
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Růženec pověšený vlevo 
 

Říjen je měsícem růžence. 
P. Vojtěch Saudský mi jednou vysvětloval, proč 

dominikáni nosí na hábitu růženec připnutý na opasku 
na levé straně. Je prý umístěn přesně tam, kde se nosil 
meč. Z toho myslím pár věc plyne. 

Za prvé: růženec je zbraň. Je možné jím bojovat 
za dobrou věc. Je možné se jím někoho zastat a 
někoho ubránit. Je možné jím zahnat Zlého. Zápas trvá 
zhruba půl hodiny. Není třeba nic dodávat. 

Za druhé: růženec není určen jen ženám sedmdesát plus, jak bývá bohužel někdy vnímáno, 
ale je také potřebnou výbavou muže. Jistě, jsou modlitby pro mužskou duši těžko snesitelné, 
sentimentální, přeslazené, plné citových výlevů. Růženec k nim nepatří. Jednotlivé zdrávasy jsou jako 
máchání mečem, chlapská záležitost. Nemusíte u toho mnoho cítit a mnoho prožívat, nikdo nechce, 
abyste u toho dojetím  plakali, jen je třeba zápas dokončit. 

Za třetí: Pokud růženec na dominikánském hábitu nahradil meč, jistě se dá používat právě 
místo meče. Tam, kde by jinak chtěl člověk říznout či bodnout, slovem či skutkem, lze použít růženec. 
Bůh se mstí za naše hříchy tím, že odpouští. Křesťan se mstí za spáchané křivdy tím, že se modlí. 
Místo meče na bok zavěs růženec. 

Za čtvrté: S mečem i růžencem je třeba zacházet opatrně, člověk se může snadno zranit. 
Občas použití růžence (jako i jiné modlitby) může uvnitř něco otevřít, zabolet, zasáhnout. Naštěstí se 
nejedná o rány smrtelné, ale uzdravující. 

Za šesté: Meč byl pro šlechtice znamením věrnosti panovníkovi. Když jdete po osmé večer 
kolem mariánského sloupu na plzeňském náměstí, skoro vždy tam potkáte P. Jiřího Barhoně 
s růžencem v ruce, každodenně věrného svému králi. Sestra Iris, která se k nám v Dolní Bělé přidala 
na farní pouti do Skoků, musela ještě v deset večer vyběhnout z fary, aby se pomodlila růženec, 
neboť ten den jí ještě chyběl. Jistě, nemusí to tak mít všichni a jsou i jiné věci, kterými se vyjadřuje 
věrnost Králi králů, ale každodenní růženec může být jedna z nich. 

List Efezským sice nemluví o růženci, ale stejně se to sem hodí: Oblečte plnou Boží zbroj, 
abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale 
proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, 
všechno překonat a obstát. (Ef 5,11-13).                                             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  

 

PROGRAM: 3. – 17. 10. 
neděle 3. 10. – 27. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 10,2-16 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 4. 10. – památka sv. Františka z As. 
 přidaná mše sv.: 18:00 – slouží br. 

františkáni - NPM 
úterý 5. 10.  
 náboženství: 15:00 (mladší děti), 16:00 

(starší děti) - fara 
 18:00 – příprava na křest dospělých –  

téma: Panna Maria – může přijít kdokoliv - 
fara  

středa 6. 10. 
 18:00 – setkání chlapů – fara 

 

čtvrtek 7. 10. – památka P. Marie Růžencové 
 18:00 – farní společenství - fara 

sobota 9. 10. 
 výlet pro děti na Křížový vrch: sraz: 8:00 na 

mši sv. v kat. (nebo v 9:00 po mši) 
neděle 10. 10. – 28. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 10,17-30 
 17:00 – O křesťanství pro lidi nekostelní (Jak 

si křesťanství nepředstavuje Boha) – kat. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 12. 10. 
 18:00 – příprava na křest dospělých – téma: 

kříž – může přijít kdokoliv - fara  
středa 13. 10.  
 16:30 - pastorační rada - fara 

čtvrtek 14. 10.  
 18:00 – modlitební společenství – fara 
 19:00 – koncert Touch of Gospel - NPM 

sobota 16. 10.  
 v katedrále bude celodenní setkání sborů 

plzeňské diecéze  
neděle 17. 10. – 29. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 10,35-45 
 při mši v 10:00: zahájení diecézní fáze 

synodní cesty – slouží biskup Tomáš – kat. 
 17:00 – O křesťanství pro lidi nekostelní (Jak 

si křesťanství představuje Boha) – kat. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory - kat. 

 
. 

 Výuku náboženství tento školní rok vyučuje 
sestra salesiánka Hanka Koudelková. Setkání 
budou v úterý od 15:00 (mladší děti) a od 
16:00 (starší děti) na faře ve Františkánské.   
 Jste zváni každou neděli v 18:00 do 
katedrály na půlhodinovou adoraci a 
modlitbu nešpor.  
 Společenství chlapů bude 6. 10. v 18:00 
na faře. Na programu bude modlitba, povídání, 
pivo, klobásy. Prosím, přijďte zas po dlouhé 
době! 
 V sobotu 9. 10. bude výlet pro děti na 
křížový vrch u Chotěšova. Začínáme mší sv. 
v 8:00 v katedrále (nebo v 9:00 po mši). 
Následuje prohlídka katedrály a odchod na 
vlak. Návrat odpoledne vlakem. S sebou buřty, 
svačinu, pláštěnku, peníze na vlak. 
 Prosím, jděte k volbám. Dostali jsme 
darem svobodu, hospodařme s ní. 8. a 9. října. 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

3. – 17. 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 



Říjnová modlitba růžence v rodinách 
 

Říjen bývá považován za měsíc růžence. Nechcete se spojit každý den v modlitbě desátku 
růžence – pokaždé na jiný úmysl? Nejlépe bude, pokud z tohoto květnového desátku uděláte 
společnou záležitost celé rodiny. 

 

neděle 3. 10. …kterého jsi z Ducha sv. počala za naši farnost, za její společenství a vztah k Bohu 

pondělí 4. 10. …s kterým jsi Alžbětu navštívila za děti a mládež naší farnosti  

úterý 5. 10. …kterého jsi v Betlémě porodila za rodiny naší farnosti 

středa 6. 10. …kterého jsi v chrámě obětovala za maminky naší farnosti  

čtvrtek 7. 10. …kterého jsi v chrámě nalezla za chlapy naší farnosti 

pátek 8. 10. …který byl pokřtěn v Jordánu za volby v naší zemi  

sobota 9. 10. …který v Káně zjevil svou moc za ty, kdo budou v naší zemi nově vládnout 

neděle 10. 10. …který hlásal Boží království a vybízel k obrácení za staré a opuštěné lidi 

pondělí 11. 10. …který na Hoře proměnění zjevil svou slávu za nevěřící v našem okolí, aby našli cestu ke Kristu 

úterý 12. 10. …který ustanovil Eucharistii za to, abychom poznali, jak máme hlásat evangelium 

středa 13. 10. …který se pro nás krví potil za ukončení pandemie 

čtvrtek 14. 10. …který byl pro nás bičován za ty, kdo byli o letos pokřtěni 

pátek 15. 10. …který byl pro nás trním korunován za ty, kdo se připravují na svůj křest 

sobota 16. 10. … který pro nás nesl těžký kříž za ty, kdo se rozhodují o svém životním povolání 

neděle 17. 10. … který byl pro nás ukřižován za to, abychom využívali darů Ducha sv. 

pondělí 18. 10. … který z mrtvých vstal za všechny zemřelé z našich rodin 

úterý 19. 10. … který Ducha sv. seslal za ty, kdo se ve farnosti připravují na svátosti  

středa 20. 10. … který na nebe vstoupil za naše obrácení ke Kristu 

čtvrtek 21. 10. …který tě do nebe vzal za ty, kdo nemají základní prostředky k životu 

pátek 22. 10. …který tě v nebi korunoval za našeho biskupa Tomáše a za biskupa Františka 

sobota 23. 10. …kterého jsi z Ducha sv. počala za našeho papeže 

neděle 24. 10. …s kterým jsi Alžbětu navštívila za představitele města, v němž žijeme 

pondělí 25. 10. …kterého jsi v Betlémě porodila za představitele státu 

úterý 26. 10. …kterého jsi v chrámě obětovala za naši farnost, abychom všichni přilnuli ke Kristu 

středa 27. 10. …kterého jsi v chrámě nalezla za kněžská a řeholní povolání 

čtvrtek 28. 10. …který byl pokřtěn v Jordánu za všechny, kdo slouží naší farnosti 

pátek 29. 10. …který v Káně zjevil svou moc za všechny kněze, kteří kdy v historii naší farnosti sloužili 

sobota 30. 10. …který hlásal Boží království a vybízel k obrácení za odpuštění našich hříchů 

neděle 31. 10. … který na Hoře proměnění zjevil svou slávu za ukončení pandemie 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dopis od naší adoptivní dcer z Indie 
 

      Drazí členové ŘKF Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje, 
      jak se máte vy a všichni u vás doma? Tady u nás se cítíme dobře. 
Píšu tento dopis s pomocí smsek své učitelky. 
      Teď tu začínáme další část školního roku. Připravuji se, abych 
dobře napsala své online závěrečné zkoušky prvního ročníku. 
      Zúčastnila jsem se jednodenního letního tábora a užila jsem si 
chutného jídla. Hráli jsme hry a zpívali jsme novu akční písničku. Moc 
jsem si tábora užila. 
     Já i moje rodina vám přejeme všechno dobré. S láskou a polibky 
protentokrát končím svůj dopis. 
     Vaše milující Lenisha Rodrigues  
     (Pro připomenutí: dvě indické děti jsme v rámci projektu Adopce na 
dálku rozhodli podpořit z výtěžku z prodeje keramického betlému, který 
v advetu vyrobili sami farníci.) 

Gyu Gilbert: Rodinné album Panny Marie 
 Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, 
které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o 
nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá 
se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením. 
 Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích 
jejího života! Vzývejme ji v modlitbě růžence.  Mějme stále v kapse „růžencové 
kolečko“, které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas 
Maria…“ 

Modlitby 
matek 
 

Ve farnosti vzniká 
společenství modliteb 
matek. Matky, biolo-
gické i duchovní, se 
mohou přijít modlit za 
své děti.  
Scházet se budou 
jednou za dva týdny           
v úterý v 9:00 na faře.  
První setkání bude 
v úterý 19. 10. Zúčastní 
se o i paní Klára Hru-
šovská, která má 
s modlitbami matek 
velké zkušenosti a kte-
rá předá své know 
how. Jste zvány.  
Další informace vám 
podá Anna Rašková: 
aniraskova@email.cz 

 


