
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Svetřík pro miminko 
 

Jdete do katedrály, 
procházíte kolem ruského 
kola, které je to jediné, co 
zbylo z letošních advent-
ních trhů, a hudební dopro-
vod vás při tom vybízí, 
abyste šli spolu do Betlé-
ma, kde se narodil Kristus 
Pán, abyste tohoto Ježíška 

panáčka kolíbali za zvuku Mikšových housliček a Vávrovy 
basy, hajdom hajdom tydlidom. Vánoce máme rádi, lidé se 
vozí na ruském kole a je jim dobře. 

Pak překročíte práh kostela a ocitnete se v jiném 
světě, kde se dítě stále ještě nenarodilo a rorátní zpěvy mluví 
o andělově zvěstování a těhotné Panně Marii. Zatímco 
nedočkavý svět před kostelem si Vánoce posunul o měsíc 
dopředu, v kostele se stále ještě umí čekat, neboť čekání je 
důležité. 

Mojí sestře se má narodit její prvního vnouče. 
Naposledy pletla někdy, když jí bylo kolem dvaceti, teď po 
mnoha a mnoha letech zase vytáhla jehlice a vlnu, 
rozpomněla se, jak se s nimi zachází a plete svetřík pro 
miminko. Čekání může být plodné, ledacos při něm může 
vzniknout.  

Když chce dnes někdo mít na zahradě javor, není už nutné ho pěstovat od semenáčku a čekat, 
můžete si objednat pětimetrový strom, který vám zahradnická firma i s vykopáním díry odborně zasadí. 
Když chcete trávník, není už třeba rozhazovat semínka a čekat, stačí si objednat trávníkový koberec, který 
vám na zahradě podle odpovídajících metrů čtverečních rozvinou. Čekání je vnímané jako nepřítel. Pokud 
je možné mít něco hned teď, sem s tím. 

Ale adventní čekání nemusí být jen nezáživným odpočítáváním minut na zastávce tramvaje, kde si 
člověk jen toužebně přeje, aby to už konečně jelo. Může se stát čekáním, ve kterém se něco stane, bude 
upleten svetr pro mimino, dozraje naložený hermelín, vykvasí víno, urovnají se vztahy, vzroste touha po 
Bohu, zjistí se, do čeho všeho by měl Spasitel v mém srdci vstoupit a zachránit mě, pochopí se, jak moc ho 
potřebuji. Do konce adventu zbývají necelé dva týdny. Ať je čekání plodné.                  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 společenství  
 

půlhodinová adorace a nešpory: 
 neděle 18:00 – katedrála  

 
 

PROGRAM: 12. – 26. 12. 
 

neděle 12. 12. – 3. neděle adventní 
 evangelium: Lk 3,10-18 
 7:00 – mše sv. s roráty – kat. (začátek 

rorát v 6:45) 
 při farním kafi sněmovní skupinky 
 15:00 – varhanní půlhodinka – kat. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie 
úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže 
 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: biřmování – může přijít každý - fara 

středa 15. 12. 
 9:00 – setkání nad txty neděl. liturgie - fara 

čtvrtek 16. 12.  
 18:00 – modlitební společenství – fara 

sobota 18. 12.  
 9:00 – stavění betlémů – sraz v kostele 

NPM – chlapi, přijďte prosím pomoci 
neděle 19. 12. – 2. neděle adventní 
 evangelium: Lk 3,1-6 
 7:00 – mše sv. s roráty – kat. (začátek rorát   

v 6:45) 
 při mši sv. v 10:00 udělí biskup službu ako-

lytátu J. Trčkovi, J. Krůtovi a K. Ženíškovi 
 15:00 – varhanní půlhodinka – kat. 
 15:00 – zpovídání v kostele sv. Jana Nep. 

na Borech – bude více zpovědníků 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 21. 12. 
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) 
 14:00 – 17:00 – možnost zpovědi - NPM 
 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: Eucharistie – může přijít každý – fara 
středa 22. 12.  
 9:00 – setkání nad biblí - fara 
 14:00 – 17:00 – možnost zpovědi - NPM 

čtvrtek 23. 12. 
 při mši sv. v 8:00 přivítání betlém. světla 
 9:00 – úklid NPM (můžete prosím pomoci?) 
 14:00 – 17:00 – možnost zpovědi - NPM 
 farní společenství nebude 

VÁNOČNÍ PROGRAM – na str. 2 
 

 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. 
 V sobotu 18. 12. budeme stavět betlém 
v kostele NPM i v katedrále a zasazovat 
stromky. Sraz bude v 9:00 v kostele NPM. 
Zveme zvlášť chlapy, aby přišli pomoci.  
 Na všech akcích na faře i v kostele jsou 
v současné době nutné respirátory. 
 Kdyby se Kristus narodil tisíckrát v Betlémě 
a nenarodil se v našem srdci, není nám to nic 
platné. Ať se tedy letos narodí u nás v srdci. 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

12. – 26. 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 

Modlitba za synodu 
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 
Provázej nás Ty sám, vstup do 
našich srdcí a vytvoř si v nich 
domov. Ukaž nám cestu, kterou se 
máme vydat, uč nás, jak na ní 
vytrvat. Jsme zde s přetěžkým 
břemenem svých slabostí a hříchů. 
Nedopusť, abychom propadli 
zmatku, nedopusť, aby nás 
nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila 
naše činy. Dej, ať v tobě nalezneme 
naši jednotu, abychom věčnému 
životu kráčeli vstříc společně, 
abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je 
správné. To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě a    
v každém čase, a ve společenství                
s Otcem i Synem na věky věků. 
Amen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z jednání ekonomické rady farnosti z 1. 12. 2021 
 

jednání se zúčastnili: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna Sladká, Anna 
Weberová, Ing. Václav Mužík, Ing. Marie Bauerová, účetní, jako host (online - z důvodu karantény) 
 Na základě pozvání otce Pavla Petrašovského  se uskutečnilo jednání ERF za účelem projednání a schválení 
rozpočtu farnosti na rok 2022. Jednání bylo zahájeno modlitbou. 
 Členům ERF byl předložen v dostatečném předstihu předběžný návrh a rozbor některých položek   rozpočtu na 
rok 2022 včetně uvedení skutečností k 31.10. 2021, zpracovaný paní ing. Bauerovou.  
 Členové ERF se po projednání dohodli na jednotlivých položkách rozpočtu na rok 2022, a to: 
 Provozní příjmy: Rezerva 500 tis. Kč, sbírky 360 tis. Kč, dotace 1.000 tis. Kč, dary, příspěvky ze solidár. 

fondu biskupství 458 tis. Kč, tržby a ostatní příjmy 500 tis. Kč, provozní příjmy celkem 2.818 tis. Kč. 
 Provozní výdaje: Provozní výdaje 1.170 tis. Kč (energie 550 tis. Kč, bohoslužebné 45 tis. Kč,       materiál 

ostatní 230 tis Kč, daně 46,5 tis. Kč, služby 300 tis. Kč), pastorační výdaje 200 tis. Kč, sbírky, odvody do SF 
300 tis. Kč, opravy stávajícího majetku 1.100 tis. Kč, pořízení majetku k zajištění provozu 30 tis. Kč, 
provozní výdaje celkem 2.800 tis Kč.  

 Rozdíl provozních příjmů a výdajů +18 tis. Kč. 
 Investiční příjmy: Rezerva (depozitum) 4.000 tis. Kč 
 Investiční výdaje: Výdaje související s pořízením a prodejem majetku (daň) 1.624 tis.  
 Rozdíl investičních příjmů a výdajů +2.376 tis. Kč 
 Rozpočet farnosti na rok 2022 byl schválen a podepsán všemi členy ERF. 

 V rámci diskuze požádal ing. Císař o zjednodušený přehled nákladů farnosti v souvislosti s akcí IROP-CZ 
„Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni“, které nejsou pokryty finančními prostředky z dotace. Zajistí na 
biskupství P. Petrašovský. 
 Na návrh Anny Weberové byl všemi členy ERF schválen nákup nových kancionálů pro kostel NPM ve výši do 20 
tis. Kč.  
 ERF schválila případnou sbírku 
mezi farníky na zlepšení parametrů 
ozvučení katedrály sv. Bartoloměje.                                                                                                            

zapsala Mgr. Jana Císařová 
 

Výroba 
adventních věnců 

 

        V sobotu 27. 11. 2021 jsme 
se sešli na faře ve Františkánské, 
abychom pod vedením Aničky 
Raškové a dalších ochotných žen, 
které se přidaly do jejího týmu, 
vyráběli adventní věnce.  
        Vše bylo připraveno, svíčky a 
korpusy přišly poštou ve dvou 
velkých balících a větvičky tůje 
při-vezla Linda Weisarová a 
kromě toho se to na stolech 
hemžilo všelijakými okrasnými 
cingrlátky. Začínalo se v jednu, 
končilo ve tři a během toho bylo 
pořád co dělat. Vili jsme a když 
nám to nešlo, vyli jsme. Na závěr 
se konalo slavnostní požehnání 
hotových výrobků. 

11 dní modliteb za synodu ve farnosti 
 

Každý den modlitba jednoho desátku růžence (Otče náš, deset 
zdrávasů a Sláva Otci; po jménu Ježíš se přidávají růžencová 
tajemství) na konkrétní úmysl a modlitba za průběh synody (viz str. 1) 
 Ne 12.12.: kterého jsi z Ducha Svatého počala:  za otevřenost 

srdce pro společnou cestu 
 Po  13.12.: který byl pokřtěn v Jordánu: za odvahu vstoupit 

do synodálního procesu 
 Út  14.12.: který zjevil v Káně svou božskou moc: za ochotu 

sdílet vlastní pocity, názory 
 St  15.12.: který hlásal Boží království a vyzýval k pokání: za 

ochotu přijímat názory druhých bez předsudků 
 Čt  16.12.: který na hoře Proměnění zjevil svou slávu: za 

otevřenost dialogu uvnitř i vně našeho společenství 
 Pá  17.12.: který ustanovil Eucharistii: za pokoru 

v naslouchání a odvahu v mluvení 
 So  18.12.: který z mrtvých vstal: za vnímavost pro bohatství a 

rozličnost darů u jednotlivců v našem farním společenství 
 Ne  19.12.: který na nebe vstoupil: za vnímavost pro problémy 

církve, společnosti i planety Země 
 Po  20.12.: který Ducha Svatého seslal: za společné 

rozlišování a naslouchání hlasu Ducha svatého 
 Út  21.12.: který tě, Panno, do nebe vzal: ať hledáme náměty 

pro změny v životě farnosti i církve  
 St  22.12.  který tě v nebi korunoval: abychom kráčeli 

společně, nikoliv pouze vedle sebe     synodnice Anna Rašková                                

 


