
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

sv. Ludmila 
 

Při výročí tisíce sta let od mučednické smrti sv. Ludmily 
jí věnujme alespoň pár následujících nepříliš duchaplných 
řádků: 

Sv. Ludmila byla 15. 9. 921 uškrcena na svém hradišti 
Tetíně dvěma vrahy Tunou a Gomonem, které si pro tento účel 
najala její snacha Drahomíra. 

Z toho je naprosto zřejmé, že i babičky mohou být 
nebezpečné. Nedají se v žádném případě odepsat jako 
přestárlé a neškodné. Mohou mít velký vliv. Drahomíra 
posílající vrahy na Tetín, si může o Ludmile myslet ledacos, jen 
ne to, že už ve svém věku za nic nestojí. Kdyby tomu tak bylo, 
nemusela by se vraždit. Žádný věk (a žádná jakkoliv nanicovatá 
životní situace) nemůže sama o sobě člověku zabránit, aby 
měnil své okolí. 

  Pojďme to trochu rozvinout: Kdyby se křesťanství sv. 
Ludmily omezovalo jen na to, že si v ložnici pověsí kříž a před 
spaním se krátce pomodlí, nemusela by se Drahomíra 
obtěžovat se sháněním nájemných vrahů, to by jí rozhodně nevadilo. Pokud by Ludmila vedla Václava 
ke křesťanství v tom, že by ho naučila pokřižovat se a recitovat Andělíčku můj strážníčku, mohla by ji 
Drahomíra nechat klidně žít, neboť znalost básničky synu neuškodí.  

Křesťanství, které muselo být Ludmile vlastní a kterému musela učit vnuka Václava, bylo jiné, 
neboť provokovalo a vadilo: proměňující zevnitř, projevující se i mimo kostel, vstupující do hodnot, 
které člověk přijímá, žijící v jeho postojích a jednání. Pokud Drahomíra do Ludmiliny vraždy šla, 
musela se bát, že se její syn naučí odpouštět nepřátelům, nastavovat druhou tvář a milovat chudé. 
Musela mít pocit, že Václav se od své babičky neučí jen modlit se a chodit do kostela, to by jistě 
nevadilo, ale že se učí brát evangelium se vší vážností jako normu po svůj život. A panovník přece 
musí být jiný, musí vládnout tvrdou rukou, nikoliv se sklánět k člověku, musí trestat každý náznak 
odporu, nikoliv milovat ty, kdo nenávidí jeho. Drahomíra si zřejmě myslela, že křesťanské hodnoty 
jsou velmi nepraktické pro vládce a na Ludmile musela vidět, že svou víru myslí velmi vážně a že ke 
vší hrůze evangelium prosakuje skrze tchýni i do jejího syna.  

Kdybych já byl Ludmila, stálo by Drahomíře zato, aby vyhazovala velké peníze za nájemné 
vrahy? Nebyla by s mou neškodnou verzí křesťanství spokojena? 

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 
 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: 19. 9. – 3. 10. 
neděle 19. 9. – 25. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 9,30-37 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory (kat.) 

pondělí 20. 9. 
 19:00 – koncert varhanního festivalu (kat) 

úterý 21. 9. – svátek sv. Matouše 
 první hodina náboženství: 15:00 (menší 

děti), 16:00 (větší děti) 
 18:00 – příprava na křest: téma: vtělení 

(přijít mohou i pokřtění) (fara) 
 středa 22. 9. 
 9:00 – setkání nad Písmem (fara) 
 17:00 – koncert Lions clubu (kat.) 

čtvrtek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny 
 18:00 – farní společenství (fara) 

sobota 25. 9. 
 14:00 – prohlídka katedrály s arch. Janem 

Soukupem (Víkend otevřených ateliérů) 
 16:00 – prohlídka kostela NPM s arch. Janem 

Trčkou (Víkend otevřených ateliérů) 
neděle 26. 9. – 26. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 9,38-43.45.46-48 
 při mši sv. sbírka na diecézní charitu, do 

kasičky možno přispět na Městskou charitu 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory (kat.) 

pondělí 27. 9. – památka sv. Vincence z P. 
 19:00 – koncert varhanního festivalu (kat) 

úterý 28. 9. – slavnost sv. Václava 
 8:00 – mše sv. (kat.) 
 17:00 – mše sv. za respekt. života (NPM) 

středa 29. 9. – svátek sv. archandělů 
 9:00 – setkání nad Písmem (fara) 
 18:00 – kurz karmelitánské modlitby (fara) 

čtvrtek 30. 9. – památka sv. Jeronýma 
 18:00 – modlitební společenství (fara) 

pátek 1. 10. – památka sv. Terezie od Dítěte J. 
 8:00 – mše sv. s žehnáním růží  

sobota 2. 10. – památka sv. andělů strážných 
neděle 3. 10. – 27. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 10,2-16 
 při mši sv. v 10:00 bude pokřtěn František 

Dolanský – slouží biskup Frant. Radkovský 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory (kat.) 

 
. 

 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. 
 Farní kafe je i nadále po každé nedělní mši 
sv. na faře ve Františkánské nebo na biskupství. 
První neděli v měsíci ale bude sváteční farní 
kafe s buchtami (pokud je přinesete). Z tohoto 
důvodu se také první neděli v měsíci nebude 
zpovídat přede mší sv. v katedrále. 
 Společenství chlapů bude 6. 10. v 18:00 na 
faře. Na programu modlitba, povídání, pivo, 
klobásy. 
 V sobotu 9. 10. bude výlet pro děti na 
křížový vrch u Chotěšova. Začínáme mší sv. 
v 8:00 v katedrále. S sebou buřty.  

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

19. 9. – 3. 10. 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 



Ze zápisu z jednání pastorační rady farnosti ze dne 8. 9. 2021 
 

přítomni: P. Pavel Petrašovský, Anna Rašková, Ludmila Kučerová, Jan Lontschar, Martin Liška, Jan 
Trčka, Karel Zeníšek, Pavla Ženíšková, Anna Sladká, omluven: Miroslav Kováčík 
 P. Pavel vyzval členy rady k návrhům akcí a činnosti v novém školním roce. 
 Anna Rašková  navrhuje modlitby matek – v úterý po ranní mši sv  od 9:00 na faře jednou za 

14 dní. Doporučeno spojit se Klárou Hrušovskou, která také v této oblasti pracovala 
 Jan Lontchar připomíná oslavu loňského výročí 40 let scholy kostela NPM, která se nemohla 

uskutečnit kvůli pandemii. Náhradní termín tedy letos – v sobotu 23. října. Mše sv. asi v 15.30 
(bude upřesněno) a potom oslava v sále na faře. 

 Karel Ženíšek  navrhuje Kurs Alfa, který se také neuskutečnil kvůli pandemických opatřením na 
začátku letošního roku. Připraví opět potřebné informace, termín a přednášející -  bude 
upřesněn na příštím setkání PRF. Připraví Karel Ženíšek. 

 Velká diskuse kolem „farního kafe“ po nedělní mši. Lidem se zdá každý týden moc často – 
názor některých, že stačilo 1x za měsíc. P. Pavel ale chce, aby to byla příležitost setkat se a 
poznávat se jako farníci. Návrhy, aby byla tedy farní kafe každý týden bez dalšího občerstvení – 
jen si sednout a popovídat při kávě a pak 1x za měsíc „sváteční“ farní kafe i nějakým menším 15 
minutovým programem a občerstvením - buchty apod. První sváteční kafe se uskuteční v neděli 
3. 10. 2021 s povídáním o pěší pouti do Skoků s promítáním fotografií přes dataprojektor.                 
O službu se hlásí rodina Lontscharova. 

 Jaké pouti v příštím roce? Návrh pěší nebo cyklopouť. Dobrá Voda u Hartmanic.  
 Karel Ženíškek předložil doklady – vyúčtování předaných darů z postních kasiček  
 Ohlasy na změnu pořadu nedělních bohoslužeb – ti, kteří byli zvyklí účastnit se bohoslužby 

v 7:00 v katedrále, těžko hledají náhradu a nejsou spokojeni. Někteří začali chodit na mši sv.              
v 8:00 v kostele NPM. 

 Návrh P. Pavla – chtěl by začít „náboženství pro nekostelní“ v neděli od 17:00 od října                       
v katedrále. Potom následuje nedělní adorace od 18:00. 

 Společenství chlapů: navrhuje se nyní alespoň 1x za měsíc – a nyní se plánuje na středu –                
6. 10. od 18:00. 

 Příští setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 13. 10 od 
16:30. 

zapsala: Anna Sladká 
  

Vyúčtování Postních kasiček  
 

       Výtěžek z letošních postních kasiček činil 27.025 Kč. Z mnoha 
návrhů na jejich využití navrhla Pastorační rada farnosti podpořit čtyři 
pěstounské rodiny, které jsou ve špatné ekonomické situaci. Doprovází 
je sociální pracovnice ze Salesiánského střediska mládeže. Byly tedy 
podpořeny čtyři rodiny, které finanční dary použily na nákup jízdního 
kola pro děvče, na zaplacení tábora pro děti, na zaplacení školného a 
na doučování. 
      Eva Turková popsala užitek, který pěstounským rodinám pomohl následovně: „Všechny rodiny, 
které obdržely finanční dary, jsou za ně moc vděčné. Slečna, která získala finance na kolo, již 
spokojeně na něm přes léto jezdila a moc si kola váží. Tři dětičky, které jsou v pěstounské péči u 
babičky, absolvovaly čtrnáctidenní pobytový tábor s velkým nadšením a babička tak měla možnost 
načerpat trochu energie do dalších dní. Dívka, která má sluchovou vadu, v září opět nastoupila do 
speciální školy, kde je moc spokojená. Poslední rodina se skládá z babičky a ze dvou dětí, o které 

pečuje. Na tento školní rok mají domluvené doučování pro chlapce, který bude letos ukončovat základní 
školu. Všechny rodiny si pomoci moc cení a jsou za ni vděční. Děkuji i já, Eva Turková jejich klíčová 
pracovnice“.                                                                                                                za PRF Karel Ženíšek 
 

Dopis od našeho adoptivního syna z Indie 
 

      Jak si možná vzpomínáte, za peníze, které jsme utržili z prodeje 
keramického betlému o Vánocích, jsme „adoptovali“ dvě indické děti. 
Hradíme jim tak školné a základní potřeby ke studiu. Jedno z nich, 
Rishad Evan D. Souza, se nám ozvalo svým dopisem:   
      Moji drazí strýčkové a tety z ŘKF u katedrály sv. Bartoloměje 
v Plzni, 
      jsem moc rád, že vám opět píšu další dopis. Dostali jste moje 
vánoční psaní? Jak se vám a vašim rodinám daří? Já se mám dobře 
a moje rodina taky. 
     Jedna pracovnice z centra k nám přišla na návštěvu a měli jsme 
z toho velkou radost. Mluvili jsme s ní o škole a o situaci v naší 
rodině. Bylo od ní moc milé, že nás navštívila. 
     V tomto dopise vám řeknu o mé online výuce. Vláda najednou 
vyhlásila lockdown a všechny naše zkoušky byly zrušeny, takže jsme 
automaticky postoupili do třetí třídy. Proto jsme nedostali žádné 
vysvědčení a kancelář vám tedy nemůže poslat zprávu o mém 
pokroku. Doufám, že vás potěší alespoň můj dopis a fotografie. 

     Ve 
svém vol-
ném čase 
uklízím 
dům a pomáhám babičce. Mám rád našeho 
psa a kuřata a krmím je. Taky zalévám 
zahradu a pomáhám sbírat arekové ořechy. 
Večer jezdím na kole s kamarády nebo se 
koukám na televizi. 
     Kvůli covidu-19 vláda přísně zakázala 
shromažďování lidí ve velkých skupinách, 
takže letos se náš tábor nekonal. Doufám, že 
příští rok budu mít možnost se tábora v centru 
zúčastnit. 
     Naše online výuka už začala a můj otec mi 
pomáhá s učením. Od centra jsem dostal 
všechny potřebné věci do školy – knihy, batoh 
a deštník a taky zaplacené školné. Mockrát 
vám děkuji. 
Tady už léto skončilo. Jaké máte klima ve vaší 
zemi? Doufám, že jste si užili oslavy Vánoc a 
Nového roku. My jsme na vás hodně mysleli a 
modlili se za vás. 

     Váš drahý syn Rishad Evan D.Souza 
 


