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: 8. – 29. 5.
neděle 8. 5. – 4. neděle velikonoční
 evangelium: Jan 10,27-30
 při mši sbírka na pronásledované křesťany
 při mši v 10:00 bude pokřtěn Alfréd Mužík
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 9. 5.
 19:00 – Plzeňský varhan. festival – kat.
úterý 10. 5.
 9:00 – modlitby matek - fara
 18:00 – Kurz Alfa – fara
středa 11. 5.
 9:00 – setkání nad Biblí – fara
čtvrtek 12. 5.
 18:00 – farní společenství – fara

pátek 13. 5. – památka P. Marie Fatimské
 17:00 – brigáda: stěhování knihovny
z biskupství na faru – přijďte prosím pomoci
– sraz na faře
sobota 14. 5. – svátek sv. Matěje
neděle 15. 5. – 5. neděle velikonoční

 evangelium: Jan 13,31-35
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 16. 5. – svátek sv. Jana Nepom.
úterý 17. 5.
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
 18:00 – Kurz Alfa - fara
středa 18. 5.
 9:00 – setkání nad Biblí - fara
 19:00 – koncert ZČU – katedrála
čtvrtek 19. 5.
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
 18:00 – modlitební společenství - fara
pátek 20. 5.
 začátek farního víkendu v Manětíně – sraz v 18:00
neděle 22. 5. – 6. neděle velikonoční
 evangelium: Jan 14,23-29
 při mši sv. sbírka na diecézi
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 23. 5.
 19:00 – Plzeňský varhanní festival – kat.
úterý 24. 5.
 9:00 – modlitby matek - fara
 18:00 – Kurz Alfa – fara
středa 25. 5.
 9:00 – setkání nad Biblí - fara
 17:00 – setkání organizátorů Noci kostelů - fara
čtvrtek 26. 5. – slavnost Nanebevst. Páně
 18:15 – farní společenství – fara
pátek 27. 5. – slavnost posvěcení katedrály
 8:00 – mše sv. – kat. - slouží biskup Tomáš
 18:00 – mše sv. – kat.
neděle 29. 5. – 7. neděle velikonoční
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory
♦ O víkendu 20. – 22. 5. jste zváni na farní
víkend v Manětíně. Ubytováni na faře, postele,
vlastní spacáky, záchody a koupelny společné.
Sraz v pátek v 18:00 (možno jet autobusem
v 17:03 z Plzně). Návrat v neděli večer. O jídlo
se postaráme společnými silami. Na programu
společná modlitba, mše sv., návštěva zámku,
výlety do krásné přírody v okolí Střely. Hlaste
se prosím do pátku 13. 5.: petrasovsky@bip.cz
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Jak já jsi znala smrt
Sv. Terezie z Lisieux napsala zvláštní báseň o Panně
Marii. Má několik slok, ale myslím, že zásadní jsou první dvě:
Maria, chtěla bych zpívat, proč miluji tě, / proč při tvém jménu se
mé srdce rozplesá / a proč se nevylekám, pomyslím-li skrytě / na
velikost, kterou ti dala nebesa. / Kdybych o velebné tvé kráse
rozjímala, / o kráse zářivé, jež předčí světců jas, / pak bych se
uvěřit, že jsem tvé dítě, bála / a oči před tebou klopila pro úžas.
Terezie se přehrabuje ve všech těch slavných titulech,
které Panně Marii přisoudila nauka církve: Bohorodička, Matka
Boží, Královna andělů, Královna všech svatých, Počatá bez
poskvrny prvotního hříchu. Jsou to tituly krásné a Marii po právu
náležejí. Terezie je z nich ale trochu nesvá. Má totiž pocit, že ji představují Pannu Marii jako celebritu,
vzdálenou, postavenou na piedestal, takže se na ni musí člověk dívat jen zdola nahoru. A protože
chce, aby to bylo jinak, a protože je zvyklá od Boha nikdy nechtít málo, píše druhou sloku své básně:
Dítě má touhu matce projevovat něhu, / chce, aby sdílela radost i bolest s ním, / tys, Matko, plakala
pro mne na cizím břehu, / abys mě uvítala šťastným objetím. / Když podle evangelia mám na mysli tě,
/ tu odvážím se být ti blízko docela / a není nesnadno chápat, že jsem tvé dítě: / jak já jsi znala smrt,
jak já jsi trpěla.
Poznamenejte si
Terezie se tedy potřebuje setkávat s Pannou Marií, která
do diáře akce
s ní sdílí její lidský příběh. Chce Marii, která ví, co to znamená
farnosti:
drhnout podlahu a vařit, která ví, co to znamená někoho ztratit a
♦ 1. 6. – setkání chlapů
vyrovnávat se se smrtí toho, kdo jí byl nejbližší. Chce Marii, která
♦ 18. 6. – výlet farnosti
ví, jak bolí, když někdo člověka křivě obviní a která ví, jak je těžké
♦ 8. – 10. 7. – voda (Lužnice)
zůstat věrný uprostřed každodenní všednosti. Chce Marii, která
♦ 15. – 17. 7. – čundr ve
snášela Ježíšův úděl a spolu s ním trpěla pod křížem. Chce Marii,
Slavkovském lese, spaní pod
jak ji zná z evangelií: tu, která jak ona znala smrt a jak ona trpěla.
celtou
Ať už máme k mariánským titulům vřelejší vztah, než
♦ 24. 7. – den seniorů a
Terezie, nebo ne, jistě stojí zato si připomenout, že když před
prarodičů – Medit. zahrada
Pannu Marii předložíme svůj život s jeho bolestmi a útrapami,
♦ 11. – 14. 8. – pěší pouť
s jeho obyčejností a všedností, ona ví, o čem je řeč.
z Plzně do Domažlic na
P. Pavel Petrašovský
vavřineckou pouť

Kurz Alfa ve farnosti u katedrály sv. Bartoloměje

Můj křest

V současné době zde probíhá vždy v úterý ve
Františkánské ulici Kurz Alfa. Trvá 11 týdnů a je
určen jak pro ty, kteří svou cestu k víře v Boha
hledají, tak pro již pokřtěné nebo pro praktikující
křesťany. Takové je i složení 34 přihlášených
účastníků. Každé setkání začíná společnou
večeří, která má za účel nejen uspokojit chuťové
buňky, ale také se mezi sebou více seznámit a
popovídat si. Díky skvělému „technickému a
kuchařskému týmu“, pod vedením Lídy Kučerové, byli všichni spokojeni.
Po večeři následuje půlhodinová přednáška a po ní se účastníci rozdělí do malých skupinek, kde pod
vedením moderátora o předneseném tématu vzájemně diskutují a sdílí se. Po dvou proběhlých tématech,
se ukázalo, že právě různorodé složení členů skupinek je přínosem jak pro bližší poznání tématu, tak pro
bližší poznání členů.
Už dnes se těšíme na další přednášky, které budou mít např. s P. Šebastián Smrčina OFM, P. Vlastimil Kadlec OMI, Mons. Josef Žák, P. Bohnan Stepień OSPPE, trvalý jáhen JUDr. Jan Klail a P. Pavel
Petrašovský.
Karel Ženíšek

Cesta k mému křtu se odvíjela de facto od mého narození. V naší rodině byli
totiž v minulosti vždy všichni pokřtěni, nicméně v mém případě tak nebylo možné
učinit; jednak jsem na tento svět přišla v době hluboké totality a jednak moje
pratetička zemřela dříve, než se vůbec mohla stát mojí kmotrou.
V průběhu dospělosti jsem se několikrát tématu křtu vrátila, ale nikdy nebyla
příležitost, ani dostatek času, především díky mojí profesi průvodkyně jsem
trávila mnoho času na cestách. A právě moje profese mi nakonec do cesty
postavila velmi specifický "zájezd" s výpravou poutníků do Říma při příležitosti
30 letého výročí svatořečení Anežky České. Psal se listopad 2019, kdy jsem
byla při této jedinečné události účastna v mém milovaném Římě s lidmi z různých koutů naší vlasti. Na téměř
3000 věřících z České republiky se setkávalo několikrát denně v různých katedrálách světového věhlasu a
ulice se zaplnily českými vlajkami. Řím překypoval v oněch dnech jedinečností, kterou s námi zažívaly též
známé tváře z řad církevních hodnostářů i slavných osobností. Na tu úžasnou a slavnostní atmosféru nelze
zapomenout! Tím se znovu otevřelo téma mého křtu.
S ohledem na koronavirovou pandemii jsem až na jaře roku 2021 poprvé zavítala na faru ke konzultaci
s páterem Pavlem Petrašovským. Povídali jsme si o Římě a cestách, především těch životních. A
pochopitelně o křtu. Zapsala jsem se na seminář určený pro katechumeny. Během téměř ročního zasvěcování
do tajů víry z mnoha úhlů pohledu se konečně přiblížil ten den! Na Bílou sobotu při vigilii jsem byla spolu
s ostatními pokřtěna!
Měsíc předtím jsem absolvovala slavnostní přijetí mezi čekatele křtu a množství lidí i upřímnost všech,
kteří se jako já na křest připravovali, byla povznášející a upřímně jsem byla překvapena, kolik dospělých lidí
jen v našem kraji se dalo touto cestou! Jsem nesmírně ráda, že jsem měla možnost nechat se pokřtít jako
dospělá. I když jsem v některých otázkách tápala a na své cestě jsem poznala několik velmi prapodivných
"věřících", kteří se jimi nazývají, ač páchali a páchají zlo a šíří zášť, převládlo dobro a nadšení těch, kteří mne
po celou dobu obklopovali. Velkou podporou mi byli moji nejbližší, především moje maminka.
Samotný večer byl naprosto úchvatný, moje milovaná katedrála sv. Bartoloměje osvětlená plamínky svící
plápolala novou nadějí a spojovala všechny přítomné. Biskup Tomáš nám byl skvělým průvodcem onoho
svátečního obřadu, kdy jsme byli všichni nervózní a nejistí, ač natěšení. A náš milý farář Pavel nás ten večer
podporoval pohledem a úsměvem. Děkuji především jemu, že mi byl nablízku po celou dobu přípravy i při
samotném večeru tří svátostí, které jsme my katechumeni přijali.
Patricie Josefína Marie Milada Kraftová

Výlet farnosti do Stříbra a Pňovan
V sobotu 30. 4. 2022 jsme vyrazili na další farní výlet. Sešli
jsme se brzy ráno na vlakovém nádraží, překvapením pro nás
byla i milá účast pěti Ukrajinců, kteří se o výletu dozvěděli na
svém kurzu češtiny na faře. Jeli jsme vlakem do Stříbra, kde už
nás čekala milá kostelnice paní Marta a pár místních, se kterými
jsme slavili mši svatou.
Po ní jsme vyrazili po modré turistické značce vedoucí
krásnou přírodou kolem řeky Mže ústící do Hracholuské
přehrady. Cestou se pár z nás modlilo růženec.
Kolem jedné hodiny jsme konečně dorazili ke krásným
Butovským vodopádům, kde se dal rozdělat oheň, upéci buřty
(což byla pro Ukrajince premiéra, u nich se prý na ohni opéká jen
maso) a dovádět ve vodě.
Po uhašení ohniště se šlo dál, na řadu tentokrát přišla cesta světla.
Postní almužna
Přešli jsme architektonicky zajímavou lávku přišroubovanou k pilířům
železničního mostu před Pňovany a unavení jsme usedli a ulehli na
V kasičkách postní alpňovanském nádraží,
mužny se letos vybralo
odkud jsme se nechali
20 602,- Kč. Podle rozvlakem zas dovézt do
hodnutí pastorační rady
rozdělíme tuto částku
Plzně.
na tři díly: ♦ 1) přísA ještě hodnocení od
pěvek potřebnému L. O.
ukrajinských účastníků:
na nájem a energie ♦ 2)
Подopoж була цікавою
příspěvek na masážní
та пізнавальною. (Výlet
přístroj pro nemocnou
byl zajímavý a poučdívku ♦ 3) Pomoc rodiný.) Мені дуже споnám s pěstounskou péдобалася ця подopoж.
čí. Děkujeme všem, kdo
(Tento výlet jsem si
přispěli.
opravdu užila.)

Dopis od naší adoptivní dcery z Indie
Za peníze stržené při prodeji keramického betlému jsme zaplatili v rámci
projektu Adopce na dálku rok studia dvěma dětem z Indie. Od jednoho z nich jsme
dostali dopis, za jehož překlad vděčíme Elišce Landsmannové:
Drazí přátelé, posílám vám srdečné pozdravy a chtěla bych vám napsat několik
novinek o mně a mém domově. Doufám, že jste se v posledních měsících měli
dobře a že jste zdraví. Nám se tady daří moc dobře.
Díky vaší pomoci chodím už
Společenství dětí?
do druhé třídy. Maminka a paní
učitelka mi pomáhají s učením a brzy mě čekají závěrečné
Nějakou dobu už probíhá program pro
zkoušky. Můj nejoblíbenější předmět je angličtina. Ve třídě
děti v sakristii katedrály během kázání.
mám dvě kamarádky. Účastnila jsem se soutěže v kreslení
Ochotně se toho ujal Jan Otcovský. Při
a vyhrála jsem druhé místo. Nemůžu se dočkat, až bude
tom vznikl návrh na malé společenství
letní tábor a s kamarádkami si ho užijeme. Vedoucí řekli, že
dětí i během týdne v času, který by
nám brzy zavolají. Zima už je pryč a máme tu léto.
vyhovoval většině. Pokud by se Vaše
Posílám vám velikonoční pozdravy! Děkuji za vaši
dítě chtělo účastnit, dejte vědět na:
pomoc.
Tímto končím svůj dopis.
otcovsky.jan@seznam.cz
Vaše milujicí Lenisha Rodrigues

