
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Bavte se opět naplno 
 

„Očkujte se proti covid-19. Bavte se opět 
naplno,“ radí mi plakát z vývěsních ploch na mnoha 
místech Plzně. Zřejmě to heslo na nás zabírá. Co že 
jsme si to z covidové doby odnesli? 

Mluví ten slogan opravdu o tom, čím chceme 
naplnit život? Po strastiplných měsících covidu se zase 
můžeme vrátit k normálu, a ten normální stav znamená 
bavit se naplno. Žít dobrý život zřejmě znamená 
především žít zábavný život, naplněný návštěvami 
zábavních center, večírky a cestami do turisticky 
zajímavých míst. Náš život především nesmí být nudný. 

Jeden kolega kněz kdysi uvažoval nad tím, že to, 
co která doba považuje za své božstvo, nevědomky 
vyjadřuje ve svých velkých stavbách. Pokud nějaká 
budova je mnohem větší, než co vyžaduje její praktické 
využití, vypovídá to prý cosi o hodnotách, které daná 
doba zastává. V gotice a baroku se stavěly obrovské 
kostely. Bohem byl tehdy ještě Bůh. Devatenácté století začalo stavět svá veliká národní muzea a 
divadla a nádražní haly. Zdá se, že tenkrát si udělali lidé své božstvo z národa a technického pokroku. 
A co se staví dnes mnohem většího, než co vyžaduje praktické využití? Že by nákupní a zábavní 
centra?   

Nejsme tu od toho, abychom se dobře bavili. Jsme tu od toho, aby náš život měl smysl. A 
smysluplný může být i velmi nezáživný a stereotypní život.  

A za druhé: Čím pro nás byla covidová doba? Opravdu byla jen několik měsíců trvající 
závorkou, po jejímž odstranění se zas vrátíme tam, kde jsme byli? Nic si z toho neodneseme, jen se 
vrátíme do doby před covidem? To nás ten čas zavřeného všeho a obav a vynuceného půstu od 
všeho nadbytečného v ničem nepoučil? Nevíme po covidu o trochu víc, o co v životě jde a za čím se 
chceme a za čím se nechceme hnát? Jde opravdu jen o to vrátit se tam, kde jsme byli předtím? A 
když jsme se předtím bavili naplno, pokusme se o to i teď? 

Samozřejmě, heslo na plakátu je jen heslem na plakátu, ničím víc. Ale stejně, copak by tvůrci 
reklamy a specialisté na marketing utráceli drahé peníze a použili právě tuto větu, kdyby nevěděli, že 
to na nás zabírá?                                                                                                     P. Pavel Petrašovský 

PRAVIDELNOSTI: 
mše sv.: 
 pondělí: 8:00 (kat.) / 12:00 (NPM) 
 úterý: 8:00 (kat.) / 17:00 (NPM) 
 středa: 8:00 (kat.) / 12:00 (NPM) / 19:00 

(studentská - NPM)  
 čtvrtek: 8:00 (kat.) / 17:00 (NPM) 
 pátek: 8:00 (kat.) / 12:00 (NPM)  / první 

pátek v měsíci: 16:30 (NPM) 
 sobota: 8:00 (kat.) / 20:00 (anglická - NPM) 
 neděle: 8:00 (NPM) / 10:00 (kat.), 14:00 

(vietnamská – NPM) / 20:00 (NPM)  
O prázdninách nebudou mše sv. v kostele 
NPM ve 12:00 a v 17:00 

 

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) 
O prázdninách nebudou zpovědní služby 
s výjimkou pátku (od 15:00) a zpovídání 
přede mší. Můžete se domluvit individuálně 
na tel. 737 814 525  
 

Setkání u kafe na faře po nedělní mši sv. o 
prázdninách nebude. 

 

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  

O prázdninách žádná pravidelná setkání na 
faře nebudou. 

 
 

půlhodinová adorace a nešpory: 
 neděle 18:00 – katedrála  
 Bude i o prázdninách, pokud nebude při 

ohláškách odvoláno. 
 

PROGRAM  
červenec - srpen 
úterý 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla 
 8:45 – úklid katedrály 

 

středa 30. 6. 
 18:00 – opékání před farou pro děti – buřty           

s sebou 
pátek 2. 7. – první pátek v měsíci  
 Pozor! První pátky v měsíci budou nově 

dopoledne v katedrále! 
 8:00 - mše sv. (kat.) / 16:30 – mše sv. (NPM)  
 zpovídání: 7:00 – 11:00 (kat.) a 15:00 – 16:30 

(NPM) – od 9:00 i adorace 
pondělí 5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 8:00 – mše sv. (kat.) / 17:00 – mše sv. (kat.) 
neděle 11. 7. – 15. neděle v mezidobí 
 nebude adorace a nešpory v 18:00 

pátek 6. 8. – svátek Proměnění Páně  
 první pátek v měsíci 
 8:00 - mše sv. (kat.) / 16:30 – mše sv. (NPM)  
 zpovídání: 7:00 – 11:00 (kat.) a 15:00 – 16:30 

(NPM) - od 9:00 i adorace 
neděle 8. 8. – 19. neděle v mezidobí 
 nebude adorace a nešpory v 18:00 
neděle 15. 8. – slavnost Nanebevzetí P. M.  
 8:00 – poutní mše sv. (NPM)  
 po mši sv. v 8:00 poutní grilování před farou 
úterý 24. 8. – slavnost sv. Bartoloměje 
 8:00 a 17:00 – poutní mše sv. (kat.) 
 po mši sv. v 17:00 – poutní grilování na 

biskupství 
neděle 29. 8. – 22. neděle v mezidobí 
 nebude adorace a nešpory v 18:00 

 
 

. 

 Od července už nebude nedělní mše sv. 
v 7:00 v katedrále. V neděli bude mše sv. v 8:00 
v kostele NPM a v 10:00 v katedrále. 
 O prázdninách nebudou společenství na faře 
ani mše sv. ve 12:00 a v 17:00 v kostele NPM. 
Nebudou také zpovědní služby (s vý-jimkou 
páteční a přede mší sv.) Zůstávají však nedělní 
adorace a nešpory v katedrále v 18:00 (s 
výjimkou výše odvolaných) 
 Přihlašujte se prosím na prázdninové akce 
farnosti (viz str. 2).  
 Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na 
pomoc lidem zasažených tajfunem na 
Hodonínsku a Břeclavsku. Číslo účtu: 
4211325188/6800, variabilní symbol 2002. 
Přispět je také možné zasláním DMS ve tvaru 
DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo 87 777. Nedělní 
sbírka 27. 6. bude také věnována na tento 
úmysl. 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

27. 6. 2021 – na celé prázdniny 
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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 

 počet přihlášených je už uzavřen, pokud 
by byl zájem, můžeme bez záruky zkusit 
přiobjednat další lodě. 

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.  

Otázky pro P. Roberta  
 

Poslední nedělí v červnu se loučí s naší farností P. Robert Bergman, který 
dlouhá léta sloužil převážně nedělní mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie. 
Stěhuje se do Spáleného Poříčí, kde se má nově starat o tamější farnost. Pár 
otázek směřovaných na P. Roberta a pár jeho odpovědí: 
 

Po kolika letech vlastně odcházíš z Plzně? 
V Plzni na gymnáziu jsem bydlel devět let. Už předtím jsem rok byl spirituálem 
„na dálku“ z farnosti Staňkov. 
 

Vzpomeneš si ještě, jak na tebe působilo společenství lidí kolem kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, když jsi zde začínal sloužit? 
Zpočátku to bylo zvláštní. Střídal jsem se po týdnu s P. Kazdou a zpočátku jsem vnímal určité rozpaky. Ale 
když lidé poznali, že nechci nikoho vytlačit, tak mě přijali. 
 

Myslíš, že se toto společenství za tu dobu někam posunulo?  
Určitě posunulo. Devět let je devět let. Zraje každý člověk, zraje i společenství.  
 

Bylo pro tebe náročné skloubit spirituálování a učení na Církevním gymnáziu a službu ve farnosti? 
Nebo se to spíš doplňovalo? 
Spíš se to doplňovalo. Pondělí až pátek jsem byl spirituálem a učitelem, v neděli jsem měl mši ve farnosti. 
Sobotu jsem si hájil jako volno, které jsem potřeboval. Náročné byly jen polední mše, kdy jsem musel 
vyběhnout ze školy – a často po mši běžet zpátky, protože jsem ještě odpoledne učil. 
 

Mnohé z farníků velmi oslovují tvé nedělní promluvy a jistě jim budou scházet. Jak se na ně 
připravuješ? 
Několik dní předem si je promýšlím a píšu si je, aby to mělo hlavu, patu a jednotnou myšlenku. Snažím se 

vycházet z Božího slova a to je ten nejlepší materiál, 
který Bůh pro každého z nás používá.  
 

Zkusíš prosím - po tolika letech letech své 
služby - nějak popsat, v čem vidíš pozitiva i 
problémy naší farnosti? 
Pozitiva jsou jednoznačně stálí farníci a 
společenství scholy. Jako problematické jsem dříve 
viděl spojení s farností katedrální, ale to se poslední 
dobou dost zlepšilo. Lidé se více poznali a setkávají 
se. 
 

Těšíš se do Spáleného Poříčí? 
Těším. Poslední půlrok distanční výuky mi dal dost 
zabrat. Po studentech i škole se mi bude stýskat, 
stejně tak jako po této naší farnosti. Ale to už patří 
k údělu kněze, že jde tam, kam je poslán a jeho 
jediným pevným domovem je Bůh.  
 

Jaké budou tvé nové kroky v novém působišti? 
Doufám, že přiměřeně opatrné a dostatečně 
naslouchající. Chci poznat novou farnost, a chci dát 
prostor, aby nová farnost poznala mě.  
 

A mohou tě lidé z Plzně v Poříčí navštěvovat? 
Samozřejmě, vždyť je to za humny.  

Postní kasičky 
 

      Výtěžek z letošních postních kasiček činil 
27.025,- Kč. Pastorační rada farnosti se 
rozhodla tyto prostředky použít na podporu 
čtyř konkrétních pěstounských rodin, které 
dlouho-době doprovází sociální pracovnice ze 
Salesiánského střediska mládeže. Jejich 
sociální a finanční situace jsou vesměs velmi 
náročné a obtížné.  
      Podpořena byla pěstounská rodina, která má v péči dvě děti ve věku 14 a 10 let. Částka 6.400,- Kč 
bude použita na zaplacení doučování.  
     Další rodina umožní darem 7.600,- Kč dopřát třem dětem letní tábory, které by si z rodinných 
prostředků nemohli dovolit.  
     Třetí rodina použije částku 6.000,- Kč na nákup jízdního kola pro sedmnáctiletou dívku, jako 
prevence před sociálně patologickými jevy. 
     Čtvrtá rodina, pak použije prostředky ve výši 7000,-Kč na školné pro sluchově postiženou holčičku.  
      Dne 13. 6. 2021 proběhlo předání finančních částek, včetně použitého notebooku a tiskárny v bu-
dově fary ve Františkánské za přítomnosti P. Pavla Petrašovského, zástupců pastorační rady a sociální 
pracovnice střediska. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a všechny pěstounky s velkou vděčností 
finanční dar přijaly. 
       Všechny nákupy a poplatky budou kontrolovány a vyúčtovány sociální pracovnicí Salesiánského 
střediska Evou Turkovou a členem Pastorační rady Karlem Ženíškem.                                Karel Ženíšek                        
 

Špačci sv. Bartoloměje 
Ve čtvrtek 24. 8. poprvé ve své historii zazpíval při mši sv. nový dětský sbor Špačci sv. 

Bartoloměje. Jejich sbormistryni Blanku Noskovou jsme požádali, aby nám Špačky představila: 
 

Dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje jsme se rozhodli založit s manželem, který je regenschori 
při katedrále sv. Bartoloměje, v březnu roku 2020 jako odpověď na chybějící pěvecké těleso složené 
z krásných dětských hlasů, které by mohlo v budoucnu doprovodit vybranou liturgii v katedrále. Jak tomu 
bývá, začátky nebývají jednoduché - na první zkoušce se sešlo osm dětí a vzápětí jsme se dozvěděli o 
zákazu shromažďování z důvodu šířícího se nového viru.  

Co nás nezlomí, to nás posílí - své nadšení do nového hudebně - výchovného projektu jsme si 
uchovali a po letních prázdninách jsme znovu a s odhodláním začali zkoušet v počtu deseti dětí ve věku 
od 2 do 10 let, dokud nám v tom další lockdown znovu nezabránil.   

Nyní se už opět pravidelně scházíme a 
plánujeme letní soustředění. Jsme pestrá skupina, kterou 
baví zpívat a být spolu. Na zkouškách, které máme každé 
úterý od 14 do 15:30 na faře ve Františkánské ulici je vždy 
veselo. Učíme se správně používat náš nástroj - hlasivky, 
dýchat jako zpěváci, vytleskávat či vydupávat nejrůznější 
rytmy, učíme se písně a skladby s duchovní tematikou a 
moc nás těší, že jsme mohli o Slavnosti Narození sv. Jana 
Křtitele poprvé zazpívat při mši svaté! Také bychom chtěli 
opravdu srdečně pozvat další děti mezi nás! PS: Není 
čeho se bát - zpívat naučíme :) 
◄ Špačci při mši sv. Foto Petr Blažek                 Blanka Nosková 


