
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Luková 
 

Devět lidí prožilo farní víkend 
v Manětíně. V pátek 20. 5. nás pohltila místní 
fara, v sobotu jsme vyrazili na celodenní 
výlet krásnou přírodou ke Střele, v neděli 
jsme si po mši sv. a po prohlídce zámku 
půjčili klíče od kostela v Lukové. Snad ho 
znáte, říká se mu kostel duchů, dostal se 
dokonce do nějakého seznamu 
nejstrašidelnějších míst světa, ale sochy, 
které sem do rozpadlého kostela v Su-
detech mladý výtvarník instaloval, nemají 
představovat strašidla, ale bývalé obyva-tele, 
Němce, kteří byli po válce odsunuti. Jsou 
vytvarovány látkou napuštěnou sádrou a jsou nainstalovány v lavicích, kde se modlí nebo se k sobě 
naklánějí, jako by si něco šeptali, některé postávají pod kůrem, maminka drží malé dítě, vše je velmi 
působivé.  

U snídaně před cestou do Lukové proběhla mezi námi diskuze, jestli se to do kostela hodí, 
samozřejmě, že připomínat bývalé obyvatele Sudet je chvályhodné, ale jestli by kostel neměl hostit 
jen výtvarná díla s duchovní tématikou. Někdo si myslel to, jiný ono. 

Pak jsme v lukovském kostele stanuli a rozhodli jsme se zde pomodlit růženec za bývalé 
obyvatele a za celý kraj, který dosud v sobě nese zranění z poválečného vysídlení. Poskládali jsme se 
do lavic mezi sochy, růženec zněl kostelem, v němž jsme byli různě rozeseti, někdo živý, někdo mrtvý, 
někdo oblečen v triku, někdo v sádrovém krunýři, vypadalo to zkrátka, jako když se dávní obyvatelé 
Lukové modlí s námi. A možná to tak i bylo. 

A kdo ví, jak je to v plzeňských kostelech. Možná v lavicích nesedí jen ti, kteří jsou vidět, ale 
v kostele Nanebevzetí i dávní františkáni ze století čtrnáctého a šestnáctého a osmnáctého. Možná 
katedrální lavice obsadili plzeňští měšťané, kteří postavili domy na náměstí nebo zaplatili vitráže 
v oknech. Věříme ve společenství svatých. Jsme neseni modlitbami druhých a jedno, jestli dosud 
chodí po této zemi, nebo ji už opustili. K Bohu neputujeme jak osamělí poutníci, ale ve společenství 
s bratřími a sestrami, kteří jsou v kostelních lavicích vidět i ve společenství s bratřími a sestrami, kteří 
v kostelních lavicích nejsou vidět, protože zemřeli kolem roku 1500. Jsme s nimi jedno společenství. 
Chodí s námi na mši. Mnohé jsme od nich přejali a možná věříme v Krista jen proto, že věřili oni a 
štafetu předali dál.                                                                                                          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: 29. 5. – 12. 6. 
 

neděle 29. 5. – 7. neděle velikonoční 
 evangelium: Jan 17,20-26 
 15:00 – májová pobožnost naší farnosti na 

Vršíčku u Rokycan – dopravte se prosím 
svými auty 

 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
pondělí 30. 5. – památka sv. Zdislavy   
úterý 31. 5. – svátek Navštívení P. Marie  
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím 

pomoci?) 
 18:00 – den Plzeňské Madony – bohosluž-

ba slova s biskupem Tomášem – kat. 
 18:00 - Kurz Alfa – fara 
 

středa 1. 6. – památka sv. Justina 
 9:00 – setkání nad biblí - fara 
 17:00 – mše sv. s biskupem Václavem 

Malým – kat. 
 18:00 – beseda s biskupem Václavem 

Malým – sál na biskupství 
čtvrtek 2. 6.  
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?) 

 18:00 – společenství modlitby - fara 
pátek 3. 6. – pam. sv. Karla Lwangy a druhů 
 první pátek v měsíci 
 7:00 – 11:00 – zpovídání, po mši adorace – kat. 
 15:00 – 16:30 – zpovídání a adorace – NPM 
 16:30 – mše sv. - NPM 

sobota 4. 6. 
 14:30 – koncert Augustana Choir z USA – kat. 
 19:00 – svatodušní vigilie s chválami 

s biskupem Tomášem – kat. 
neděle 5. 6. – slavnost Seslání Ducha sv.  
 evangelium: Jan 20,19-23 
 při mši sv. v 10:00 biřmování – biskup Tomáš 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat 

pondělí 6. 6. -  pam. P. Marie Matky církve 
 19:00 – koncert Plz. varhan. festivalu – kat. 

úterý 7. 6.   
 18:00 – Kurz Alfa - fara 

středa 8. 6.  
 9:00 – setkání nad Biblí – fara 
 16:00 – školení pro ty, kdo při mši čtou - fara 
 18:00 – setkání chlapů - fara 

čtvrtek 9. 6. – svátek JK Nejvyššího kněze 
 18:00 – farní společenství - fara  

pátek 10. 6. 
 Noc kostelů – program NPM i kat. – viz str. 2 

neděle 12. 6. – slavnost Nejsv. Trojice  
 při mši sv. v 10:00 první sv. přijímání 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory - fara 
 
 

Poznamenejte si do kalendáře: 
♦ 18. 6. – výlet farnosti na dobřívský hamr a do 
Strašic (10 km pěšky)   
♦ 8. – 10. 7. – voda - sjezd Lužnice  
♦ 15. – 17. 7. – čundr ve Slavkovském lese     
♦ 24. 7. – den seniorů a prarodičů – MZ 
♦ 11. – 14. 8. – pěší pouť z Plzně do Domažlic 
na vavřineckou pouť 
♦ 11. – 19. 10. – s farností do českých vesnic 
v Rumunsku 
Na prázdninové akce se už nyní můžete hlásit. 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

29. 5. – 12. 6. 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 



Noc kostelů – pátek 10. 6. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zápis z Pastorační rady farnosti – 27. 4. 2022 
 

přítomni: Pavla Ženíšková, Karel Ženíšek, Martin Liška, Jan Lontschar, Jan Trčka, Ludmila Kučerová, Anna Rašková, P. 
Pavel Petrašovský, Anna Sladká, omluven: Miroslav Kováčík 
 

♦ Velikonoce ve farnosti: připomínky:  Na Bílou sobotu nebyl klid u Božího hrobu v katedrále kvůli programu 
trhů na náměstí. Návrh: příští rok Boží hrob i v kostele NPM. 
♦ Postní obraz a postní štafeta hodnoceny kladně, také pesachová večeře (jen se musí příští rok trochu zkrátit 
úvodní obřady, aby se vše v klidu zvládlo), 
♦ Návrh na příští rok: Řehtání na náměstí podle vzoru v Českých Budějovicích. 
♦ Stojan na svíčky v katedrále: Dostali jsme nabídku – návrh pořídit jej a umístit před oltář P. Marie Lurdské. 
♦ Prázdninové akce: farní voda: 8. -10. 7. – Lužnice / farní vandr: 15. – 17. 7.  - Slavkovský les / Farní pěší 
pouť – Vavřineček u Domažlic – Vavřinecká pouť 12. – 14. 8. 2022 / pouť do Rumunska (Banát) – návrh: 11. – 
18. 10. 2022 - posvícení v Gerniku - je třeba zjistit zájem farníků. 
♦ Knihovna z biskupství: biskupství se rozhodlo zrušit místní knihovnu a nabídlo naší farnosti knižní fond. Je 
otázka, kdo by se o ni staral - nabídl se pan Vydlák. PRF rozhodla přijmout knihy – je však otázka, zda se knihy 
vejdou do prostor skříní v sále. Bude třeba část nepotřebných knih vytřídit. Brigáda na přestěhování knihovny: 
pátek 13. 5. 2022  
♦ Hrob Mons. Multerera – na Ústředním hřbitově je ve špatném stavu. Je třeba očistit, upravit vybavení hrobu - 
kámen. Jan Trčka a Jan Lontschar se podívají přímo na místě na stav, pak se osloví kameník. 
♦  Kurz Alfa: začal v úterý 19. 4. 2022. Přihlásilo se 34 lidí, na jednotlivá setkání zatím chodí tak 25 osob. 
Destičlenný tým se vzorně stará o průběh – o technické zabezpečení – vítání účastníků, příprava místností – 
židle, stoly. P. Pavel poděkoval Karlu Ženíškovi za jeho nasazení s přípravou i nyní s vedením kurzu. 

♦  Lektorská služba: Je třeba vychovávat lektory k správnému čtení při mši svaté.  Karel Ženíšek osloví Irenu 
Pulicarovou a domluví termín (pravděpodobně středa – podle jejích možností) setkání pro lektory. Setkání by se 
mělo uskutečnit na faře s praktickou zkouškou před mikrofonem v kostele NPM.  
♦ Je třeba přemýšlet, jak zviditelnit Plzeňskou Madonu – katedrála je vlastně poutním místem. Nabízí se termín 
pátek 27. 5. výročí posvěcení katedrály – večer v 18:00 mše sv. a modlitba před Plzeňskou Madonou. 
♦ Poutě ve farnosti: pondělí 15. 8. v 18:00 v kostele NPM / středa 24. 8. v 8:00 a v 18:00 v katedrále  
♦ Další akce: neděle 24. 7. Den prarodičů a seniorů – v 15:00 v Meditační zahradě.                   zapsala Anna Sladká 
 

Zápis z Ekonomické rady farnosti – 27. 4. 2022 
 

přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna Sladká, Ing. Václav Mužík, Ing. Marie Bauerová, 
účetní, jako host, Ing. Martin Kala, ekonom diecéze, jako host, omluvena: Anna Weberová  
 

♦ Jednání ERF za účelem projednání a schválení účetní uzávěrky farnosti za rok 2021. Členům ERF byly 
předloženy v dostatečném předstihu roční výkazy hospodaření farnosti, daňové přiznání za rok 2021 a další s tím 
související materiály. Paní ing. Bauerová vysvětlila přítomným jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty a rozvahy za 
rok 2021. Následně vysvětlila dotazy členů ERF k výsledkům hospodaření. Po následné diskuzi byla hospodářská 
uzávěrka za rok 2021 schválena všemi přítomnými členy ERF. 
♦  Oprava střechy a vnějšího pláště katedrály: předpokládané náklady 97 mil. korun + 750 000,-Kč na přípravné 
práce. Bude požádáno o dotaci, dohodnuto s otcem biskupem, že biskupství bude mít finanční spoluúčast na podíl 
vlastníka (cca 5% z dotace) ve výši 50% v případě opravy střechy katedrály a 100% v případě vnějšího pláště 
katedrály. Pokud by vlivem inflace došlo k enormnímu zdražení nákladů na opravu pláště katedrály (nad finanční 
možnosti farnosti), byla by oprava vnějšího pláště zastavena a odložena. 
Toto řešení bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy ERF. 
♦  V rámci pomoci ukrajinským uprchlíkům byl pronajat byt ve Františkánské ulici ukrajinské rodině (1 žena s dvěma 
dětmi). Bylo rozhodnuto pronajmout byt bezúplatně na dobu určitou s možností prodloužení. 
♦ Na návrh ing. Martina Kaly bylo rozhodnuto z prostředků, které má farnost na depozitu (z prodeje domu na 
Klatovské a části domu v Palackého) za pomoci biskupství zakoupí bytové prostory (nejlépe 2 menší bytové 
jednotky) k pronájmu.                                                                                                          zapsala Mgr. Jana Císařová                                                        

Farní týden v Rumunsku: 12. – 19. 10. 2022 
Plánujeme, že v říjnu pojedeme s farností do českých vesnic v rumunském 
Banátu: ♦ 1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR. ♦ 2. den: Ráno příjezd 
do české vesničky Gerník a ubytování. Po odpočinku procházka po vesnici a 
krátké představení všech českých vesnic v Banátu. ♦ 3. den: Celodenní výlet do 
české vesnice Eibenthal; po cestě se zastavíme u sochy dáckého krále a 
vojevůdce Decebala, jež horolezci vytesali do skály. Při zpáteční cestě 
navštívíme další českou vesničku Bígr. ♦ 4. den: Návštěva další české vesnice 
Svatá Helena, tentokrát nepojedeme minibusem, ale půjdeme pěšky. Trasa je 
dlouhá cca 15 km, půjdeme i kolem známé jeskyně jménem Turecká díra. Večer 
návrat do Gerníku (možnost návratu minibusem). ♦ 5. den: Po snídani je možné 
zúčastnit se mše svaté s místními krajany – Slavnost posvěcení chrámu 
(posvícení). Po mši svaté bude výlet k místním mlýnům U sv. Petra, kam místní 
obyvatelé jezdí s obilím. Večer proběhne tancovačka folklorních písní s místní 
kapelou Bohemia. ♦ 6. den: Po snídani odjezd do termálních lázní Baile Felix. 
Po cestě zastávka v Temešváru, kolébce revoluce roku 1989, s prohlídkou 
pravoslavné katedrály barokního centra. Město Temešvár si vysloužilo přezdívku 
malá Vídeň. Ve večerních hodinách přijezd do lázní. Ubytovaní a večeře. ♦ 7. 
den: Pobyt v lázních. V odpoledních hodinách výlet do města Oradea, kde také 
navštívíme Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která je s Biskupským palácem 
největším barokním souborem v Rumunsku. ♦  8. den: Po snídani odjezd zpět 
do ČR. Ve večerních hodinách příjezd. 
Cena: 9 500,- Kč  Přihlášky do konce srpna na petrasovsky©bip.cz 
 

V ceně je zahrnuto: 6 x ubytovaní, 6 x polopenze (4 x v Gerníku, 2 x Hotel President****), doprava tam 
a zpět, služby průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku. 

katedrála sv. Bartoloměje: 
 

♦ 15:45 – 17:45 - Prohlídka kůru a 
zrekonstruovaných varhan - komentované 
prohlídky, provází Aleš Nosek, časové vstupenky od 
15:00 u stánku před katedrálou. 
♦ 16:00 – 21:00 - Nízkou brankou na novou 
vyhlídku do podkroví katedrály - cesta časem v 
podkroví katedrály - komentované prohlídky., provází 
architekti Marek Marovič a Jan Trčka., časové 
vstupenky od 15:00 u stánku před katedrálou. 
♦ 18:30 – 19:00 - Bohoslužba slova - povede P. 
Pavel Petrašovský 
♦ 19:30 – 20:00 - Krásný úsměv Panny Marie – 
sochami a obrazy P. Marie provází architekt Jan 
Soukup 
♦ 20:30 – 21:00 - Koncert České písně - Sedm 
posledních slov Ježíše Krista na kříži od Charlese 
Gounoda, řídí: Alena Holecová 
♦ 21:30 – 22:00 - Co umí varhany - zahraje a 
představí regenschori Aleš Nosek 
♦ 22:30 – 23:00 - Katedrála plná světla – co umí 
nové osvětlení interiéru - provází architekt Jan Trčka 
♦ 23:00 – 23:30 - Schola Cantorum Pilsensis -  
gregoriánský chorál, řídí Petr Blažek. 
♦ 23:30 – 23:50 - „Pokoj Vám“ – modlitba za Plzeň 
s požehnáním - povede P. Pavel Petrašovský. 
 

kostel Nanebevzetí P. Marie   
ve Františkánské: 
 

♦ 19:00 – 23:00 - Bylinková čajovna - 
dejte si voňavý šálek čaje na faře. 
♦ 19:00 – 23:00 - Výstava obrazů Václava 
Šmolíka - obrazy v kostele na téma Reflexe 
křesťanství, autorské průvodní slovo 
♦ 19:00 – 19:30 - Františkánská schola - 
duchovní skladby doplněné úryvky z Bible, 
řídí Anděla Florianová 
♦ 19:30 – 20:00 - Proč se zvoní - 
přednáška o zvonech - provází nejmladší 
zvoník u nás Bruno Bezděk 
♦ 20:00 – 20:30 - Schola od sv. 
Bartoloměje - řídí Petr Kryl 
♦ 20:30 – 21:00 - Co všechno se v kostele 
najdete – o vybavení kostela, jak se co 
jmenuje a k čemu to všechno slouží - 
provází architekt Jan Soukup 
♦ 21:30 – 22:00 - Rok v barvách, aneb 
kdy uvidíte kněze v růžové - provází P. 
Pavel Petrašovský 
♦ 22:00 – 22:30 - Pěvecký sbor 
Resonance - řídí Jitka Chaloupková 
♦ 23:00 – 23:50 - Zpěvy studentské 
scholy – kytary v kostele 

Lubošovy 
myšlenky 
 

    Dobry den, drazí přátelé, 
rád bych se s vámi podělil 
o poněkud zvláštní myšlen-
ku, a tou je hlad, hlad duše 
po Bohu.  
    I lidé, kteří odmítli Boha 
ve věčnosti tento ohromný 
hlad pociťují. Uspokojit by 
je mohla Eucharistie. Jak 
tyto duše touží po troše 
vína a mají hlad po troše 
toho chleba, a to nikdy 
nepřestane. Věčný hlad a 
žízeň. Naproti tomu duše 
v nebi se zdarma napijí 
z řeky života a mají Kristův 
chléb a jsou sytí a plní 
života. Oblažuje je déšť a 
rosa. Je to skutečně tak. 
Už tady na zemi zakou-
šíme dary Boží Eucharistie. 
Bohu díky.        Luboš Oláh 


