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: 9. – 23. 1.
neděle 9. 1. – svátek Křtu Páně
 evangelium: Lk 3,15-16.21-22
 končí vánoční doba
 16:00 – poutní mše sv. – kostel U Ježíška
 18:00 – ekum. modlitba u metodistů
(Bolevecká náves 2, káže B. Stepien)

 večerní adorace a nešpory nebudou
úterý 11. 1.
 9:00 – modlitby matek - fara
 18:00 – příprava na křest dospělých
(téma: Eucharistie – pokračování a
zpověď), přijít může kdokoli – fara

středa 12. 1.
 9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie - fara
 16:30 – synodní skupinka pro pastorační
radu - fara
 18:00 – setkání chlapů – fara
čtvrtek 13. 1.
 18:00 – společenství modlitby – fara
sobota 15. 1.
 9:00 – sklízení betlému a vánoční výzdoby
v kostele NPM – prosím chlapy, aby přišli
pomoci
neděle 16. 1. – 2. neděle v mezidobí
 evangelium: Jan 2,1-12
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 17. 1. – památka sv. Antonína Vel.
úterý 18. 1. – P. Marie Matky jednoty křesťanů
 8:45 – úklid katedrály
 18:00 – příprava na křest dospělých – setkání
s biskupem Tomášem – fara
středa 19. 1.
 9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie - fara
 18:00 – první příprava na biřmování – viz str.
2 – fara
čtvrtek 20. 1.
 9:00 – úklid kostela NPM
 18:00 – farní společenství – fara
pátek 21. 1. – památka sv. Anežky Římské
neděle 23. 1. – 3. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21
 při mši sv. v 8:00 – přijetí do katechumenátu
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
Pokud byste stáli o návštěvu kněze u vás doma
a požehnání bytu, dejte vědět na
petrasovsky@bip.cz

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
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9. – 23. 1. 2022

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

Nebezpečné zázraky
Na faru přišel jistý výtvarník, sám sebe označil za
ateistu. Přinesl kovový kříž, který vyrobil jako výraz svého
poděkování. Začal vyprávět příběh. Když byl spolu s dalšími
umělci na prohlídce katedrály, sedl si prý tak, aby viděl na
Plzeňskou Madonu a začal Panně Marii vyprávět o svém
kamarádovi s rakovinou mozku, který je v takovém stavu, že
má každou chvíli epileptický záchvat a jeho stav je dost vážný.
Tvář Madony prý na chvilku zazářila. Pomyslel si něco o
kolísání napětí v síti a změně intenzity osvětlení a pokračoval
v prohlídce. Když pak o něco později s rodinou nemocného
mluvil, zjistil prý, že přesně ve chvíli jeho rozmluvy s Pannou
Marií se začal zdravotní stav kamaráda zlepšovat. Od té chvíle
nemá záchvaty a dokonce mu lékaři mohli nádory z hlavy
odstranit. Šli jsme do katedrály a kovový kříž umístili jako
votivní dar poblíž sochy Madony.
Samozřejmě se ví, že existuje jakási tlustá barokní
kniha vázaná v kůži, v níž jsou sepsány mimořádně vyslyšené modlitby pronášené před sochou
Plzeňské Madony. Že se v sedmnáctém a osmnáctém století děly zázraky, to člověk přijímá bez
problémů. Ale možnost, že se něco podobně mimořádného stane v současnosti, to s člověkem
maličko zacloumá. Zázraky barokní doby se nám hodí, je to zajímavé, oživí to výklad při prohlídce
katedrály, na hradech mají bílé paní a bezhlavé rytíře a my v katedrále máme tři sta let staré
vyslyšené prosby před Plzeňskou Madonou. Ale současný zásah do dění, to je něco jiného.
Boha máme zařazeného do svého systému, víme, co od něj můžeme očekávat, když se
modlíme růženec a co s námi udělá, když jdeme na mši, máme zmapováno, co si máme odnést
z duchovní obnovy a jak na nás zapůsobí adorace. Nějakou dobu to už děláme, tak kdo nám bude co
povídat. Boha máme prozkoumaného a zmapovaného. A najednou nám někdo bude tvrdit, že se
nebesa protrhla a Hospodin si to udělal podle svého v Plzni v naší současnosti. Nemáte z toho trochu
obavy? Co když se tento Bůh bude projevovat dál nevyzpytatelně, jak chce on, co když opustí
schémata, do kterých jsme si ho zařadili a zvykli si na to? Co když se v našem životě projeví nějak
jinak, než jak to předpokládáme? Co když po nás bude něco nového chtít? Neměli bychom se raději
spokojit s tím, že budeme žít bez zázraků, jen když Bůh bude tam, kde jsme si zvykli, že je?
Rozhodně to bude bezpečnější. O žádné výkyvy v zaběhnutém rytmu není zájem.
P. Pavel Petrašovský

Příprava na biřmování
Spolu s ostatními plzeňskými farnostmi jsme se domluvili, že letos nabídneme přípravu na
biřmování společnou pro všechny farnosti. Bude se konat vždy ve středu v 18:00 na faře ve
Františkánské. První setkání je 19. 1. 2022. Kněží, kteří ji povedou, si rozebrali jednotlivá témata a
budou se střídat. Přihlásit se můžete např. na petrasovsky@bip.cz





















19. 1. 2022 - Co to znamená věřit? – P. Bogdan Stępień
26. 1. 2022 - Bible – proč bych jí měl číst? – P. Bogdan Stępień
2. 2. 2022 - Jediný Bůh – Trojice – jáhen Jan Klail
9. 2. 2022 - Kým je pro křesťany Ježíš? – P. Bogdan Stępień
16. 2. 2022 - Vtělení – proč se Bůh stal člověkem? – P. Pavel Petrašovský
23. 2. 2022 - Kříž – musel Ježíš trpět a zemřít? – P. Pavel Petrašovský
2. 3. 2022 - Popeleční středa - příprava nebude
9. 3. 2022 - Zmrtvýchvstání – k čemu je dobré v ně věřit? – P. Pavel Petrašovský
16. 3. 2022 - Nanebevstoupení – je tam místo i pro nás?
23. 3. 2022 - Seslání Ducha sv. – k čemu je nám Duch sv.?
30. 3. 2022 - Církev – je pro nás cestou k Bohu, nebo překážkou?
6. 4. 2022 - Sedm svátostí – k čemu jsou? – P. Marek J. Vilímek
13. 4. 2022 - Křest a biřmování – P. Marek J. Vilímek
20. 4. 2022 - Eucharistie – P. Evžen Rakovský
27. 4. 2022 - Zpověď – P. Evžen Rakovský
4. 5. 2022 - Desatero - proč mi má někdo mluvit do života? – P. Marek Sklenář
11. 5. 2022 - První deska Desatera (1. – 3. přikázání) a vztah k Bohu – P. Marek Sklenář
18. 5. 2022 - Druhá deska Desatera (4. – 10. přikázání) a vztah k druhým – P. Marek Sklenář
25. 5. 2022 - Modlitba – proč bych se měl modlit a jak? - jáhen Jan Klail
1. 6. 2022 - Jak bude probíhat biřmování?

Jak pomohlo jmelí
Mnozí z vás jste si o čtvrté neděli adventní odnesli z kostela domů jmelí, které ze svého domova
dovezla Anna Rašková. Mnozí z vás jste při tom přispěli na pomoc matkám s dětmi v nouzi. Částku
8192,- Kč Anna Rašková odevzdala Poradně pro ženy, jejíž pracovnice nám poslaly popis toho, pro
čí prospěch tyto peníze použily:
Klientka je invalidní důchodkyně v 1. stupni invalidity. Pobírala dlouhodobě invalidní důchod a
k tomu si příležitostně přivydělávala. Dlouhodobě se léčí pro psychické potíže vzniklé v dětství, kdy
žila v náhradní rodinné péči. Během života se opakovaně stala obětí domácího násilí. Do Poradny
přišla ve chvíli, kdy se potřebovala odstěhovat od násilného partnera, neměla kromě nízkého
invalidního důchodu jiný příjem a neměla prostředky na zajištění bydlení. S pomocí pracovnice
Poradny se klientce podařilo zajistit si bydlení, kde má možnost mít i trvalý pobyt a kde majitel
nepožadoval kauci ani nájemné předem, protože šlo o holobyt. Klientka uzavřela nájemní smlouvu a
přestěhovala se, ale byt byl zcela nezařízen (jen postel, wc a sprcha, chybí kuchyňská linka, vařič,
lednice).
Klientka v Poradně také čerpá psychologickou pomoc, aby se stabilizovala její situace. Po
přestěhování se stav klientky výrazně zlepšil a sama si našla zaměstnání a nově pracuje jako
ošetřovatelka. Vzhledem k předluženosti a exekucím jí ale nezbývá dost prostředků na zajištění
základních potřeb v domácnosti. A tak aktuálně nemá dostatek prostředků na zakoupení malé lednice
a vařiče, aby měla jak uchovávat a připravovat jídlo.

Výpisky k tématu synodní cesty
KT č.43/2021: Ať jsme církví naslouchající : „To, co po nás Pán žádá, je svým způsobem obsaženo
ve slově ‚synoda‘ (z řeckého ‚společná cesta‘). Kráčet společně – laici, pastýři, římský biskup.“ (papež
František účastníkům biskupské synody už v říjnu 2015). „Nacházíme se v klíčovém okamžiku života

církve a světa“, v momentě globální pandemie, masové migrace, změny klimatu, sílící nerovnosti a také
uprostřed skandálů zneužívání. A církev hledá cestu, jak v těchto okolnostech naplňovat své poslání –
„svědčit o Boží lásce uprostřed celé lidské rodiny“ (příručka Vademecum)
„Celý synodální proces bude především obdobím rozlišování a naslouchání Duchu Svatému, na který
naváže uvádění podnětů do praxe“ (příručka Vademecum).
„Jde o to obrátit se k tváři a slovu druhého, setkat se tváří v tvář, nechat se zasáhnout otázkami sester a
bratří, vzájemně si pomáhat, aby nás obohatila rozmanitost charismat, povolání a služeb.(papež
František) Proto je pro farní skupinky doporučena co největší pestrost – co do věku, životních zkušeností
nebo vzdělání. Tato synoda je vytvořením příležitostí, abychom se stali „církví naslouchající“, aby se
z naslouchání stala každodenní záležitost“ (P. Michal Kaplánek SDB)
Cílem je „dát vzklíčit snům, … rozhojnit důvěru, navázat vztahy a učit se jedni od druhých
Z rozhovoru s apoštolským nunciem v ČR: (Charles D. Balvo pro KT č.47/2021)
Podaří se nám do synody zapojit? V určitém smyslu tu můžeme vidět sklon takzvaně "zůstávat v sakristii" - slavíte mše svaté, máte pobožnosti, máte křty, svatby, pohřby, prostě udržujete věci. Ale není
v tom aktivní přesah, žádný vývoj. Formace mladých kněží má k těmto věcem vést - aby tu nebyla jen
"církev v údržbě", ale církev, která se rozvíjí. Jenže vycházet musí celé společenství, nejen kněží! Svou
službu evangeliu mají vykonávat všichni. Papež František je mnohem ochotnější naslouchat širší diskusi
i o problémech, i o tom, co si myslí o církvi a jejím směřování třeba řidič tramvaje. Nejde o to, aby "papež
udělal nějakou revoluční změnu, ale že je ochotný naslouchat. A jde o to, aby byl každý člověk ochotný
naslouchat jiným názorům, byť nemusí nutně všechny tyto názory přijmout
Jak se to máme naučit? Synodální proces nás má přivést k tomu, abychom se vyjadřovali. Má k tomu
povzbudit. Ne každý to umí, někteří lidé se toho bojí nebo na to nejsou zvyklí. Pojďme se ale bavit
například o tom, jak hlásáme evangelium dnešnímu světu.
Mluvíte o Františkovi s velkou úctou. Vy ho máte hodně rád? Mám. Vzpomínám si, jak byl zvolen cosi bylo jiné už v tom jménu. Sv. František z Assisi uslyšel Pánův hlas "jdi a oprav můj dům, který se
rozpadá" - a poslechl ho. A papež, který si po něm vzal jméno, se snaží o totéž. Cítíte, že dnešní církev
potřebuje opravit. Máme toho tolik co říct o míru, spravedlnosti, solidaritě - jenže lidi si řeknou: Jak o tom
můžete mluvit, když se nedokážete postarat ani o vlastní dům? Papež František má hodně co opravovat,
aby církev byla, jak říká, polní nemocnicí, která léčí rány. Právě takovou spiritualitu dnes potřebujeme.
připravila Anna Rašková
I letošní keramický betlém se opravdu povedl.
Během Vánoc byl vystaven na bočním oltáři v kostele
Nanebevzetí P. Marie.
V neděli 9. 1. si domů můžete odnést některou jeho
která betlém ochotně
figurku za příspěvek na Adopci na dálku. Z výtěžku
oglazovala a vypálila.
zaplatíme další rok studia našim
Děkujeme.
dvěma adoptivním dětem v Indii.
Moc děkujeme všem, kdo přispějí a především těm, kdo před
začátkem loňského adventu
keramický betlém
vyrobili.
Poděkování
patří také hrnčířce Markétě
Šmídové,

