
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Putování  
 

Poslední srpnový víkend jsme pěšky putovali z Plzně do 
Skoků. V katedrále jsme na úvod obdrželi požehnání od 
generálního vikáře a připomněli si, kdyby na to náhodou někdo 
zapomněl, že pouť není turistický výlet, že se člověk může modlit 
mnoha různými způsoby a jeden nich je modlitba chůzí a 
přijímáním a snášením všeho radostného i obtížného, co cesta 
k poutnímu místu přinese.     

První pořádnou pouť jsem zažil v Rumunsku, kde jsme                 
z české vesnice Gerniku vyrazili do mariánského poutního místa 
Čiklavy. Ke konci se šlo dlouho po silnici, nikde žádný stín, slunce 
žhnulo, teploty dosahovaly pětatřicítky a voda docházela. Šli jsme 
už jen v rytmu zdrávasů nekonečných růženců a věděli jsme, že 
kdybychom si vyrazili na obyčejný turistický výšlap, už dávno 
bychom to vzdali.  

Pouť je život v malém: člověk při ní zažije nádheru i strasti, 
krásnou přírodu i vydatný déšť, občas žasne, jak je možné, že je 
někde tak krásně, občas polyká kilometry na asfaltové cestě a obojí k tomu patří. Stejně jako v životě. 

A pokud je pouť obrazem lidského života, pak zvěstuje člověku dvě zásadní věci: Jestliže se 
lze modlit chůzí, pak se lze modlit čímkoliv. Člověk se může modlit programováním a krmením prasat 
a vytíráním pánských záchodků a prodáváním květin a voděním dětí do školek. „Vy hledejte Boha 
mezi hrnci,“ píše Terezie z Avily sestrám pracujícím v kuchyni. Lze ho tedy hledat i v šanonech na 
faktury a v zaolejovaných motorech. Všechno, co není samo o sobě zlé, se smí stát modlitbou. 
Všechno.  

Druhá věc, kterou se může lidský život poutí inspirovat, je to, že má cíl. Pouť není blouděním 
v lese odnikud nikam, ale staví před oči kostel, k němuž je třeba dojít. Cíli cesty se vše podřizuje. Rádi 
bychom se na cestě do Skoků zastavili v Manětíně na pivu, ale stačilo spočítat, kolik máme kilometrů 
před sebou, a bylo jasné, že si musíme nechat zajít chuť. Náš život není blouděním odnikud nikam, 
snahou co největším počtem zážitků vyplnit svých osmdesát či devadesát let, ale je putováním k cíli, 
kterému se musí podřídit všechno. Leccos se cíli musí obětovat, mnohé lákavé odbočky se musí 
nechat být, protože nestojí za minutí cíle.  

Do poutního kostela ve Skocích jsme dorazili za zpěvu loretánských litanií a byl to velmi 
krásné a dojemné.                                                                                                   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)  
 

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 nebo na biskupství 
po každé nedělní mši sv.  

 

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

pro pokřtěné (začíná se 14. 9.)  
 středa 9:00 – setkání nad biblí 
 čtvrtek 18:00 – střídá se společenství 

modlitby a farní spolčo  
 
 

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

ohláškách odvoláno. 
 

PROGRAM: 5. – 19. 9. 
neděle 5. 9. – 23. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 7,31-37 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory (kat.) 

pondělí 6. 9. 
 nebude zpovědní služba Mons. E. Soukupa 
 19:00 – koncert varhanního festivalu (kat) 

středa 8. 9. – svátek Narození P. Marie 
 9:00 – setkání nad Písmem - fara 
 17:00 – pastorační rada (fara) – pokud 

máte návrh, co by se mělo probrat, sdělte 
to členům PRF 

čtvrtek 9. 9.  
 18:00 – farní spolčo pro všechny (fara) 
 

sobota 11. 9. 
 12:00 – svatba Martina Lišky a Zuzany 

Hrdličkové (kat) 
 14:00 – zahájení festivalu křesťanských kapel 

Pils Alive – parkoviště před klášterem ve 
Františkánské 

12. 9. – 24. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 8,27-35 
 16:00 – ekumenická bohoslužba (kat) 
 večerní adorace a nešpory z důvodu 

ekumenické bohoslužby nebudou 
pondělí 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého 
úterý 14. 9. – svátek Povýšení sv. Kříže 
 17:30 – příprava na křest dospělých – první 

setkání po prázdninách 
středa 15. 9. – památka P. M. Bolestné 
 18:00 – zahájení kurzu vnitřní modlitby pode 

sv. Terezie z Avily (fara) - vede M. Ventová, 
hlaste se na  m.ventova@volny.cz 

čtvrtek 16. 9. – památka sv. Ludmily 
 18:00 – modlitební setkání (fara) 

sobota 18. 9. – národní pouť v Tetíně 
 možné putovat s biskupem 5 km ze Srbska 

(odjezd vlaku z Plzně v 7:22) 
 hlavní mše sv. v Tetíně v 11:00 

neděle 19. 9. – 25. neděle v mezidobí 
 evangelium: Lk 9,43b-45 
 při mši sv. v 10:00 bude pokřtěna Anna 

Brigita Průhová 
 
 

. 

 Od září se obnovují pravidelná společenství 
na faře i zpovědní služby. 
 Výuku náboženství bude tento školní rok 
zajišťovat sestra salesiánka Hanka Koudelková. 
Setkání budou v úterý od 15:00 (mladší děti) a 
od 16:00 (starší děti) na faře ve Františkánské.  
Začíná se 21. 9. Přihlášku si můžete stáhnout na 
webu farnosti. 
 V sobotu 11. 9. bude od 14:00 do 18:00 na 
parkovišti před klášterem ve Františkánské 
festival křesťanské hudby PilsAlive. Organizátoři 
hledají dobrovolníky na pomoc s dopolední 
stavbou pódia. Hlaste se u Petra Blažka 
(777 633 350) 
 Od středy 15. 9. začíná na faře ve 
Františkánské kurz vnitřní modlitby podle sv. 
Terezie z Ávily. Vede ho Marie Ventová. 
Pokračuje se vždy jednou za 14 dní. Zájemci ať 
se hlásí na m.ventova@volny.cz nebo na faře. 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

5. 9. – 19. 9. 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 



F A R N O S T   O   P R Á Z D N I N Á C H 
Farní voda – sjezd Otavy 

O víkendu 9. – 11. 
7. 2021 jsme vyjeli na Otavu. 
Scházíme se v pátek ráno v 
Sušici, půjčujeme si tři 
dvojmístné a tři trojmístné 
kánoe, vody je mnohem víc 
než normálně, ale to není na 
škodu, alespoň to trochu 
poteče. Počasí oproti 

nepřejícím předpovědím je výborné, polykáme kilometry, zastavujeme se na kopci Prácheň, kde v područí 
starobylé zříceniny sloužíme mši svatou. První den končíme v Horažďovicích v kempu.  

Druhý den po modlitbě vyplouváme znovu, voda už tolik neteče, končíme ve Strakonicích, kde 
se uhnizďujeme v kempu a vyrážíme se připojit k místní farnosti ke mši svaté.  

Třetí den, neděle, poslední a nejkratší úsek cesty. Mši svatou máme na louce na břehu. 
Poslední zastávkou, kde vracíme lodě, je Štěkeň. Oběd, pivo, někteří odjíždějí přímo odtud, jiní vyrážejí na 
vlak do blízkých Čejetic a v šest hodin se šťastně a zdrávi ocitáme v Plzni. 
 

Setkání seniorů v Meditační zahradě 
U příležitosti dne seniorů a prarodičů, který vyhlásil 

papež František na každou poslední červencovou neděli, jsme na 
podnět Aničky Raškové pozvali seniory 1. srpna 2021 do 
Meditační zahrady. Počasí naší akci nepřálo, od rána pršelo. 
Přesto se dostavilo asi třicet lidí.  

Ve tři hodiny jsme museli zahájit naše setkání uvnitř,               
v sálu před kaplí sv. Maxmi-
liána Kolbe. Po modlitbě 
jsme zazpívali pár písniček. 
Pak se ujal slova P. Jiří 
Barhoň, který nám přečetl 
dvě své povídky a zazpíval jednu svou písničku.  

Pak už nejen přestalo pršet, ale i vykouklo sluníčko. Mohli 
jsme se přesunout ven, oddali se povídání, pojídání opečených 
klobás a zpívání s kytarou. Na to, jak nás počasí zpočátku vypeklo, 
se setkání seniorů velmi povedlo. 

 

Věšení zvonu Anna 
Na věž kostela Nanebevzetí P. Marie 

byl v úterý 3. 8. 2021 zavěšen zvon Anna. 
Tento zvon byl ulit v r. 1994, původně visel ve 
věži katedrály sv. Bartoloměje, ale při 
doplňování zvonů v r. 2015 byl z věže sňat, 
protože se jeho tón nehodil do výsledného 
souzvuku všech zvonů. Od té doby odpočíval            
v boční lodi kostela Nanebevzetí P. Marie.  

Po sbírce mezi farníky jsme přistoupili k jeho zavěšení. Ujala se toho  
slovenská firma zvonařů RichTech a jeřáb firmy Hofmeister. Zvonová stolice ve 
věži ve Františkánské tak poprvé od druhé světové války nezeje prázdnotou. 

Farní čundr do Českého lesa 
Od 8. do 10. 

srpna 2021 hostil pár lidí 
z naší farnosti Český les. 
Vydali jsme se na farní 
čundr.                    

Z vlaku jsme 
vystoupili v Babyloně, 
abychom tři dny putovali 
krásnou přírodou našeho 
pohraničního pohoří.  

Šli jsme přes Českou Kubici, zdolali jsme nejvyšší vrchol Čerchov, pod ním jsme přespali v lese. 
Druhý den jsme vyrazili po horizontále až ke zřícenině Starý Herštejn s úchvatným výhledem po 

okolí. Spali jsme u pramene Radbuzy.  
Třetí den nás čekala cesta na vlakem zpátky, vzali jsme to přes Pivoň, přes Oslí mlýneček do 

Postřekova na nádraží. Každý den jsme slavili v přírodě mši sv., a společně se modlili breviář a růženec. A 
snažili jsme se zahlédnout Boží krásu v kráse kolem nás.  

 

Pěší pouť z Plzně do Skoků 
Od pátku do neděle 27. – 29. 8. 2021 vyrazilo asi dvacet lidí na pouť 

naší farnosti do Skoků. Začali jsme ráno v katedrále vybaveni požehnáním 
generálního vikáře. Přes Bolevecký rybník a Krkavec jsme dorazili do Dolní Bělé, 
kde jsme slavili mši sv. a přespali na faře.  

V sobotu pak vedla naše cesta do Manětína, kde jsme měli mši sv., 
překonali krátký, ale intenzivní déšť a končili ve Pšově, kde nás přijalo místní 
zemědělské družstvo do své ubytovny.  

Třetí den jsme už byli blízko Žlutické přehrady a překrásnou přírodou 

(mj. i přebroděním Střely) jsme se blížili ke Skokům. 
K poutnímu kostelu jsme dorazili za zpěvu litanií. To 
už dorazili i autobusoví poutníci, kteří po prohlídce 
kláštera v Teplé skončili ve Skocích.  

Ve tři hodiny byla mše sv. Po jejím 
skončení, uctění obrazu Panny Marie a malém 
pohoštění nám předseda místního spolku řekl pár 
informací z historie poutního místa. Po krátké 
návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé jsme nasedli 
do autobusu a nechali se svézt do Plzně. 

 

Požehnání školákům a hra na náměstí 
 První den školního roku, 1. 9. 2021, 
se sešlo asi třicet školáků v kostele 
Nanebevzetí, aby v rámci krátké bohoslužby 
slova přijali požehnání do toho, co je čeká od 
září do června.  

Pak se děti rozběhly po náměstí, aby 
v různých koutech katedrály pátraly po 
písmenech, které doplňovaly do tabulky, aby se 
dozvěděly, kde je ukryt poklad. Všemi 
skupinami byl nalezen a šlo se domů. 
 


