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.

středa 1. 12.
 9:00 – setkání nad txty neděl. liturgie - fara
 18:00 – setkání chlapů s přednáškou
bisk.Tomáše o mužské spiritualitě - fara
čtvrtek 2. 12.
 18:00 – modlitební společenství - fara
pátek 3. 12. – památka sv. Františka Xaver.
neděle 5. 12. – 2. neděle adventní
 evangelium: Lk 3,1-6
 7:00 – mše sv. s roráty – kat. (začátek rorát
v 6:45)
 15:00 – varhanní půlhodinka – kat.
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
úterý 7. 12. – památka sv. Ambrože
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
 18:00 – příprava na křest dospělých –
téma: svátosti – může přijít kdokoliv – fara
středa 8. 12. – Neposkvrn. početí P. Marie
 9:00 – setkání nad txty neděl. liturgie - fara
 17:00 – přidaná mše sv. – NPM
 18:00 – sněm. skupinka pastor. rady - fara
čtvrtek 9. 12.
 9:00 – úklid NPM (můžete prosím pomoci?)
 18:00 – farní společenství (promítání
ruského filmu Ostrov) - fara
sobota 11. 12.
 duchovní obnova farnosti na faře ve
Štěnovicích – začátek v 10:00, oběd
zajištěn, konec cca v 16:00
neděle 12. 12. – 3. neděle adventní
 evangelium: Lk 3,10-18
 neděle Gaudete – přijďte v růžové barvě
 7:00 – mše sv. s roráty – kat. (začátek rorát
v 6:45)
 při mši v 10:00 – přijetí do katechumenátu
 při farním kafi: sněmovní skupinky
 15:00 – varhanní půlhodinka – kat.
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
 V Adventu bude v katedrále každou neděli
mše sv. i v 7:00 s orchestrálním provedením
staročeských rorátů, které začínají už v 6:45.
 V Adventu bude mše sv. s roráty při svitu
svíček každé úterý v 6:00 v kostele NPM.
Úterní mše sv. v 8:00 v katedrále nebudou.
 Na všech akcích na faře i v kostele jsou
v současné době nutné respirátory.
.

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 společenství
půlhodinová adorace a nešpory:
 neděle 18:00 – katedrála

PROGRAM: 28. 11. – 12. 12.
neděle 28. 11. – 1. neděle adventní
 evangelium: Lk 21,25-28.34-36
 7:00 – mše sv. s roráty – kat. (začátek
rorát v 6:45)
 15:00 – varhanní půlhodinka – kat.
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 29. 11.
 19:00 – koncert rorátů – Ritornello – kat.
úterý 30. 11. – svátek sv. Ondřeje
 6:00 – mše sv. s roráty – NPM
 mše sv. v 8:00 v kat. nebude
 9:00 – modlitby matek – fara
 18:00 – příprava na křest dospělých –
téma: život věčný – může přijít kdokoliv fara

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
28. 11. – 12. 12. 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

Neklidný advent
Dvakrát jsem měl teď povídat
nekostelním lidem cosi o adventu. A dvakrát
padla otázka, jak by vlastně měl člověk ten
advent prožít. A samozřejmě automaticky
naskočila katolicky správná odpověď, že
advent by měl být dobou ztišení, rozjímání a
uvažování o podstatných věcech tohoto světa
a poklidné přípravy na Pánův příchod.
Jenže pak si uvědomíte, že to říkáte mámám od těsta na pracny, upatlaným od marmelád při
slepování lineckého pečiva, všem těm lidem a od regálů v hypermarktetech, kteří mají společenskou
objednávkou předepsáno, co všechno ještě musí stihnout, než budou Vánoce. A najednou vidíte, jak
jste mířili úplně mimo. Co se dá dělat, advent naší kultury roku 2021 asi nebude dobou ztišení,
rozjímání a poklidného očekávání. Jenže na druhou stranu by bylo dobré na očekávání příchodu Pána
nerezignovat, ať jsou okolnosti jakékoli. Je třeba to nějak udělat, abychom ho mohli očekávat
uprostřed pečení a nakupování.
Na civilce jsem byl v domově důchodců, na oddělení ležáků. Pár lidí tam stálo o svaté
přijímání. Jednou nebo dvakrát týdně jsem tedy jel do práce s Tělem Páně zavěšeným na krku.
Z nejrůznějších důvodů jsem nemohl svaté přijímání podat dřív, než jsem si odbyl svou ranní práci
s převlíkáním postelí, mytím lidí a roznášením snídaní. A protože to opravdu nešlo jinak, měl jsem
celou tu dobu Eucharistii zavěšenou na krku. Na jednu stranu jsem se Pánu Ježíši omlouval, že je
přítomen při stlaní peřin, když by měl být správně okuřován kadidlem ve zlaté monstranci, na druhou
stranu jsem prožíval, že je to jeho volba: přišel do tohoto neideálního světa a neštítil se hříšníků,
pracoval, jedl, odpočíval a pil víno. Proč by mu tedy mělo vadit, když je přítomný tomu všemu
lidskému?
Pokud je tedy třeba o adventu nutné péct cukroví (jak nám naše kultura velí), pak Pán, který
přišel do vší bídy tohoto světa, jistě přijde i do bídy pečení cukroví. Pokud je o adventu nutné stát
fronty v hypermarketech, pak Pán, který se ponížil, narodil se ve stáji a zemřel na kříži, jistě neodolá
tomu, aby sebe vzal i hrůzu lidství čekajícího, až na něj přijde řada u pokladny.
Právě tehdy, když nic nestíháme, si můžeme uvědomit, jak moc potřebujeme u něj spočinout,
právě tehdy, když nemáme čas na nic podstatného, můžeme začít toužit po tom jediném podstatném.
Je-li to nutné, je třeba ho hledat v kýčovitých světlech blikajících na vánočních regálech, neboť advent
- i advent roku 2021 - musí zůstat dobou čekání na jeho příchod.
P. Pavel Petrašovský

Farní výlet na Gutštejn

Synoda v naší farnosti

V sobotu 13. 11. 2021 jsme vyrazili na
farní výlet. Sraz byl na nádraží, sešlo se
nás nečekaně dost, v počtu blízkém
dvaceti (pokud se tedy mezi lidi
započítávají i děti).
České dráhy nás dovezly do zastávky
Strahov u Konstantinových lázní, odkud
jsme podél krásného potoka Hadovky šli
nádhernou podzimní přírodou až k úžasné
zřícenině hradu Gutštejn. Pod ním začalo
opékání buřtů, maršmelounů a jiných
uzenin a po takto dobrém obědě jsme
vystoupali na hrad. Honza Kupka nás
překvapil svou hrou na několik
středověkých fléten, které dotáhl s sebou
v batohu, a v takto romantické zvukové
kulise jsme si prohlédli chátrající gotické
zdi.
Zvážili jsme pak, že ze dvou možných tras si vybereme tu kratší. Cestu po silnici, která s tím byla
spojena, jsme využili k modlitbě růžence a ke hře Pukavec, při které se běhá a hází míčkem.
To už jsme ale zas uhli do krásné přírody a po trochu náročném výstupu a hodně náročném
sestupu jsme stanuli na krásném poutním místě u Konstantinových Lázní, Panny Marie ve skále.
K soše Panny Marie Lurdské se vystupuje po schodech roubených dřevěným zábradlím. K místu se
váže pověst o ztraceném dítěti, které zde přečkalo noc a nebálo se, neboť se o něj starala krásná
Paní a její Dítě si s ním hrálo. Nedalo se nic dělat, museli jsme zazpívat litanie.
A pak už zbývaly poslední dva kilometry do Konstantinek, kde jsme hodinu času do odjezdu vlaku
plodně strávili u piva v místní hospodě. Krásné to bylo. Díky všem, kdo šli.

Co je synoda? Synoda znamená „společná cesta“ (jít spolu). To
znamená, že farní společenství, diecéze i církev v dalších úrovních
vnímá potřeby svých členů i „nekostelní“ společnosti v jejich okolí. A
mohou společně nacházet nové a lepší cesty k živému společenství
místní církve, které bude odpovídat na aktuální výzvy společnosti.
Tomuto společnému hledání říkáme synodální proces. A cílem je
tedy církev synodální, fungující na principu zapojení všech
pokřtěných katolické církve, kteří – vedeni Duchem svatým – skrze
kontakty na koordinátory
naslouchání všem lidem vyjadřují své názory a podněty pro rozvoj
synody v naší farnosti:
života církve.
Anna Rašková, 778 274 550
Týká se mě synoda osobně? Ano. Papež se ptá i na můj názor na
aniraskovamail.cz
církev a na mé zkušenosti z farnosti. Pokud má farnost a církev znát
Karel Ženíšek, 603 294 010
naše potřeby, je potřeba, abych i já vyjádřil své postřehy.
zenisek@sdbplzen.cz
Co pro mě znamená zapojit se do synodálního procesu? Svůj
Martin Liška, 731 375 733
názor – jak prožívám „společné putování“ v naší farnosti, diecézi –
liska9@seznam.cz
řeknu koordinátorům ve farnosti. Při rozhovorech se svými blízkými,
sousedy nebo známými (ze školy, zaměstnání, kroužků, spolků)
z jiných církví, „nekostelními“ i nevěřícími se mohu zeptat na jejich názor - co od církve očekávají nebo co je
na církvi štve. Pokud chci k svým podnětům „přizvat“ Ducha svatého, pak mám možnost se účastnit některé
z farních skupinek, kde při společné modlitbě a vzájemném sdílení můžeme citlivěji vnímat problémy církve i
společnosti a lépe nacházet možné náměty pro změny v životě farnosti, i celé církve.
Co obnáší práce ve skupinkách? Dvě cca hodinová setkání. V 1. kole sdílení: Ptát se sám sebe a sdílet se
s druhými o zkušenostech ve farnosti, místní církvi a naslouchat druhým a jejich zkušenostem (bez předsudků
a se snahou o pochopení problémů). V 2. kole sdílení: Mluvit o pocitech, co mě ze sdílení v 1. kole oslovilo a
naslouchat sdílení druhých. V 3. kole sdílení: Ptát se po společné další cestě, co vnímáme jako hlas Ducha,
hledání nových cest pro naši místní církev (ne co máme dělat, ale jakým způsobem společně kráčet).
Jaký je průběh sdílení ve skupinkách (6 až 8 účastníků)? Krátká úvodní společná modlitba / Stručné
představení jednotlivých členů skupinky (pokud se neznají) / 1., 2. a 3. kolo sdílení: pokaždé mluví postupně
všichni členové skupinky - max. 3 minuty, vhodné je pojmenované problémy či názory zapisovat, abychom na
ně mohli v dalším kole reagovat / Po každém kole sdílení je potřeba chvíle pro ztišení / Písemný výstup ze
setkání skupinek - ne zápis z porady, ale inspirace
Co se s podněty ze skupinek stane dál? Podněty ze skupinek budou předány diecézním koordinátorům
(Jindřich Fencl a Jana Černíková) / Zpracování podnětů na úrovni diecéze nemá být vyškrtnutí menšinových
názorů, ale jejich sdružování do logických celků (do konce března 2022). Pokud máte pocit, že váš podnět
zapadne, či nebude vhod, pak ho pošlete přímo
Adventní duchovní obnova
biskupovi nebo rovnou papeži / Další fáze jsou
farnosti ve Štěnovicích
národní a kontinentální. / V říjnu 2023 se sejdou
v Římě biskupové i laici k sestavení závěrečného
V sobotu 11. 12. 2021 jste zváni v 10:00 na
dokumentu.
faru ve Štěnovicích (budova spojená
Co je cílem synody? Cílem není dokument, ke
s kostelem). Čeká nás tam duchovní
kterému dospějí biskupové v říjnu 2023, ale tento
obnova naší farnosti. Na programu budou
výsledný dokument by měl i nám ve farnosti pomoci,
promluvy, ztišení, mše sv., oběd formou
aby naše společenství bylo živou církví, tedy církví
objednané pizzy. Můžete využít i dopravu
synodální. Proto využijme výzvu papeže Františka a
autobusem: 8:35 - Plzeň, Terminál Hlavní
učme se kráčet ne vedle sebe, ale společně.
nádraží ► 8:58 - Štěnovice, Čižická. Konec
Anna Rašková
bude asi v 16:00. Pomůže, když se přihlásíte:
Synodní skupinky budou např. v rámci kafe po
petrasovsky@bip.cz, 737 814 525
mši v neděli 12. 12. na faře či na biskupství.

Výroba keramického betlému
Vše se odehrálo na faře v sobotu 20. 11. 2021.
Sešli jsme se, abychom vyrobili z hlíny keramický
betlém, který necháme vypálit, vystavíme o Vánocích
v kostele a po nich nabídneme k prodei, abychom
z výtěžku zaplatili další rok studia našim dvěma
adoptivním dětem v Indii. Celý průběh vystihuje báseň
Lindy Weisarové:
Stačí kousek hlíny rozválet / Maria je tu hned. / Za ní
s hliněnou holí Josef pospíchá / Ježíšek se z hliněných
jesliček usmívá. / Pak se rozválí spoustu hliněných
nudliček / a po stole běhá s huňatou vlnou spoustu
oveček. / Pastýřky s hliněnými šátečky nabízejí jablíčka
/ k jesličkám pospíchá i želvička. / S královskou
důstojností tři králové nesou na hlavě korunu / na své tvůrce mají štěstí / už teď se těší k někomu do
domu. / Hlinění andělé obdivují / co se to tu všechno stalo / celému světu oznamují: / „Ani na
dinosaura se nezapomnělo.“ / Šikovná paní keramička / nadšení rodiče s dětmi / jedno krátké
odpoledne / a svět má další betlém moc pěkný.

