
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vsypy 
 

Vzpomínám si na jeden velmi 
zvláštní pohřeb, který se odehrál, když 
jsem byl kaplanem v Ostrově. Volali 
z pohřební služby, že by potřebovali 
kněze, neboť budou mít vsypy. 

Nevěděl jsem moc, o co jde, ale 
v určený den v určený čas jsem byl na 
hřbitově. Jednalo se o to, že vždy 
jednou za rok vzali urny s popelem 
zemřelých, které si nikdo nevyzvedl, 
příbuzným snad dali nějak vědět, že 
mohou přijít. Pozvali profesionálního 
pohřebního řečníka a pro případ, kdyby byl náhodou někdo věřící, i kněze. Před námi bylo v řadě za 
sebou asi patnáct vyrýpnutých drnů.  Řečník pronesl svou řeč, já se krátce pomodlil a pokropil urny 
svěcenou vodou. Pak zřízenec pohřební služby oblékl bílé rukavice a těch patnáct uren jednu po 
druhé do těch děr v zemi vysypal, na popel přimáčkl drny a šlo se domů. 

Zůstal ve mně rozpačitý pocit. Byl jsem velmi vděčný za naše katolické pohřby s rakví před 
oltářem a mší svatou slouženou za zemřelého, ona akce na hřbitově se mi zdála neuctivou 
k zemřelým, zapomenutí nebožtíci, o něž nikdo nestojí, kteří jsou anonymně pohřben, odsouzeni 
k zapomnění, a aby se neřeklo, odehraje se krátké divadlo s jakýmsi obřadem, na nějž stejně nikdo 
není zvědavý.  

A zůstaly ve mně rozpaky z toho, co pronesl profesionální řečník. Mluvil vznešeně o tom, že 
ostatky drahých zemřelých teď předáváme Matce Zemi a jak je krásné, že z jejich těl teď poroste 
tráva. Nevím. Mně na tom, že se z těl stane hnojivo pro trávu, nic krásného nepřipadalo. A myslel 
jsem si, že pokud má o smrti něco říci člověk, který nemůže nebo nechce mluvit o Bohu, je odsouzen 
k tomu mluvit nesmysly.  

Dušičky jsou svátky, kdy se ke slovu „smrt“ přidává slovo „Bůh“ a dává to smysl. Dušičky jsou 
svátky, kdy se k beznadějně zavřeným hrobům našich zemřelých přidává fakt Ježíšova hrobu, který 
se otevřel a Pán vstal z mrtvých.  

Buďme vděčni za to, že když o Dušičkách přicházíme ke hrobům, nemusíme vymýšlet hloupé 
věty o Matce Zemi a o trávě, která si bere sílu z těl zemřelých, a smíme se pomodlit Otčenáš. 

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 9:00 jednou za 2 týdny – modlitby matek 
 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: 31. 10. – 14. 11. 
 

neděle 31. 10. – 31. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 12,28b-34 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 1. 11. – slavnost Všech svatých 
 mše sv.: 8:00 (kat.), 12:00 (NPM), 17:00 

(NPM) 
 13:00 – mše sv. pro charitu – slouží 

biskup Tomáš (kat.) 
úterý 2. 11. – vzpom. na věrné zemřelé 
 mše sv.: 8:00 (kat.), 17:00 (NPM) 
 9:00 – modlitby matek - fara 
 14:00 – mše sv. v kapli sv. Václava na 

Ústř. hřbitově, po ní modlitba na hřbitově 
 18:00 – svíce pro naše zemřelé 

s biskupem Tomášem – (kat.) 

středa 3. 11. 
 18:00 – setkání chlapů – fara 
čtvrtek 4. 11. památka sv. Karla Bromej.  
 18:00 – společenství modlitby – fara 
pátek 5. 11.  
 první pátek v měsíci: zpověď: 7:00 – 11:00 

(kat.) a 15:00 – 16:30 (NPM), od 9:00 i 
adorace 

 8:00 – mši sv. slouží novokněz P. Tomáš 
Kadlec, po mši novokněžské požehnání 

 18:00 – koncert Mozartova Requiem – kat. 
sobota 6. 11. 
 9:30 – setkání zástupců pastoračních rad 

Plzeň - Litice 
neděle 7. 11. – 32. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 12,38-44 
 po mši sv. velké farní kafe 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
úterý 9. 11. – Posvěcení Later. baziliky 
 8:45 – úklid katedrály (můžete pomoci?) 
 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: Seslání Ducha sv. – může přijít 
kdokoliv - fara  

středa 10. 11. – památka sv. Lva Velikého  
 nebude zpovědní služba P. Petrašovského 

z důvodu kurzu nemocničních kaplanů 
čtvrtek 11. 11. – památka sv. Martina 
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete pomoci?) 

 18:00 – farní společenství - fara 
sobota 13. 11. - památka sv. Anežky České 
 farní výlet na Gutštejn: sraz: 8:30 na vlak. 

nádraží pod sochou hutníka 
neděle 14. 11. – 33. neděle v mezidobí 
 evangelium: Mk 13,24-32 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory - kat. 
. 

 

 Bylo založeno společenství modliteb 
matek. Schází se jednou za dva týdny v úterý 
v 9:00 na faře ve Františkánské. Přijďte 2. 11. 
nebo o 14 dní později. 
 Muži jsou zas zváni ve středu 3. 11. v 18:00 
na faru do Františkánské na setkání chlapů. 
Na programu bude modlitba, klobásy, pivo a 
povídání.  
 Na Dušičky 2. 11. bude ve 14:00 mše sv. 
v kostele sv. Václava na Ústředním hřbitově. 
Po ní bude modlitba na hřbitově.  

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

31. 10. – 14. 11. 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 



40 let františkánské scholy 

 
 

V sobotu 23. října jsme s ročním zpožděním, způsobeným pandemií covidu, slavili 
děkovnou mší svatou 40 let existence scholy.  

Toto společenství bylo založeno z podnětu otce Michala Františka Pometla na podzim roku 
1980 při kostele Panny Marie Nanebevzaté a jeho vedením byli pověřeni Václav Florian, člen opery 
DJKT a prof. Karel Hrubiš z plzeňské konzervatoře. Se scholou spolupracovala od počátku varhanice 
Anděla Hrubišová - Florianová.  

Sbor se nejdříve soustředil na základní potřeby liturgického zpěvu při bohoslužbách – 
písně, ordinaria, žalmy. Postupně byly zařazeny menší vícehlasé skladby, zaměřené na význačné 
svátky a nejdůležitější období církevního roku. Po odchodu Václava Floriana z Plzně (v roce 1987) 
převzala řízení ansámblu Anděla Florianová, která ho vede dodnes. 

Hlavní náplní scholy stále zůstává zpěv při bohoslužbách v kostele Panny Marie 
Nanebevzaté. V minulosti její členové vystupovali rovněž na přehlídkách pěveckých sborů plzeňské 
diecéze. Sbor též mnoho let vytrvale účinkuje při zahájení Tříkrálové sbírky na plzeňské radnici a 
přispívá k důstojnému průběhu poutních mší v kostele sv. Markéty a zámecké kapli sv. Antonína                  
v Lázních Kynžvart. 

Schola má v repertoáru množství 
drobnějších duchovních skladeb různých 
slohových období a deset mší, které jsou 
provozovány především o vánočních a 
velikonočních svátcích. Při náročnějších akcích 
se souborem trvale spolupracuje dirigent Ivo 
Pavelka, houslistka Magdaléna Mašlaňová 
(členka ČF) a řada dalších muzikantů. 

Františkánská schola existuje dodnes 
díky milosti Boží a nadšení i obětavosti všech 
jejích členů. Během 41 let se obsazení 
pochopitelně značně obměnilo. Někteří z pěvců 
odešli (dva z nich působí v kněžské službě), 
další již chválí Pána na věčnosti. Řady sboristů, 
bohudík, občas doplní noví nadějní zpěváci. 

V posledních letech je počet členů 
souboru dosti subtilní. Možná právě proto je 
vzájemná komunikace stále lepší a roste též 

vstřícnost i porozumění všech zúčastněných. Těžiště činnosti scholy je v pátečních zkouškách, které 
jsou sice náročné, ale obohacující a všichni se na ně těšíme. 

Za toto živé, fungující společenství jsme Pánu Bohu opravdu vděčni. 
Anděla Florianová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dušičkové 
plnomocné odpustky  
 

       Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. 
je možné odpustky získat návštěvou 
kostela spojenou s modlitbou Páně 
a vyznáním víry.  
     Prvních osm listopadových dnů je 
možné odpustky získat při návštěvě 
hřbitova, kde se pomodlíte za zemřelé, 
třeba i ve svém nitru. 
     Dalšími podmínkami jsou: přijetí 
svátosti smíření v blízké době, svaté 
přijímání v daný den, modlitba na úmysl 
papeže. 

Pojeďte na farní výlet  
na Gutštejn 
 

       Pojeďte s farností na výlet na zříceninu 
hradu Gutštejn. Sraz bude v sobou 13. 11. 2021 
v 8:30 na vlakovém nádraží u hutníka. Vlak nám 
jede v 8:44. Pojedeme na zastávku Strahov, na 
Gutštejn je to asi 3 km. Tady si opečeme buřty. 
Pak se pobavíme o další cestě podle fyzické 
zdatnosti přítomných. Návrat bude večer. 
     S sebou: svačinu, buřty, pláštěnku. 
 
 

Výroba keramického 
betlému 
      Už třetí ročník keramického betlému 
je tady! Přijďte v sobotu 20. 11. ve 13:00 
na faru ve Františkánské. Pod vedením 
zkušené výtvarnice paní Potůčkové 
vyrobíme každý jednu figurku betlému. Ty 
pak nechám vypálit a betlém vystavíme o 
Vánocích v kostele NPM. Prodejem betlé-
mu se pak pokusí- 
me vydělat na další  
rok studia našich  
dvou adoptivních  
dětí v Indii v rámci  
Adopce na dálku.      
 
 

Výroba  
adventních věnců  
 

      Přijďte v sobotu před začátkem 
adventu 27. 11. kdykoliv mezi 13:00 a 
15:00 na faru ve Františkánské vyrobit si 
svůj adventní věnec. Budou k dispozici 
korpusy, chvojí, svíčky i ozdoby. Pomůže 
nám, když o sobě dáte předem vědět: 
aniraskova@email.cz 
 

Modlitby matek začaly 
      V úterý 19. 10. se v 9:00 poprvé konalo 
setkání modliteb matek na faře. Vše dala 
dohromady Anička Rašková. Ta i pozvala 
bývalou koordinátorku Modliteb matek Kláru 
Hrušovskou, která zúčastněné ženy do všeho 
moc hezky uvedla a poprvé modlitbu vedla. 
    Matky se budou scházet vždy v úterý v 9:00 
jednou za dva týdny. Zájemkyně jsou zvány!   
 

 


