
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Ikona Trojice 
 

Když dostane západní malíř zakázku 
namalovat obraz Nejsv. Trojice, je jasné, jak to 
provede: Bůh Otec bude znázorněn jako stařec 
s bílým vousem, Bůh Syn jako vtělený, vyjadřující 
se lidstvím Ježíše, který na obrazu drží kříž. Duch 
sv. se bude v podobě holubice vznášet nad nimi. 

Když dostane východní ikonopisec zadání 
napsat ikonu Nejsv. Trojice, udělá to jinak. Tři 
postavy, které si jsou navzájem velmi podobné, 
sedí kolem jednoho oltáře. Otec, Syn a Duch sv. 

Syn se dívá na Otce, jako by čekal na 
jediný jeho pohyb či gesto, aby mu mohl být ve 
všem podobný. Ruku má vztaženu nad obětní 
kalich, ve kterém je beránek – a Otec se na tento 
kalich dívá. A jako bychom u toho slyšeli Syna, 
který říká: Tohle je kalich mé krve, kterou jsem 
přinesl z lásky k tobě za všechny lidi. Nemůžeš se 
nad nimi nesmilovat, když mě to stálo tolik. 

Duch sv. se dívá na toho, kdo se před 
ikonou modlí. Pravou rukou ukazuje na oltář, hlavu má nakloněnou skoro v prosebném gestu, jako by 
zval: Pojď si přisednout sem k nám. V čele oltáře je místo pro tebe. Jsi stvořen pro to, abys zasedl 
s Otcem i Synem i Duchem sv. k jednomu stolu. Tvé místo je ve vztazích Trojice. Nespokoj se s ničím 
menším! Hlavně nechtěj málo! 

Za Otcem vystupuje členitá budova. „V domě mého Otce je mnoho příbytků,“ říká Ježíš 
v Janově evangeliu. Příbytek pro nás je už přichystán, pokoj vystrojen, postel odestlána. Počítá se 
s námi. Otec i Syn i Duch sv. nebudou překvapeni, když se u nich objevím. Je to právě naopak: Když 
nedorazím, stavěli zbytečně a stlali zbytečně. 

Za Synem vystupuje strom, který má symbolizovat dřevo kříže. Syn ho musí mí stále s sebou, 
jako by chtěl stále připomínat: Když přicházíš k Bohu, přicházíš k tomu, který si tě zamiloval k smrti. 
Nejsi tu cizí, jsi tak drahý, že pro tebe byl Bůh přitlučen na kříž 

Za Duchem sv. pak vystupuje hora. Hora Sinaj, hora Sijón, hora Karmel, hora Proměnění, hora 
Golgota. Na všech těchto horách se Bůh mimořádným způsobem setkal s člověkem. A snad někde 
existuje i nějaká moje hora, na které se Bůh už konečně vlomí do mého srdce.      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)  
 v červenci a v srpnu nebudou mše sv.             

ve 12:00 a 17:00 v kostele 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) 

 v červenci a srpnu zpovědní služby 
nebudou. Zpovídá se půl hod. přede mší. 

 

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  
 v červenci a srpnu společenství nebudou 
 

půlhodinová adorace a nešpory: 
 neděle 18:00 – katedrála  
 v červenci a srpnu bude adorace a 

nešpory jen pokud bude předem ohlášena. 
 
 

PROGRAM: 12. – 26. 6. 
 

neděle 12. 6. – slavnost Nejsv. Trojice 
 evangelium: Jan 16,12-15 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
pondělí 13. 6. – pam. sv. Antonína z Pad. 
 12:00 – bohoslužba slova – kostel NPM 

(vede jáhen J. Klail)  
 

úterý 14. 6.   
 9:00 – modlitby matek - fara 
 18:00 – Kurz Alfa - fara 

středa 15. 6. 
 9:00 – setkání nad biblí - fara 
 17:00 – pastorační rada – fara 
 19:00 – varhanní koncert konzervatoře – kat. 

čtvrtek 16. 6. – slavnost Těla a Krve Páně 
 8:00 – mše sv. – kat. 
 mše sv. v 17:00 v NPM nebude 

 18:00 – mše sv. s eucharistickým průvodem 
kolem 4 oltářů – slouží biskup Tomáš – 
kostel P. M. Růžencové na Jiráskově nám. 

pátek 17. 6.  
 17:00 – mše sv. za primáře Kozu – kat. 

sobota 18. 6. 
 farní výlet do Dobřívi – sraz v 9:10 na 

nádraží u pokladen 
neděle 19. 6. – 12. neděle v mezidobí  
 evangelium: Lk 9,18-24 
 při mši sv. v 10:00 bude pokřtěn Jindř. Ženíšek 
 večerní adorace a nešpory nebudou 

pondělí 20. 6.  
 12:00 – bohoslužba slova – kostel NPM 

(vede jáhen J. Klail)  
úterý 21. 6. – památka sv. Aloise Gonzagy 
 8:45 – úklid katedrály (můžete pomoci?) 
 18:00 – Kurz Alfa - fara 

středa 22. 6.  
 9:00 – setkání nad Biblí – fara 

čtvrtek 23. 6. – Narození sv. Jana Křtitele 
 18:00 – Labyrint světa a ráj srdce – čtení za 

doprovodu varhan: Pavla Sovová / Irena 
Pulicarová / Petr Blažek – NPM 

pátek 24. 6. – slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova 
sobota 25. 6. – Neposkvrn. Srdce P. Marie 
neděle 26. 6. – 13. neděle v mezidobí  
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory - fara 
 

♦ Výlet farnosti do Dobřívi a Strašic – 
sobota 18. 6. 2022: možno přijít na mši sv. 
v 8:00 v katedrále, jinak sraz 9:10 na nádraží 
před kasami, vlakem do Hrádku, odtud do 
Dobřívi, prohlídka historického hamru. Pak cca 
10 km do Strašic, odtud zpět autobusem. 
Návrat asi 17:37. S sebou: buřty, pláštěnku 
♦ Hlaste se na prázdninové akce farnosti 
(vodu, čundr, pouť do Domažlic, týden 
v Rumunsku) - viz str. 2. 
 

BARTÍK 
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň  
u katedrály sv. Bartoloměje 
 

12. – 26. 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 



Víkend farnosti v Manětíně 
O víkendu 20. – 22. 5. 2022 jsme v počtu 

devíti kusů pobývali na Manětínsku. Hostila nás 
místní fara, která nás přijala do svých útrob v pátek 
večer.  

V sobotu jsme pak brzy ráno vyrazili do 
místního poutního kostela sv. Barbory, který v sobě 
chová studnu, a pak už jedním vrzem na výlet 
krásnou přírodou podél Manětínského potoka k řece 
Střele. U Čoubova mlýna se točilo místní pivo, 
čehož jsme všichni využili. Většina mužstva pak 
požadovala prodloužení výletu, tak se jim tu líbilo, 
nezbývalo než zvolit trasu spojenou s přebroděním 
Střely.  

Večer pak máme mši sv. v ma-
nětínském kostele. Pak vaříme večeři a po ní 

hrajeme společenské hry a pijeme vínko.  
V neděli jsme slavili mši sv. spolu s místní farností. Pak 

jsme se nechali provést zámkem, který s kostelem spojuje most 
do panské oratoře. Po zámku jsme vyjeli auty do Lukové, kde je 
kostel s instalovanými sochami místních obyvatel, kteří byli 
odsunuti po 2. světové válce. A potom oběd, uklidit a domů.  

 

Dopis od našeho syna z Indie 
 

      Za peníze stržené při prodeji keramického betlému jsme zaplatili 
v rámci projektu Adopce na dálku rok studia dvěma dětem z Indie. 
Dopis od dívky byl v minulém Bartíku, v zápětí přišla zpráva od 
chlapce Rishona. Překlad: Eliška Lands-mannová: 
      Drazí přátelé, nejprve bych vás chtěl srdečně pozdravit a popřát 
vám krásné jaro. Jak se vám a vašim blízkým daří? Já a moje rodina 

se modlíme, aby Vám Pán dal dobré zdraví. Můj otec dál pracuje jako řidič a maminka je doma. Moje 
sestra Riyana už chodí do školky a večer si spolu hrajeme. Jak už víte, loni v listopadu znovu otevřeli 
školu, a tak opět chodím pravidelně na výuku. Jsem ve třetí třídě a s učením mi pomáhá tatínek. Jde mi to 
dobře. Závěrečné zkoušky mám v dubnu a jakmile budou výsledky, pošleme vám moje vysvědčení a fotku.  
Jako každý rok, i letos jsem dostal učebnice, aktovku a deštník a taky zaplacené školné. Já i moje rodina 

jsme vám moc vděčni za vaši pomoc. Každou neděli máme v kostele hodinu 
katechismu, chodím tam s rodiči. Trvá 45min a potom je mše svatá. Při mši se za vás 
vždycky modlím. 
      Velikonoce jsou za dveřmi. Přeju vám a vašim rodinám veselé Velikonoce a kéž 
Vám zmrtvýchvstalý Pán žehná. Během velikonočního Tridua se za každý den 
budeme modlit. Vyřiďte prosím mé pozdravy také vašim rodinám. Pokud budete mít 
čas, byl bych moc rád, kdybyste mi taky napsali dopis. Tímto se s vámi loučím. Váš 
drahý syn Rishon Evan D´Souza 
 

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 vesni-ce 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. 
 

Postní almužna 
 

       Jeden z úmyslů postní almužny byl pomoci rodinám, které mají dítě v pěstounské péči. Postaral se o to 
Karel Ženíšek, který předal 7000,- Kč Evě Turkové, sociální pracovnici salesiánského střediska, která s těmito 
rodinami spolupracuje. Ta nám pak poslala toto poděkování: 
      Peníze jsem rozdělila do dvou pěstounských rodin. V první rodině je babička 
sama na výchovu  tří vnoučat, které má v pěstounské péči. Děti jsou ve třetí, čtvrté 
a páté třídě. Dále vychovává ještě své děti (16,18 let). Peníze využije na tábory 
dětí.  Dostala 4000,- Kč. Tábory v SaSM stojí 3000,- Kč pro jedno  pěstounské 
dítě 
      Ve druhé rodině je babička sama na výchovu dvou vnoučat, které má 
v pěstounské péči. Chlapci je 15 let a slečně 11 let. Dostali 3000,- Kč, 
které využijí na tábor pro holčičku, která jede s Pražankou na 14 dní 
na pobyt v hodnotě 6570,- Kč.  
       Moc Vám za postní sbírku děkují a já také. Zdraví a vše dobré 
přeje Eva Turková 
 

Akatist v Kyjovské kapli 
 

    V rámci čtvrtečního farního společenství jsme vyrazili 26. 5. auty do 
Smědčic, odkud jsme pěšky doputovali zbylý kilometr k lesní Kyjovské 
kapli, kde jsme se pomodlili starý východní zpěv k Panně Marii akatist. 
Fotka není před Kyjovskou kaplí, ale před kaplí ve Smědčicích. 

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 
♦ 12. – 19. 10. – s farností do českých 
vesnic v Rumunsku 
♦ Na prázdninové akce se už nyní 
můžete hlásit, zapsáním do tabulky 
v kostele nebo na petrasovsky@bip.cz 
 


