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: 26. 12. – 9. 1.
neděle 26. 12. – svátek Sv. Rodiny
 15:00 – 17:00 – kostel NPM otevřen
k prohlídce betlému
 16:00 – koncert: J. J. Ryba: Česká mše
vánoční – kat.
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 27. 12. – svátek sv. Jana Evangel.
 8:00 – mše sv. s žehnáním vína – přineste si
své lahve – kat.
 14:00 – 17:00 – kostel NPM otevřen
k prohlídce betlému
úterý 28. 12. – svátek sv. Mláďátek
 8:00 – mše sv. – kat.
 14:00 – 17:00 – kostel NPM otevřen
k prohlídce betlému
 17:00 – mše sv. - NPM

středa 29. 12. – 5. den v oktávu Naroz. Páně
 8:00 – mše sv. – kat.
 14:00 – 17:00 – kostel NPM otevřen k prohlídce
betlému
čtvrtek 30. 12. – 6. den v oktávu Naroz. Páně
 8:00 – mše sv. – kat.
 14:00 – 17:00 – NPM otevřen k prohl. betlému
 17:00 – mše sv. – NPM - společenství nebude
pátek 31. 12. – nez. památka sv. Silvestra I.
 8:00 – mše sv. – kat.
 14:00 – 15:30 – NPM otevřen k prohl. betlému
 16:00 – mše sv. na zakončení roku – slouží
biskup Tomáš – kat.
sobota 1. 1. – slavnost Matky Boží Panny Marie
 mše sv. jako v neděli (v 10:00 slouží biskup)
 15:00 – 17:00 – NPM otevřen k prohl. betlému
neděle 2. 1. – 2. neděle po narození Páně
 mše sv. jako obvykle
 17:00 – ekumen. modlitba u Křesť. společenství
(salesiánský kostel v Lobzích, káže P. Petrašovský)

 večerní adorace a nešpory nebudou
pondělí 3. 1. – nez. památka Nejsv. jména Ježíš
 18:00 – ekumen. modlitba u metodistů
(Maranatha – Husova 14, káže K. Řežábek)
úterý 4. 1.
 18:00 – ekumen. modlitba u evangelíků (Korandův sbor – Angl. nábřeží 13, káže D. Hrdinka)
 18:00 – příprava na křest (téma: Eucharistie),
přijít může kdokoli - fara
středa 5. 1.
 18:00 – ekumen. modlitba u katolíků (kostel sv.
Jan Nep. na Borech, káže Jan Staněk)
čtvrtek 6. 1. – slavnost Zjevení Páně
 8:00 a 18:00 - mše sv. s žehnáním vody,
kadidla, křídy a zlata: obě v katedrále (v 18:00
slouží biskup Tomáš)
 mše sv. v 17:00 a společenství nebude
 18:00 – ekumen. modlitba u evangelíků
(Západní sbor – Němejcova 2, káže D. Šrámek)
pátek 7. 1.
 18:00 – ekumen. modlitba u adventistů
(Malesická 10, káže P. Kuchynka)
sobota 8. 1.
 18:00 – ekumen. modlitba u katolíků - (farní sál
ve Františkánské 11, káže H. Hamariová)
neděle 9. 1. – svátek Křtu Páně
 po mši sv. v 8:00 – prodej keramického betlému
 18:00 – ekum. modlitba u metodistů (Bolevecká
náves 2, káže B. Stepien)
 večerní adorace a nešpory nebudou
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Bůh bez přídavných jmen
Slyšel jsem televizní rozhovor s jistým
knězem, který žil delší dobu ve Francii.
Vzpomínal na to, že když si připravoval svá
kázání, konzultoval to vždy s jedním starým
lingvistou. Jeho častým zásahem do připraveného textu promluvy bylo prý vyškrtání
přídavných jmen. Je mnohem silnější říci „Byl
to pro mě zážitek“ než „Byl to pro mě krásný a
nezapomenutelný zážitek“.
Takřka stejnou myšlenku vkládá Bruce
Marshall ve své knize Plná slávy do úst
umírajícímu biskupovi, který naposled před
svou smrtí promlouvá ke kněžím, kteří se s ním přišli rozloučit: „Lidé si
zvykli slyšet různé fráze, které na ně dopadají z kazatelen, že teď
dovedou sedět a poslouchat zcela netečně. Nebo, což je horší, známá
důvěrnost slov, jednotvárné řetězení zvuků v nich vzbuzuje lhostejnost
k náboženství a dusí v nich jakoukoliv touhu spolupracovat s posvěcující
milostí. (…) V té věci vám nemohu dát žádná pravidla, ale chci vám
aspoň naznačit, že někdy je výraznější říci jenom „církev“ místo „naše
svatá matka církev“, „milosrdenství“ místo „věčné milosrdenství“, „půst“
místo „kajícná doba postní“, neboť přídavná jména mohou substantiva
právě tak odmocňovat jako umocňovat.“
Křesťané říkají, že Bůh přišel do světa v dítěti položeném v jeslích
ve stáji uprostřed noci v bezvýznamném městečku Betlémě. Takový Bůh
je bez přídavných jmen. Už o něm není vhodné říkat „velký Bůh“, „mocný
Bůh“, „vznešený Bůh“. Prostě Bůh. Tečka. Velkolepá přídavná jména se
nehodí ke stáji a k jeslím a k nemluvněti.
Byl bych moc rád, kdyby ona intuice francouzského lingvisty a
spisovatele Bruce Marshalla byla správná. Byl bych moc rád, kdyby
k nám Bůh bez přídavných jmen, Bůh betlémské stáje, Bůh – nemluvně,
mohl promlouvat mnohem mocněji a silněji než když byl obtížen svými
vznešenými a velkými a mocnými přívlastky.
P. Pavel Petrašovský

Ekumenický
týden modliteb
V týdnu 2. – 9. 1. bude
každý večer v 18:00
(pouze 2. 1. v 17:00)
ekumenická modlitba
v některém kostele či
modlitebně některé plzeňské církve. Kázat
bude host z jiného
společenství. Podrobný
rozpis míst i kazatelů
najdete na str. 4. Naše
farnost hostí plzeňské
křesťany v sobotu 8. 1.
v 18:00 v sále na faře
ve Františkánské. Prosím, jestli můžete,
přijďte alespoň na některé tyto modlitby,
prosba za jednotu křesťanů je velmi důležitá.

Dopisy našich adoptivních dětí z Indie
Před Vánoci jsme dostali dopisy našich dvou dětí, kterým v rámci projektu Adopce na dálku
hradíme studium a základní životní potřeby. Na další rok života se jim pokusíme vydělat prodejem
keramického betlému v neděli 9. 1. po mši sv., která v kostele NPM začíná v 8:00
Moji drazí přátelé,
zdraví vás váš milující syn Rishon Evan. Jak se vám všem daří? Já se mám dobře. Doufám, že vy
taky, s milostí Boží. Skrze tento dopis bych vám chtěl říct o mých aktivitách.
Jak víte, studuji už třetím rokem. Učitelé nám posílají videa a úkoly přes internet. Nevím, kdy se školy
zase otevřou. Úkoly dělám včas a už jsem dokončil pololetní zkoušky. Učil jsem se a dostal dobré
známky. Každý den chodím na doučování.
V srpnu jsme slavili Den nezávislosti. Byl jsem s rodiči na mši a díval jsem se na program k této
oslavě v televizi. Po pololetních zkouškách jsme měli prázdniny. Během prázdnin jsem byl s rodiči a
hráli jsme si. Taky jsem se díval na animované filmy v televizi, opakoval si učivo a zdokonaloval se
v kreslení. Někdy jsem pomáhal babičce s malými domácími pracemi. Občas jsem hrál s kamarády
kriket. Tentokrát to vyšlo a mohli jsme všichni jet na tábor. Už se nám moc stýskalo po společných
hrách a tábor jsme si moc užili.
V říjnu jsme měli v kostele řečnickou soutěž. Já jsem se také zúčastnil a mluvil jsem o naší
zahradě.
Vánoce jsou už blízko. Moc vám děkuji za váš vánoční dárek. Půjdeme s rodinou na půlnoční mši
a budeme se za vás modlit. Veselé Vánoce a krásný nový rok 2022. Prosím vyřiďte mé přání také
vašim rodinám. Tímto končím svůj dopis. Vaše drahé dítě Rishon Evan D Souza
Drazí přátelé,
jsem moc šťastná, že vám můžu napsat tento dopis. Moc ráda se s vámi podělím o několik věcí.
Slavili jsme svátek Marie Matky a 18. července také moje narozeniny. Maminka mi dala šaty. Kdy
máte narozeniny vy? A jak je slavíte?
Studuji druhým rokem na škole Girideepam a v angličtině jsem středně pokročilá. Angličtinu mám
moc ráda. Dostala jsem školní pomůcky a také peníze na školné. Moc děkuji za vaši laskavost.
Období monzunů už skončilo. V našem regionu letos pršelo hodně a kanál byl úplně plný. Teď už
začala zima. Moc jsem si užila celodenní tábor, který organizovalo SMSSS. Tentokrát jsme se učili o
pravidlech stolování a hráli jsme různé
hry.
Přeju vám veselé Vánoce a šťastná
nový rok 2022. Modlím se, aby se vám
dařilo. Vaše Lenisha Rodrigues

Adventní duchovní
obnova ve Štěnovicích
V sobotu 11. 12. 2021 se nás
několik sjelo na faře ve Štěnovicích,
abychom se adventně duchovně
obnovili. Především Štěnovice. Krásné
msto s krásným okolím se zatopenými
žulovými lomy. Fara a kostel tvoří
jednu budovu, v raném baroku to prý
byla sýpka, jejíž jednu polovinu
přestavěli v baroku vrcholném na
kostel, druhou na klášter. Výsledkem

je to, že se suchou nohou dostanete z fary do kostela v přízemí i v patře. A navíc přiléhá velká zahrada.
Tématem duchovní obnovy bylo židovské vyznání víry Šema Jisrael: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš
Bůh, Hospodin je jediný. To jsme zprava zleva probírali ve třech promluvách během dne. Mezitím se
mlčelo (pokud mohu posoudit, tak opravdu), byl prostor k soukromé modlitbě, která se dala trávit
v kostele nebo na procházce po zmíněném okolí. V poledne dovezla pizzerie své produkty, Jirka Vlasák
zas kolu a pivo, a bylo tak postaráno i o naše tělesné potřeby. Ve dvě hodiny jsme slavili mši svatou. A
na závěr jsme se všichni vyfotili pod křížem.
Nebojte se synody
To by bylo tak v kostce všechno. A bylo to krásné.
…nehledejte za tímto slovem nic
Ze zápisu z pastorační rady
zvláštního.
farnosti z 24. 11. 2021
Ať jsme církví naslouchající: To,
co po nás Pán žádá, je svým
přitomni: P. Petrašovský, K. Ženíšek, J. Lontschar, L. Kučerová, M. Liška, J.
Trčka, A. Rašková, M. Kováčík, A. Sladká, omluvena: P. Ženíšková
způsobem obsaženo ve slově ‚sy♦ Besedy o křesťanství pro lidi nekostelní v katedrále se
noda‘ (z řeckého ‚společná cesta‘).
uskutečnily 3x, přišlo asi 10 lidí a bylo celkem pozitivní, na
Kráčet společně – laici, pastýři,
poslední se sešli již jen 3 zájemci.
římský biskup.“ (papež František)
♦ Anna Rašková byla poprvé na radě charity. Připomněla
„Celý synodální proces bude
tříkrálovou sbírku – výzva hledat vedoucí skupinek.
především obdobím rozlišování a
♦ Čtyři pilíře života farnosti – LITURGIE (služba Bohu) –
naslouchání Duchu sv., na který naDIAKONIE (služba) – MARTYRIE (svědectví) – KOINONIE
váže
uvádění
podnětů
do
(společenství) - Členové PRF předkládali to, o čem už přemýšleli
praxe“ (příručka Vademecum).
doma – v jednotlivých oblastech života farnosti. Co už se ve
„Jde o to obrátit se k tváři a
farnosti děje a dělá a co bychom měli ještě v životě farnosti
slovu druhého, setkat se tváří
rozvinout či přidat další aktivity, činnosti, služby…
v tvář, nechat se zasáhnout otázka♦ Kurzy ALFA: Karel Ženíšek oslovil potenciální přednášející (P.
mi sester a bratří, vzájemně si
Kadlec, Karel Řežábek, P. Bogdan, Markéta Hanáková a další).
pomáhat, aby nás obohatila rozmaVšichni souhlasili. Teď záleží na stavu epidemie a s tím
nitost charismat, povolání a služeb.
souvisejícími možnostmi. Začátek kurzu by měl být v úterý 15.
(papež František)
února 2022 v 18:00. Je třeba po Vánocích do 15. ledna připravit
♦♦♦
plakátek a z něho i pozvánky. Kurz by měl být pozvánkou pro lidi
Proto je pro farní skupinky
nekostelní – hledající.
doporučena co největší pestrost –
♦ Synodní skupinky by se měly vytvářet v tomto období.
co do věku, životních zkušeností
Informace od těch, kteří se zúčastnili setkání v Litících – Martin
nebo vzdělání.
Liška, Anna Rašková a Karel Ženíšek – hlavní myšlenka synody –
O synodě se ve farnosti bavíme,
jak pokračovat v cestě v církvi – všichni společně putujeme za
již ve farnosti proběhla setkání
jedním cílem. Posláním synodních skupinek je vyjádření každého
několika skupinek, začínáme se
člověka, co mu v církvi vadí, co se mu líbí, co mu chybí, co by
sondováním názorů vně církve.
mělo být jinak atd. Vyjádření synodních skupinek v rámci ČR by
Pokud však máte ještě o synodě
mělo proběhnout do února 2022. Pak předání výsledků do dubna.
ve farnosti pochyby, pak by vás tyto
V roce 2023 proběhne celosvětová biskupská synoda v Římě.
pochybnosti měly vést k otázce ne
♦ Různé: Martin Liška informoval, že katedrální schola hledá nové
zda se synodálního procesu zúčleny. Anna Sladká zajistí vytištění této prosby ve FV 12/2021.
častnit, ale kdy, kde a jak se
Otázka zda zařídit, aby malé děti na bohoslužbu slova měly svůj
zúčastnit. Vaše zkušenosti i vaprogram v sakristii – kladné i záporné ohlasy členů PRF. Zkusíme
še pochybnosti mohou být velkým
najít, kdo by to mohl dělat. Připomínka, zda nyní při adventních
přínosem pro naše společné kráčení. A nebojte se, rozhodně nejde
trzích nebudou rušeny hlukem z náměstí mše sv. v katedrále. P.
o množství slov.
Pavel informoval, že už mluvil s provozovateli trhů i s UMO 3.
synodnice Anna Rašková
zapsala: Anna Sladká

