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: 17. – 31. 10.
neděle 17. 10. – 29. neděle v mezidobí
 evangelium: Mk 10,35-45
 17:00 – O křesťanství pro lidi nekostelní
(Jak si křesťanství představuje Boha) –
kat.
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 18. 10. – svátek sv. Lukáše
úterý 19. 10.
 9:00 – poprvé modlitby matek - fara
 18:00 – příprava na křest dospělých –
téma: Zmrtvýchvstání – pro všechny fara
středa 20. 10.
 18:00 – koncert vážné hudby – kat.

středa 20. 10.
 18:00 – koncert vážné hudby – kat.
čtvrtek 21. 10.
 18:00 – farní společenství o sv. Terezii
z Avily - fara
sobota 23. 10.
 15:30 – mše sv. u příležitosti 40. výročí
Scholy františkánů – NPM
neděle 24. 10. – 30. neděle v mezidobí
 evangelium: Mk 10,46-52
 misijní neděle – sbírka při mši: na misie
 17:00 – O křesťanství pro lidi nekostelní
(Kým je pro křesťany Ježíš) – kat.
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
úterý 26. 10.
 8:45 – úklid katedrály (můžete pomoci?)
 18:00 – příprava na křest dospělých –
téma: Nanebevstoupení – může přijít
kdokoliv - fara
středa 27. 10.
 nebude zpovědní služba P. Petrašovského
z důvodu kurzu nemocničních kaplanů
čtvrtek 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy
 mše sv. v 8:00 (kat.), 17:00 (NPM)
 nebude večerní společenství modlitby
neděle 31. 10. – 29. neděle v mezidobí
 změna času: o hodinu více
 evangelium: Mk 12,28b-34
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory - kat.
pondělí 1. 11. – slavnost Všech svatých
 17:00 - přidaná mše sv. – NPM
úterý 2. 11. – vzpomínka věrných
zemřelých
 9:00 – modlitby matek – fara
 14:00 – přidaná mše sv. v kapli sv. Václava
na Ústředním hřbitově – po ní modlitba za
zemřelé na hřbitově
 18:00 – svíce pro naše zemřelé
s biskupem Tomášem - kat.
.

 V neděli 17. 10. a 24. 10. bude v 17:00
v katedrále povídání o křesťanství pro lidi
nekostelní. Pozvěte prosím nekostelní lidi ze
svého okolí.
 V úterý 19. 10. bude v 9:00 první setkání
modliteb matek za své děti (biologické u
duchovní) na faře ve Františkánské.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
17. – 31. 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

Právo volby
Měli jsme kurz nemocničních kaplanů a bavili jsme se
o tom, že pacient je svobodný, že má právo si poté, co je
dobře o všem informován, zvolit postup své léčby a že by za
něj neměl rozhodovat lékař. Také tam ale zaznělo, že se
mnohdy stává, že lidé o tuto svobodu vlastně nestojí. Chtějí
to nechat na lékařích. I když je jim dopodrobna vysvětlen
jeden i druhý postup a jedny i druhé následky, zájem o to,
aby mohli volit sami, nemají, lékař ať rozhodne, co je pro ně
dobré.
Začala také synoda katolické církve. Je to pokus
papeže Františka, jak do rozhodování biskupské synody
vtáhnout celý Boží lid. Myšlenka je taková, že setkání biskupů
ve Vatikánu se začne vařit zezdola. Ve farnostech, řeholích a
na dalších místech se mají scházet synodní skupinky, to, co
z nich vykrystalizuje, snad postupně doputuje až do Vatikánu,
kde mohou biskupové na své synodě tyto podněty pojmout jako důležitý hlas celé církve při zachování
toho, že konečné slovo mají oni a papež a že o tom, co je pravda, hlasovat nelze.
Za to, kam bude církev směřovat a jakou bude mít podobu, tedy nemají nést zodpovědnost jen
lidé s mitrami na hlavě, ale i ti bez miter. Těžko říct, jak budou zformulované otázky, ke kterým se
máme vyjadřovat, těžko říct, jak to všechno v Římě organizačně zvládnou, těžko říct, jak to všechno
dopadne, ale myšlenka je jasná.
A teď jde právě o to, jestli nejsme podobni pacientům, kteří nestojí o převzetí zodpovědnosti za
styl léčby a chtějí vše nechat v rukou lékařů. Stojíme o to zamyslet se nad církví a říct, kam bychom ji
rádi viděli směřovat, jakou bychom si ji představovali, co je v ní třeba změnit, co odstranit a co
podpořit, v čem je podobná krásné snoubence Kristově a v čem je nevěrná nevěstka, která svého
Snoubence zapřela? Nebo je nám to nepříjemné a velmi rádi to necháme na biskupech, ať to na
synodě prodiskutují a proberou, konec konců jsou za to placeni, ať pak vydají nějaký text, který si pak
rádi přečteme a řekneme, co se nám na něm líbí a co se nám na něm nelíbí. Budoucnost církve není
jen v rukou papeže a kardinálů, ale i Franty Nováka a Růženy Kropáčkové. Stojíme o to? Nebo je nám
naše svoboda protivná a nepříjemná?
Diecézní část synody je nedělí 17. října odstartována. Máme právo volby, jakou cestou se má
církev vydat. Kdo chce přijmout pozvání k odpovědnosti za ni, může.
P. Pavel Petrašovský

Zápis ze setkání
Pastorační rady farnosti
ze dne 13. 10. 2021
přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ludmila Kučerová, Anna
Rašková, Martin Liška, Jan Lontschar, Karel Ženíšek, Pavla
Ženíšková, Anna Sladká, online připojen Miroslav Kováčik,
omluven: Jan Trčka

Poznamenejte
si farní akce
do diáře:
 3. 11. 2021 – 18:00 –
setkání chlapů
 13. 11. 2021 – farní výlet na
hrad Gutštejn
 27. 11. 2021 – výroba
keramického betlému
 1. 12. 2021 – 18:00 –
setkání chlapů
 11. 12. 2021 – adventní
duchovní obnova farnosti ve
Štěnovicích
 18. 12. 2021 – stavění
betlému v kostele NPM
i v katedrále
 12. 1. 2022 – 18:00 –
setkání chlapů
 9. 2. 2022 – 18:00 – setkání
chlapů
 15. 2. 2022 – začátek Kurzu
Alfa
 19. 2. 2022 – farní výlet
 16. 3. 2022 – 18:00 –
setkání chlapů
 2. 4. 2022 – postní
duchovní obnova farnosti
 6. 4. 2022 – 18:00 – setkání
chlapů
 4. 5. 2022 – 18:00 – setkání
chlapů
 30. 4. 2022 – farní výlet
 20. – 22. 5. 2022 – farní
víkendový výjezd
 1. 6. 2022 – 18:00 – setkání
chlapů
 10. 6. 2022 – Noc kostelů
 18. 6. 2022 – farní výlet

 úvod: modlitba
 Setkání kněží a zástupců pastoračních rad farností bude
v sobotu 6. 11. 2021 v Plzni - Liticích. Zároveň by se měli
účastnit 2 zástupci z PRF za nový proces k synodě. Z naší
farnosti se zúčastní Anna Rašková a Martin Liška.
 Výlet pro děti se uskutečnil v sobotu 9. 10., přišly 3 rodiny
s dětmi.
 Přichází se otázka, zda do budoucna připravovat výlety
pro děti nebo pro všechny farníky – pastorační rada se
přiklání k výletům pro všechny farníky – farní výlety.
 První beseda o křesťanství pro lidi nekostelní proběhlo
v katedrále v neděli 10. 10. 2021. Přišlo asi deset lidí –
celkem tedy úspěšné. Otázka, zda pokračovat i
v listopadu.
 P. Pavel předložil všem členům zpracovaný materiál čtyři
pilíře života farnosti – LITURGIE, DIAKONIE, MISIE a
KOINONIE. Do příštího setkání PRF mají členové domácí
úkol dle inspirace z daného materiálu připravit podobný
model pro naši farnost (v našich současných stávajících
podmínkách). P. Pavel pošle všem členům tabulku 4 pilíře
pastorace.
 Plán akcí pro tento školní rok
 A. Rašková se poprvé 14. 10. zúčastní Rady Charity.
 23. 10. – 40 let scholy k NPM – poděkování za
uplynulé roky a oslava
 sobota 13. 11. farní výlet na Gutštejn, další termíny
farních výletů: 19. 2., 30. 4., 18. 6.
 rekolekce farnosti: v adventu a postu: 11. 12. a 2. 4.
– ve Štěnovicích.
 víkendový výlet farnosti – 20. - 22. 5. – zeptáme se,
zda je volno na faře v Manětíně
 farní dovolená o prázdninách – návrh – Banát
v Rumunsku – projednáme na příštím setkání.
 Farní kafe – témata na příští sváteční kafe – tedy 7. 11. 2021 (téma bude upřesněno).
 Nedělní rorátní mše v 7:00 v katedrále (začátek rorátních zpěvu od 6:45) – budou se střídat
P. Pavel Petrašovský a P. Pavel Fořt
 Setkání chlapů v listopadu bude ve středu 3. 11. od 18:00 na faře.
 Kursy ALFA: Karel Ženíšek připravil 3 materiály a předal členům rady. Pokud se nezmění

podmínky kvůli covidu – plánuje se od 15. února pravděpodobně v úterý – upřesníme a dohodneme
na příštím setkání.
 Příští setkání Pastorační rady farnosti bude ve středu 24. 11 v 16:30 hodin.
Zapsala: Anna Sladká

Výlet dětí farnosti na Křížový vrch
Na sobotu 9. 10. 2021 byl vyhlášen výlet dětí naší farnosti
na Křížový vrch u Chotěšova. Ráno se po mši sešlo pět dětí se
svými rodiči. Začali jsme prohlídkou katedrály, během níž jsme
vylezli po točitém schodišti i do jejího podkroví. Jedna z rodin
se pak odpojila, protože potřebovali doma ještě něco doléčit.
Pro ostatní už byl nejvyšší čas dopravit se na nádraží,
odkud nám jel vlak do Chotěšova. Cesta byla trochu
komplikovaná výlukou a s ní spojeným přesedáním na
autobus, ale i přes systematické úsilí Českých drah nám výlet
zmařit, se nám nakonec podařilo dostat se do místa, kde bl.
Hroznata založil svůj druhý klášter.
V Chotěšově jsme nejprve vyhledali domov Noskových,
jednak proto, že se k nám tři holky s maminkou chtěly přidat,
ale zejména proto, že nás pozvaly na těstoviny s červenou
tuňákovou omáčkou.
Po dobrém obědě nás zelená značka vedla za město, nejprve do polí, potom do lesů. Cestou jsme
hráli pár her a soutěží. Třeba jsme stavěli co největší věž z kamenů nebo se trefovali do prken lesnické
ohrady nebo běhali ke svým mikinám a házeli po sobě míček, pokud jsme ho náhodou našli pod tou
svou nebo kradli zelenému muži listy ze svetru. Pokud nerozumíte, dobře vám tak, měli jste tam být.
A pak už jsme dorazili na Křížový vrch. Na kopci stojí malý kostel vybrakovaný socialistickými vojáky a
opravený teprve nedávno. Bylo otevřeno, vnikli jsme tedy dovnitř, pomodlili se a zazpívali (když už jsme
ty Špačky sv. Bartoloměje měli s sebou). Je to tam krásné, ale škoda, že současní správci místa už jej
nechápou jako kostel, uvnitř je pódium na kulturní vystoupení, ale není oltář.
Kostelní věž slouží jako rozhledna, za drobný poplatek nás pustili nahoru a výhled po okolí byl
výborný. Když jsme zas stanuli na zemi, rozhodli jsme se využít toho, že skauti, kteří zde byli před námi,
neuhasili pořádně ohniště, rozfoukali jsme ho a opekli si
buřty. V kase pod věží sedalo koupit i pivo, čehož
samozřejmě plnoletí účastníci výpravy využili.
Utírajíce si mastná ústa jsme letmým pohledem na internet
zjistili, že máme dvě možnosti: buď hnát do Stoda a stihnout
autobus na poslední chvíli, nebo jít volnou chůzí a ve Stodě
čekat dvě hodiny. Vybrali jsme si první možnost, tedy alespoň
většina z nás, holky Noskovy se odpojily a šly domů do
Chotěšova. Vzhledem k tomu, že už byly znovu spatřeny
v katedrále, se cestou zřejmě nepotkaly s dravou zvěří.
Cesta zpět k železniční trati už tedy nebyla tak poklidná,
děti byly honěny a štvány proti své vůli, ale ono jim to
neuškodí, pacholkům. Autobus jsme stihli, do Plzně jsme
dorazili po šesté večer, výlet se podařil, bylo to krásné,
počasí krásné, Křížový vrch krásný, zlatavě opečené buřty
krásné, jen ať se vás příště přidá víc.

