 1689 a 1713
Rokycanům vyhnuly, slíbili měšťané, že na
vršku nad městem postaví kostel. Svůj slib
ale nedodrželi. Když byly Rokycany v roce
1741 další morovou epidemii už postiženy,
přičítalo se to na vrub nesplněnému slibu.
Teprve poté byly vyhlášeny sbírky na
výstavbu kostela. Základní kámen poutního
kostela byl položen 27. května 1744 a o tři
roky později byl kostel slavnostně
vysvěcen.
U kostela byla zřízena poustevna. V ní
přebýval jako poustevník člen bratrstva sv.
Ivana, českého světce pohřbeného ve
Svatém Janu pod Skalou. Po zrušení
církevních řádů, pousteven a klášterů
císařem Josefem II. sloužila někdejší poustevna jako domek pro hlídače, který se
staral o kostel a o poutníky.

