
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Farní kostelíček 
 

Náš farní kostelíček je 
opraven! Oltáře a sochy jsou 
vyčištěny a pozlaceny, stěny 
zbaveny škodováckého pra-
chu, v presbytáři je nový 
nábytek, v severní předsíni zá-
chod a v jižní nová zpověd-
nice, v lavicích topné podse-
dáky, varhany jsou před do-
končením. Skoro tříleté dílo je 
dokončeno a jsem velmi vděč-
ný všem, kdo nesli břímě této 
náročné akce, a moc jim za to 
děkuji.  

Kdybychom měli opravit jen historický prostor, který má sloužit jako muzeum či galerie, mohli 
bychom si utřít pot z čela, pogratulovat si a vše by bylo hotovo. Jenže tak to právě není. Oprava 
pokračuje, jen se vymění dělníci. Restaurátoři a zedníci už nebudou třeba, ale práce moc neubylo. 
Teď je třeba z krásného prostoru gotické stavby vytvořit farní kostel živé farnosti.  

Už stokrát použitá myšlenka zopakovaná ještě jednou: v mnoha jazycích je pro kostel i pro 
církev jen jeden společný výraz: church, Kirche, kosciol, iglesia, ecclesia. Už to navozuje souvislost 
mezi stavem kostela a stavem církve, která se v něm shromažďuje. Všechno teď máme v katedrále 
vyčištěné a opravené. A otázka zní, v jakém stavu je farnost, když zasedá do zrestaurovaných lavic? 

Sv. Cesareus Arleský: „Kdykoli přicházíme do kostela, připravme svou duši, aby byla taková, 
jaký chceme mít kostel. Chceš, aby basilika čistotou jen zářila? Neposkvrňuj svou duši špínou hříchů. 
Chceš-li, aby byla basilika plná světla, Bůh také chce, aby tvá duše nebyla temná, ale aby se stalo, co 
říká Pán: aby v nás svítilo světlo dobrých skutků, a tím aby byl oslavován ten, který je v nebi. Tak jako 
ty chceš vstoupit do tohoto kostela, tak chce Bůh vstoupit do tvé duše.“  

Sv. Cesareus má pravdu, ale zkusme přece jen udělat ještě jeden krok, od pohledu do srdce 
každého z nás k pohledu do srdce společenství, které bude katedrálu navštěvovat. Bude kráse 
katedrály odpovídat i krása církve? 

Oprava neskončila, další etapa právě začíná. A každému z nás, kdo budeme procházet 
gotickým portálem katedrály dovnitř, je nabídnuto pracovní místo.  

P. Pavel Petrašovský 

PRAVIDELNOSTI: 
mše sv.: 
 pondělí – sobota: 8:00 - katedrála 
 pondělí, středa, pátek: 12:00 - kostel NPM 
 úterý, čtvrtek: 17:00 – kostel NPM 
 středa: 19:00 (pro studenty)- kostel NPM 
 sobota: 20:00 (anglická) – kostel NPM 
 neděle: 8:00 (NPM), 10:00 (katedrála), 

20:00 (NPM), do konce června: 7:00 
(katedrála)  

 první pátek v měsíci: 8:00 (katedrála), 
12:00 (NPM), 16:30 (NPM) 

 

zpovědní služba v kostele NPM: 
 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)  
 zpravidla půl hod. přede mší (kromě 

polední) 
 

setkání u kafe na faře po nedělní mši sv.: 
 od září bude po každé nedělní mši sv. na 

faře ve Františkánské neb na biskupství 
 

pravidelná společenství na faře: 
 úterý 18:00 – příprava na křest otevřená i 

pro pokřtěné 
 středa 9:00 – setkání nad biblí 
 čtvrtek 18:00 – střídá se společenství 

modlitby a spolčo pro všechny farníky 
založené nově pokřtěnými  

 

růženec za ukončení pandemie každý den 
do konce června ve 20:00 - kostel NPM nebo 
kaple na faře  
 

půlhodinová adorace a nešpory: 
 neděle 18:00 – katedrála 

 
 

PROGRAM 13. – 27. 6. 
 

neděle 13. 6. – 11. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 4,26-34 
 18:00 – adorace a nešpory – katedrála 

úterý 15. 6. – památka sv. Víta 
 18:00 – příprava na křest (zváni jsou i 

nepokřtění), téma: Ježíš 
 středa 16. 6. 
 9:00 – setkání nad Biblí – fara  ve 

Františkánské 

čtvrtek 17. 6.  
 9:00 – úklid kostela NPM 
 17:00 – mše sv. u příležitosti setkání terciářů 

františkánů 
 18:00 – společenství modlitby – fara ve 

Františkánské  
sobota 19. 6. – památka sv. Jana Nepomuka 
Neumanna 
 9:30 – kněžské svěcení Tomáše Kadlece a 

Marka Vilímka OFM – katedrála (počet míst 
může být omezen) 

neděle 20. 6. – 12. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 4, 35-41 
 při mši sv. v 10:00 bude pokřtěna Magdaléna 

Čiperová 
 18:00 – adorace a nešpory - katedrála 
úterý 22. 6.  
 18:00 – příprava na křest (zváni jsou i 

nepokřtění), téma: vtělení 
středa 23. 6.  
 9:00 – setkání nad Biblí – fara ve 

Františkánské 
čtvrtek 24. 6. – slavnost Narození J. Křtitele 
 18:00 – spolčo pro všechny (založené nově 

pokřtěnými) – fara ve Františkánské 
neděle 27. 6. – 13. neděle v mezidobí 
 po mši sv. v 8:00 v kostele NPM bude 

rozloučení s P. Robertem Bergmanem  
 18:00 – adorace a nešpory - katedrála 

 
. 

 Mění se 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. Od 7. 6. jsou od pondělí do soboty mše 
sv. v 8:00 v katedrále. Do katedrály se také 
přesouvá nedělní adorace a nešpory v 18:00. 
 P. Robert Bergman od července přestává sloužit 
nedělní mše sv. v kostele NPM  a stává se farářem 
ve Spáleném Poříčí. Rozloučení s ním bude po mši 
sv. v 8:00 v neděli 27. 6. 
 O prázdninách nebudou společenství na faře ani 
mše sv. ve 12:00 a v 17:00 v kostele NPM. 
Zůstávají však nedělní adorace a nešpory 
v katedrále v 18:00. 
 Přihlašujte se prosím na prázdninové akce 
farnosti (viz str. 3). Na sjezd Otavy je poslední 
možnost přihlášení 20. 6. 
 Na otevření katedrály se podílelo i mnoho lidí 
z farnosti, zvláště úklidem či službou vrátných při 
biskupské mši. Moc děkujeme! 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

13. – 27. 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 



 

Prázdninové akce farnosti:  
 

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 

 poslední termín přihlášení: 20. 6.!!! 
 

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.  
 

 

Proběhlo Boží Tělo 
 

       Ve čtvrtek 3. 6. byla slavnost Těla a 
Krve Páně, Božího Těla. Mše sv., kterou 
jsme slavili s biskupem Tomášem, byla 
krásná. K tomu přispěla i krásná hudba, na 
níž se podíleli i vzácní hosté, kteří hráli na 
trubky.  
     V závěrečném eucharistickém průvodu 
jsme procházeli kolem čtyř oltářů 
v nádherném prostoru gotické křížové 
chodby bývalého františkánského kláštera. 
     Moc děkujeme těm, kdo byli ochotni 
oltáře ozdobit a připravit si svou modlitbu 
před vystavenou Eucharistií: křížovým ses-
trám, Ireně Burešové, Anně Raškové a 
františkánské schole. 
 
  
 

 
 

Proběhla 
Noc kostelů 
 

O letošní Noci 
kostelů, která proběhla 
v pátek 28. 5., vládla ještě 
protiepidemiologická opatře-
ní (obsazená polovina míst 
k sezení, testy návštěvníků 
atd.), přesto přicházelo do 
kostela NPM poměrně hod-
ně lidí.  

Program byl velmi 
bohatý, měli jsme 
co dělat to všech-
no stihnout. Kon-
certy schol, gre-
goriánského cho-
rálu, křesťanské-
ho folku, přednáš-
ky o opravě ka-
tedrály, o sv. Lud-
mile, o církvi v Ni-
gérii a samozřej-
mě výborný orloj, 
ve kterém se 
osobně díky dese-
ti farníkům před-
stavili světci zo-
brazení v kostele.  

Kolem 
toho se točila 
spousta ochotných lidí, jimž patří velké 
poděkování.  Katedrála byla až na věž 
ještě pár posledních dní zavřená, přesto 
byl před ní stan, kde pár dalších 
ochotných lidí podával informace a hlídal, 
aby se věž nepřeplnila.  

Kostelem prošlo během celého 
večera mnoho set lidí. Kéž alespoň pro 
někoho to mohlo znamenat dotyk Božího 
tajemství.  

Končili jsme až kolem půlnoci. 
bohoslužbou slova ve ztemnělém 
kostele. Povedlo se. Díky především 
Honzovi Trčkovi, který na sebe vzal 
břemeno koordinátora všeho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

U pravého Izraelity 
báseň k otevření katedrály 
 

Vít Procházka 
 

Plápolá zpod vitráží 
světlem, co nevyváží 
Naděje ždibec z obzoru, 
jakmile hledíš nahoru 
za Tím, kdo tě stráží. 
 

Ty ohně modrá náruč Matky 
ztlumí na strach krátký 
o budoucnost anděla. 
Kam z něj se tvář poděla? 
 

U pravého Izraelity 
jak apoštol buď i ty. 
Pod fíkovníky něžné noci 
jako Ten, jenž procit. 
 

Autor je právník a ve volném čase básník, 
navštěvuje naši farnost. 

 


