
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Za spásu duše Putina  
 

Slyšíme, co se děje na Ukrajině, čteme o zásazích bomb 
do porodnice a do divadla, čteme o stovkách mrtvých, čteme o 
porodech v metru, o bombardování humanitárních koridorů, po 
Plzni se potkáváme s Ukrajinci, kteří narychlo opustili své 
domovy, a nevěříme, jak je tohle šedesát let po Druhé světové 
válce vůbec možné. 

Týden jsem byl na kurzu nemocničních kaplanů v Praze. 
Jedním z našich úkolů tam bylo připravit v místní kapli modlitbu 
za Ukrajinu pro pacienty a zaměstnance nemocnice. Cosi jsme 
zazpívali, cosi jsme přečetli z Písma a pak byl prostor pro 
přímluvy, které mohl přednášet kdokoliv z přítomných. Modlili 
jsme se za svobodu a mír, za padlé, za uprchlíky, za obrácení 
těch, kdo válku zapříčinili. A pak tam zazněla přímluva, při které zatrnulo: „Za spásu duše Putina.“ 
Protože Pán Ježíš řekl: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,44) 
Někdy není lehké říct: „Prosíme tě, vyslyš nás.“ 

Dva mediálně známí evangeličtí faráři, kteří si říkají Pastoral Brothers, pronesli v jistém 
rozhovoru, že by si skoro přáli, aby Bůh Putina zamáčkl, a že teď není čas odpouštět, ale bojovat. Čas 
milovat nepřátele podle nich nastane, až válka skončí. 

Samozřejmě, že ano. Nelze něž naprosto souhlasit. Všechny děti usmrcené ve válce a žena, 
kterou těhotnou vynesli z vybombardované porodnice v Mariupoli a pak zemřela i se svým dítětem, 
jsou silným argumentem pro to, aby se s odpuštěním počkalo. A přesto se i v ukrajinských katolických 
kostelích četlo minulou sobotu ono evangelium, kde Ježíš tak provokativně volá po lásce k nepřátelům 
a modlitbě za ně. 

Slavná kniha Bruce Marshalla Plná slávy začíná scénou, v níž kněz zpovídá umírajícího 
námořníka. Námořník samozřejmě vyznává, že v každém přístavu měl jinou ženu. Kněz se ho snaží 
přivést k tomu, aby toho litoval, jenže námořník nemůže, protože všechny ty ženy byly tak krásné a 
jejich šaty tak podmanivě šustily. Kněz je zoufalý, neboť bez lítosti mu nemůže udělit rozhřešení. 
Nakonec se ho zeptá, jestli alespoň lituje toho, že toho nemůže litovat. Námořník souhlasí, dostane 
rozhřešení a za chvíli zemře. Nedokázal litovat svého hříchu, ale dokázal litovat, že toho nelituje. 

Možná bychom podobným fíglem mohli řešit problém odpuštění lidsky neodpustitelného. Jsou 
věci, které člověk zatím nedokáže odpustit. Kněz Bruce Marsalla by se pak možná zeptal: „A toužíte 
alespoň po tom, abyste to jednou dokázal? A pokud ne, toužíte po tom, abyste toužil jednou dokázat 
odpustit?“                                                                                                                 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), v postní době křížová cesta  
 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: 20. 3. – 3. 4. 
 

neděle 20. 3. – 3. neděle v mezidobí 
 evangelium: Lk 13,1-9 
 15:00 – křížová cesta - NPM 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
pondělí 21. 3.  
 18:00 – varhanní koncert – kat. – výtěžek 

bude věnován na pomoc Ukrajině 
úterý 22. 3. 
 9:00 – modlitby matek - fara 
 18:00 - příprava na křest dospělých: 

(téma: růženec) – přijít může kdokoliv  
 

středa 23. 3.  
 po ranní mši bude katedrála zavřená              

(z důvodu přípravy festivalu Blik Blik) 
 9:00 – setkání nad Biblí – fara 
 19:30 – akathistos za Ukrajinu – sraz před 

katedrálou, pak u mariánského sloupu 
čtvrtek 24. 3.  
 po ranní mši bude katedrála zavřená               
 18:00 – farní společenství – fara 

pátek 25. 3. – slavnost Zvěstování Páně 
 po ranní mši bude katedrála zavřená               
 15:00 – křížová cesta – NPM 
 19:00 – 24:00 – audiovizuální projekce festivalu 

Blik Blik – kat. – nutno rezervovat na Depo2015 
sobota 26. 3.  
 15:00 – venkovní křížová cesta ve Stříbře 

(možno vlakem: 14:05 z Plzně), sraz u lávky 
přes Mži v ulici U Červené lávky 

 18:00 – 24:00 – audiovizuální projekce festivalu 
Blik Blik – kat. – nutno rezervovat na Depo2015 

 19:30 – růženec za Ukrajinu – sraz před 
katedrálou, pak u mariánského sloupu 

neděle 27. 3. – 4. neděle postní 
 změna času: o hodinu méně! 
 evangelium: Lk 15,1-3.11-32 

 15:00 – křížová cesta - NPM 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 29. 3.  
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) 
 18:00 – příprava na křest dospělých (téma: 

breviář), přijít může kdokoli – fara 
středa 30. 3. 
 nebude zpovědní služba P. Petrašovského 
 19:30 – akathistos za Ukrajinu – kat. 

čtvrtek 31. 3.  
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?) 

 18:00 – modl. společenství (bez kněze) – fara  
pátek 1. 4.  
 15:00 – křížová cesta – kostel NPM  
sobota 2. 4.  
 farní rekolekce na faře ve Štěnovicích, sraz: 

9:30 (možno jet autobusem v 8:35 z Termi-
nálu Hlavní nádraží), oběd: pizza, více str. 3 

 19:30 – růženec za Ukrajinu – kat. 
neděle 3. 4. – 5. neděle postní 
 evangelium: Jan 8,1-11 

 9:00 – farní kafe – o obrazech Juliany Jirousové - fara 

 15:00 – křížová cesta – před kostelem NPM 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

20. 3. – 3. 4. 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 



Výjezdní křížová cesta v Radnicích 
      V sobotu 12. 3. vyrazila naše farnost na křížovou cestu do 
Radnic. V tomto nenápadném městečku jsou totiž krásná zastavení 
křížové cesty z 19. století. První čtyři se ještě nacházejí mezi 
posledními radnickými domky, další už vycházejí ven z města 
směrem na Křížový vrch s krásným rozhledem a vedou až 
k osamělému baroknímu kostelíku.    
       Sraz byl ve 14:30 u kostela, většina přijela auty, ale někdo i 
vlakem. Sešlo se nás opravdu neočekávané množství, nechci 
přehánět, ale myslím, že pětadvacet nás bylo.  

       Na začátku cesty u starobylé Piety jsme se společně vyfotili a 
pak už se oddali rozjímání u jednotlivých zastavení. Vybrána byla 
nová křížová cesta Tomáše Halíka, možná trochu náročnější na 
pozornost, ale myslím, že většinu přítomných oslovila.  
      Když jsme doputovali až ke čtrnáctému zastavení a pokochali 
se rozhledem do kraje, někteří už zas běželi zpět k autům, protože 
je v plzeňské katedrále čekal v 17 hod. výborný koncert Scholy 
gregoriany pragensis. 
      Výjezdní křížová cesta do míst historických kapliček bude ještě 
jednou: v sobotu 26. 3. se zas sejdeme v 15:00 u Červené lávky ve 
Stříbře.  

Postní plátno 

      V katedrále i v kostele Nanebe-
vzetí visí od Popeleční středy postní 
plátno zakrývající oltář. Někomu se 
líbí, někomu vůbec ne. Nechť 
k němu zazní čtyři komentáře: 
1) Postní plátno je starobylý zvyk. 
Od dávných dob se na postní dobu 
zakrývají oltářní obrazy nebo celé oltáře. Říká se tomu „půst očí“. 
2) To, že se postní plátno nelíbí, je vlastně v pořádku, neboť půst se líbit 
nemusí, podobně jako se nelíbí odepření si klobás a cigaret. 
3) Postní plátno zakrývá to, co je sice krásné a důležité, ale není to 
nejdůležitější. Zakrývá sochy na oltáři, abychom si víc všimli toho, co se na 
oltáři při mši děje. K podobné volbě jsme vyzváni i ve svém životě. 
4) To, co vidíme každý den, nám zevšední. Oltář se zakryje, abychom si 
ho o Velikonocích znovu všimli, aby nám nově zasvítil. Podobně si člověk 
musí dávat pozor, aby nepřestal vnímat to krásné, ale každodenní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz Alfa 
      V úterý 19. 4. vypukne v 18:00 na faře ve 
Františkánské Kurz Alfa. Jedná se o 11 po sobě 
jdoucích úterních večerů otevřených pro všechny, 
kdo se chtějí seznámit s křesťanstvím. Zváni jsou 
všichni: hledající i věřící, z farnosti i mimo ni. Byli 
bychom zvláště rádi, kdyby věřící přišli se svými 
hledajícími přáteli. 
      Na programu bude vždy lehká večeře (sloužící 
k tomu, abychom se vzájemně poznali), promluva 
na dané téma (kterou povedou různí hosté) a 
společná diskuze. Témata promluvy jsou např.: Kdo 
je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč 
a jak se modlit? atd. 
     Prosím, ujměte se zvaní svých kolegů, přátel, 
sousedů, je to jedna z mála příležitostí, jak jim 
srozumitelným způsobem představit křesťanství. 
     Hlaste se prosím do 5. 4. na tel. 737 814 525 
nebo mailem: petrasovsky@bip.cz.  
     Hlavním organizátorem Kurzu Alfa v naší 
farnosti je Karel Ženíšek, ale stojí za ním celý tým 
organizátorů. 

Informace z farnosti: 
 
 

Modlitby za Ukrajinu v katedrále:  

Od 23. 3. do Velikonoc budou dvakrát týdně     
v 19:30 v katedrále modlitba za Ukrajinu. Ve 
středu se pomodlíme akathistos (východní 
modlitba k Panně Marii pod vedením 
řeckokatolického kněze o. Igora Bibka) a                  
v sobotu se pomodlíme růženec. Jste zváni. 
Jen 23. 3. a 26. 3. bude z důvodu přípravy 
festivalu Blik Blik katedrála zavřená, 
přesuneme se k mariánskému sloupu. 

 
 

Festival Blik Blik:  

Plzeňské Depo2015 pořádá v pátek 25. 3. od 
19:00 do 24:00 a v sobotu 26. 3. od 18:00 do 
24:00 v katedrále velkou audiovizuální 
projekci. Konkrétní čas je nutné rezervovat 
na www.depo2015.cz/blikblik. Z důvodu pří-
pravy projekce bude po ranních mších 
katedrála uzavřena od středy 23. 3. do 
soboty 26. 3. 
 
 

Venkovní křížová cesta ve Stříbře: 

V sobotu 26. 3. pojede naše farnost do 
Stříbra, kde je pod širým nebem historická 
křížová cesta. U těchto zastavení se pomod-
líme křížovou cestu. Sraz bude v 15:00 u 
lávky přes Mži v ulici U Červené lávky. Je 
možné jet vlastními auty nebo vlakem v 14:04 
z Plzně (zpátky např. vlakem v 17:27 ze 
Stříbra). 
 
 

Farní duchovní obnova: 

V sobotu 2. 4. bude farní duchovní obnova na 
faře ve Štěnovicích (jedna budova s kos-
telem). Povede ji P. Bogdan Stepien na téma 
Písmo sv. Sraz bude v 9:30. Je možné dojet 
vlastními auty nebo autobusem, který jede 
v 8:35 z Terminálu Hlavní nádraží. Na 
programu budou promluvy, mlčení, mše sv. 
K obědu si necháme donést pizzu. 
 
 

Farní kafe a obrazy J. Jirousové:  

V neděli 3. 4. jste zváni na "větší" farní kafe, 
při kterém můžete zhlédnout prezentaci 
obrázků s náboženskou tématikou výtvarnice 
Juliany Jirousové. Zvou manželé Florianovi. 
 
 

 

Lubošovy 
myšlenky  
 

Luboše Oláha mož- 
ná  znáte z kostela,  
kam se však dosta- 
ne jen tehdy, když  
je mu výjimečně dobře. Jinak je kvůli 
svému nemocnému srdci tak trochu 
připoután ke svému bytu.  
 

     Chvala Kristu, dovolte, 
abych se s Vámi podělil o 
několik myšlenek o svobodě. 
My jsme uvěřili Bohu, že Ježíš 
je Mesiáš, a že ho poslal náš 
nebeský 0tec, abychom měli 
život a měli ho v plnosti.  
     A víra nás osvobozuje ze 
strachu ze smrti a přináší do 
našich srdcí mír. 
     Já si, drazí bratři a sestry, 
myslím, že hlavním znakem 
naší víry je právě svoboda 
Božích dětí.  
    Taková drobnost: jednou 
nám přešla černá kočka přes 
cestu a kamarád se přežeh-
nával a bál se, že něco zlé se 
mu stane. Já jsem se smál a 
říkal, že ta kočička se bála nás 
mnohem více a že nám 
nemůže ublížit. Moje víra 
v Boha a poznání Krista mě 
osvobodilo od pověr a strachu. 
I teď lidi bojují o svou svobodu, 
svobodu své země a práva na 
sebeurčení. Modleme se, aby 
si toto právo svobody vydobyli 
a ve víře v Krista dosáhli 
skutečné svobody ducha.         

váš Luboš 


