
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Ukrajina 
 

Bude to taková všehochuť různých myšlenek o současné 
situaci na Ukrajině, které by snad mohly něco říct i do postní doby.  

♦ Je s podivem, co všechno se ze dne na den může změnit. 
Z poněkud kontroverzního politika se najednou jeden Vladimír stane 
tím, kdo se v dějinách pravděpodobně zařadí po boku Hitlera a 
Stalina. A z prezidenta, u nějž vzbuzovala úsměv jeho minulost 
televizního baviče, se najednou z druhého Vladimíra stane zbytkem 
světa respektovaný vůdce země, který neuteče z Kyjeva, i když by 
mohl, a dodává celému národu odvahu a sílu. Zřejmě jsou tedy oba 
směry možné a každý z nás může klesnout do propastných hlubin i velmi vyrůst. Nemysleme si sami 
o sobě, že už jsou karty rozdané, náš život někam nezměnitelně směřuje a nic nelze změnit. A totéž si 
nemysleme ani o druhých. Změnit lze všechno. A oba směry jsou možné. 

♦ Při mších svatých se najednou používá formulář „v době války a rozvratu“, o kterém jsme si 
mysleli, že v misálu zkameněl někdy kolem roku 1945 a je pouze vzpomínkou na dávné doby, kdy se 
ještě v Evropě válčilo. V přímluvách najednou už nepoužíváme jen prosbu „pomoc“ a „žehnej“, ale i 
„pokoř“ nebo „obrať“. A pravděpodobně k nám nějak nově promlouvají starozákonní slova o tom, že 
Bůh umí zašlapat protivníky, slova, o nichž jsme si ve svým bezproblémových životech mysleli, že už 
patří do starého železa: Pokárej ty, kteří jsou mezi národy jako houf býků uprostřed telátek, rozmetej 
národy, které rády válčí! (Žl 68,31) Jak je to najednou aktuální text! 

♦ Nemyslím si, že by ruský režim začal válku z nějaké záliby ve zlu. Spíš jde o ideu, která 
začala nekontrolovatelně růst a jak rakovinový nádor se stala nebezpečnou. Tou ideou snad může být 
představa jednotné velkoruské říše, v níž budou všichni svorně spojeni stejnými hodnotami. Cokoliv, 
čemu se dostane v srdci většího místa, než jaké mu náleží, se může stát modlou, kvůli které je někdo 
schopen i shazovat bomby. A pro nás to může být varování před tím, abychom nenechali ve svém 
srdci něco podobně vybujet. Může to být cokoliv, i to, co je samo o sobě dobré. Pokud něco vytlačí 
Boha a dosedne na jeho trůn, stává se to nebezpečným. V postní době se bojuje s modlami, s tím, co 
zabírá větší místo v srdci, než jaké si zaslouží. 

♦ Katechumenka Martina říkala, že se v noci probouzí a je jí nesmírně hloupé, že ona může 
spát v čistých peřinách, zatímco ukrajinské ženy nocují na perónu metra a bojí se bomb. Podobně 
může být člověku hloupé poobědvat v luxusním podniku, když ví, že ukrajinští vojáci si někde zrovna 
na ulici ohřívají konzervu. Může být hloupé jít se bavit, když v této chvíli muž mého věku nasazuje svůj 
život za svobodu své země. Možná letošní půst nebude tolik o snaze si něco dokázat, ale o solidaritě 
s těmi, kteří jsou naši bratry a sestrami.                                                                  P. Pavel Petrašovský 

PRAVIDELNOSTI: 
mše sv.: (kat. = katedrála na náměstí, NPM = 
kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské) 
 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 – 16:00, 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 – modl. 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: 6. – 20. 3. 
neděle 6. 3. – 1. neděle v mezidobí 
 evangelium: Lk 4,1-13 
 15:00 – křížová cesta - NPM 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
úterý 8. 3.  
 9:00 – modlitby matek - fara 
 18:00 - příprava na křest dospělých: 

(téma: modlitba) – přijít může kdokoliv  
středa 9. 3.  
 9:00 – setkání nad Biblí – fara 
 zpovědní služba Pavla Petrašovského 

z důvodu kurzu nemocn. kaplanů nebude 
 

čtvrtek 10. 3.  
 18:00 – farní společenství – fara 

pátek 11. 3.  
 15:00 – křížová cesta – NPM 

sobota 12. 3.  
 14:30 – venkovní křížová cesta v Radnicích 

(možno vlakem: 13:05 z Plzně), sraz u 
kostela v Radnicích 

neděle 13. 3. – 21. neděle postní 
 evangelium: Lk 9,28b-36 
 při mši sv. v 10:00 přijetí za čekatele křtu 
 15:00 – křížová cesta - NPM 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 15. 3.  
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) 
 18:00 – příprava na křest dospělých (téma: 

rozjímání Písma), přijít může kdokoli – fara 
středa 16. 3. 
 16:30 – setkání organizátorů Noci kostelů 

(přidejte se) 
 18:00 – setkání chlapů (postní, bez klobás a 

piva, ale zato s dobrými pomazánkami)  
čtvrtek 17. 3.  
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?) 

 18:00 – modlitební společenství – fara  
pátek 18. 3.  
 15:00 – křížová cesta – kostel NPM  
 18:00 – benefiční varhanní koncert pro 

Ukrajinu – kat. 
sobota 19. 3. – slavnost sv. Josefa 
 výlet s dětmi z náboženství 
neděle 6. 3. – 1. neděle postní 
 evangelium: Lk 13,1-9 
 15:00 – křížová cesta - NPM 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
 

♦ Modlitba křížové cesty bude v postní době 
každý pátek a neděli v 15:00 v kostele NPM. 
Z tohoto důvodu nebudou páteční adorace.  
♦ Dvakrát během postní doby také v sobotu 
vyrazíme na křížovou cestu ven, na místa, kde 
jsou křížové cesty v krajině: 12. 3. ve 14:30 do 
Radnic a 26. 3. v 15:00 do Stříbra. 
♦ V sobotu 2. 4. bude farní postní duchovní 
obnova na faře ve Štěnovicích. 
♦ Kurzy alfa (setkání pro hledající) začnou            
19. 4. v 18:00 na faře a budou pak každé úterý. 
Prosím, zvěte své přátele.  
♦ Sbírka na Ukrajinu 27. 8. vynesla 76 800,- Kč. 
Děkujeme všem, kdo přispěli. 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

6. – 20. 3. 2022  
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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 



Zápis ze setkání Pastorační rady 
farnosti dne 16. 2. 2022 
 

Přítomni: P. Petrašovský, J. Lontchar, A. Rašková, L. Ku-
čerová, P. Ženíšková, K. Ženíšek, M. Liška, M. Kováčík, 
Sladká. Omluven: J. Trčka 
1. Kontrola zápisu z minulého setkání: Tříkrálová 
sbírka v naší farnosti proběhla většinou v kostele. Úvaha 
o tom, zda by se příští rok sestavily i skupinky koledníků 
a chodily by po městě ♦ Beseda o vězeňské službě 
s paní Hanou Šimrovou proběhne po ranní mši sv. 
v neděli 6. 3. ♦ Práce s dětmi při nedělní mši sv. při 
kázání (v sakristii) zatím nezačala – otevřené…. 
2. Akce farnosti v příštím období: sobota 2. dubna – 
farní postní rekolekce ve Štěnovicích ♦ sobota 30. dubna 
– výlet farnosti ♦ 20. – 22. 5. farní víkend ♦ pátek 10. 6.  
Noc kostelů ♦ sobota 18. 6. - výlet farnosti ♦ Kurzy ALFA 
– po Velikonocích – zahájení v úterý 18. 4.2022 ve farním 
sále. Karel Ženíšek zajistí kontaktování přednášejících. 
3. Postní doba: Farní postní štafeta (rozjímání, skutek 
pokání, četba písma) ♦ Postní obraz (2 obrazy – 
katedrálu a k NPM - ) – každý týden v jiné rodině – 
modlitba za (úmysly vhozené v kostele do krabičky). ♦ 
Křížové cesty – k NPM pátek a neděle v 15:00, 2 výjezdní 
křížové cesty 12. 3. Radnice, 26. 3. Stříbro. Návrh 
křížové cesty městem nebo v uličce ke kostelu NPM. 
Křížová cesta v Meditační zahradě – na Květnou neděli 
v 15:00 – domluveno s J. Strakovou. V tu neděli nebude 
v k NPM. 
4. Velikonoce: Zelený čtvrtek 14. 4. : katedrála 9:30 
ranní mše se svěcením olejů, v 18:00 mše sv. s mytím 
nohou (12 osob – muži i ženy) ♦ Pesachová večeře – 
jehněčí maso nebo kuřecí – připraví Kučerová a 
Lontscharovi ♦ Getsemanská zahrada v katedrále – 
společná modlitba asi do 20.30 ♦ Velký pátek 15. 4.: 
8:00 – katedrála ranní chvály ♦ 15:00 k NPM křížová 
cesta ♦ 16:00 katedrála – obřady Velkého pátku ♦ Bílá 
sobota 16. 4.: 8:00  katedrála - ranní chvály, služba u 
Božího hrobu, budeme se střídat po hodinách ♦ 
Velikonoční vigilie katedrála 20:30, po vigilii setkání nově 
pokřtěných s otcem biskupem – agapé. 
5. Postní kasičky: Anna Sladká vyzvedne na biskupství 
200 kusů. ♦ Jak letos využijeme výtěžek? Návrh jako loni 
(na pomoc pěstounským rodinám) Další návrh: na přístroj 
pro Karolínku, další návrh: pomoci Luboši O. Bylo 
hlasováno – a výsledek hlasování je následující: 1/3 přís-
pěvek pěstounským rodinám (jako loni), 1/3 masážní 
přístroj pro nemocnou Karolínku,1/3 výpomoc Luboši O. 

8. Letní prázdninové akce: Voda – řeka Ploučnice ♦ Farní poutě – návrh: Banát, Vavřinecká pouď (12. 
– 13. 8.) ♦ Další pouť – diecézní – Teplá ♦ Setkání seniorů – Meditační zahrada (jako loni)  ♦ V našich 
kostelích slavnosti a poutě: Porciunkula 2. 8. a 15. 8.  k NPM, 24. 8. katedrála 
9. Různé: Prosba L. Kučerové požádat město o 2 místa pro invalidy před kostele NPM – na parkování 
při dovozu starých lidí na mši sv. ♦ Lektoři – byla by vhodná výuka těch, kteří čtou při mši sv. – po 
domluvě poprosit Jakuba Šmída nebo Irenu Pulicarovou. ♦ Zpěv žalmů při mši sv. s paní Chaloupkovou 
nacvičovaly Anna Rašková a Jitka Moravecí. 
Příští setkání Pastorační rady farnosti bude ve středu 20. 4. 2022 v 17:00.               zapsala Anna Sladká 
 

Farní výlet na Švamberk  

     V sobotu 19. 
února jsme vyra-

zili na další farní 
výlet. Podle před-
povědi počasí 
měl být skoro ko-
nec světa, prý to 
také kvůli tomu 

někteří vzdali, ale 
přesto se nás 
sešlo kolem pat-

nácti a  přesto bylo počasí celý den výborné, trochu to foukalo, ale 
sluníčko svítilo jak o závod. 

     Nasedli jsme do vlaku a jeli do zastávky Strahov. Abych ale počasí 
nepřechválil, v noci to asi opravdu řádilo, náš motorák musel i jednou 
zastavit a mašinfíra s obloukovkou řezal strom spadlý přes trať a ti 
nejsilnější z nás (např. Jirka Vlasák) mu pomohli odklidit. Po cestě jsme 
pak přelézali bezpočet spadlých stromů, ale o to to bylo víc vzrušující. 

     Ze Strahova jsme zamířili ke Studánce lásky, ze které když se napije 
muž a žena ve stavu zamilovanosti, nikdy se pak už nerozejdou. Asi to 
bude kvůli tomu, že už je v životě nic horšího nemůže potkat, neboť 
minerální pramen obsahuje sirovodík. Pak jsme pokračovali dál po 
červené značce, vedle níž se klikatil potok Hadovka se svými krásnými 

meandry, příroda byl úchvatná. Cestu jsme si prokládali zastávkami se 
čtením svých oblíbených úryvků z Bible. A jedna velká zastávka byla na 
rozdělání ohně a opečení buřtů. 
     Odbočili jsme pak na žlutou značku, která nás dovedla k vrchu 
Krasíkov, na jehož vrcholu stojí osamocený kostelík sv. Máří Magdalény 

a o kus dál zřícenina hradu Švamberk. Ta je opatřena kovovým 
schodištěm s vyhlídkovou plošinou, která zvala k vyběhnutí, do dáli bylo 
vidět parádně. 
     Seběhli jsme z kopce zas dolů, trochu jsme zrychlili krok a při 
modlitbě růžence jsme se pokusili dorazit včas na nádraží v Kokašicích, 
což se nám úspěšně povedlo. Krátce po čtvrté jsme nastoupili do 

motoráčku, který nás dovezl až na plzeňské nádraží 

Rozhovory s lidmi  
od kostelních dveří – 
Juraj Berky 
  
 

Mohl byste se  
čtenářům Bartíku  
představit? 
Jmenuji se Berky  
Juraj, ročník 1960,  
bydliště mám Vel- 
ký Krtiš, to je  
okresní město, má kolem patnácti tisíc 
obyvatel. Jsem ženatý, ale nežiji 
s manželkou, něco se mezi námi stalo. 
Mám i děti, ale už jsou dospělé. 
A co jste všechno v životě dělal? 
Dělal jsem různé práce, v podzemí 
jako horník, čtrnáct let pod zemí. 
A co jste těžil? 
Těžili jsme uhlí, pro domácnosti. 
Z některého uhlí se vyráběly brikety a 
koks. 
A jak jste se dostal ze Slovenska do 
Čech? 
Hledal jsem na Slovensku práci, jenže 
tam chtěli zaměstnávat lidi jen do 45 
nebo 50 let. Mnoho Slováků jsme 
odešli za prací sem do České 
republiky, někteří i do Německa. 
A tady jste měl nějakou práci? 
Tady jsem dělal automobilové díly, byl 
jsem v Ostrově, Stříbře, dělal jsem tak 
skoro tři roky, jenže nás propustili. 
V kostele a na faře jste už udělal 
dost práce, něco jste naštukoval, 
vybílil. 
Snažím se. 
Jste věřící člověk? 
Ano. Hodně mi z rodiny příbuzní 
pomřeli, matku jsem ani nepoznal, byl 
jsem malý kluk, když zemřela.  
Co myslíte, jaký je Bůh? 
Bůh je pro mě všechno. Je dobrý. Když 
je člověk zbožný, dokáže se hodně 
změnit. Dokáže i odpustit lidem. 
Modlíte se taky? 
Ano, vždyť i dnes jsem byl v kostele, 
v neděli taky chodím. Taky večer, když 
jdu spát, se modlím. 
 

Postní kasičky 
  

     O 1. neděli postní se 
rozdaly postní kasičky. 
Pokud jste jí nedostali, 
spořte do jakékoliv kra-
bičky. Můžete do ní 
vhazovat peníze, které 
ušetříte postem (když si 
nedáte k večeři klobásu, 
vhodíte obnos odpovída-
jící ceny do kasičky). 
Plné pokladničky se pak 
budou vybírat při mši 
v neděli 24. 4. Výtěžek 
z nich bude použit na 
pomoc pěstounským ro-
dinám, na příspěvek na 
masážní přístroj pro ne-
mocnou dívku a na 
pomoc v nouzi nemocné-
mu Lubošovi O. 
 

Sbírka věcí 
na Ukrajinu 
 

    Chtěli bychom pomoci 
plzeňské pravoslavné 
farnosti ve sbírce věcí, 
které budou doručeny na 
Ukrajinu. Jedná se např. 
o hygienické prostřed-ky 
(šampony, pasty, kartáč-
ky atd.), vlhčené ubrous-
ky, karimatky, spacáky, 
zachovalé dětské obleče-
ní, teplé vesty atd. Pokud 
se chcete zapojit, noste 
tyto věci po mši do sa-
kristie katedrály i kostela 
NPM. Děkujeme 
 


