pátek 22. 7. – svátek sv. Máří Magdalény
 9:00 – varh. koncert Aleše Noska – kat.
sobota 23. 7. – svátek sv. Brigity
neděle 24. 7. – 17. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 11,1-13
 15:00 – 17:00 – den prarodičů a
seniorů – Meditační zahrada – viz níže
 večerní adorace a nešpory nebudou
pondělí 25. 7. – svátek sv. Jakuba
neděle 31. 7. – 18. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 12,13-21
 večerní adorace a nešpory nebudou
úterý 2. 8.
 18:00 – mše sv. – Porciunkule – slouží
františkáni – NPM
pátek 5. 8. – 1. pátek v měsíci
 7:00 – 11:00 – zpovídání, po mši adorace
– kat. / 15:00 – 16:00 – adorace,
zpovídání – NPM
 16:30 – mše sv. – NPM
sobota 6. 8. – svátek Proměnění Páně
neděle 7. 8. – 19. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 12,32-48
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
úterý 9. 8. – svátek sv. Terezie Ben. od Kříže
středa 10. 8. – svátek sv. Vavřince
11. – 14. 8. – pěší pouť do Domažlic
neděle 14. 8. – 20. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 12,49-53
 možnost autobusové pouti do Domažlic
na vavřineckou pouť, kam putují farníci
pěšky – hlaste se u Anny Sladké
 večerní adorace a nešpory nebudou
pondělí 15. 8. – slavnost Naneb. P. Marie
 8:00 – mše sv. s žehnáním květin a bylin – kat.
 18:00 – poutní mše sv. s žehnáním květin
a bylin – NPM
 po večerní mši sv. grilování a setkání
farnosti před farou
neděle 21. 8. – 21. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 13,22-30
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
středa 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje
 8:00 – poutní mše sv.
 18:00 – poutní mše sv. – po ní grilování a
setkání farnosti na biskupství

neděle 28. 8. – 22. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 14,1.7-14
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
čtvrtek 1. 9.
 16:00 – požehnání školákům – kat., pak
hledání pokladu na plzeňském náměstí
neděle 4. 9. – 23. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 14,25-33
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
sobota 10. 9. – diecézní pouť v Teplé
 plánujeme objednat autobus

(Po)prázdninové akce
farnosti:
♦ 8. – 10. 7. – farní voda – sjezd Lužnice na
kánoích, spaní v kempech ve stanu, poslední
možnost přihlášení: 26. 6.
♦ 15. – 17. 7. – farní čundr – Slavkovský les,
putování s krosnami, spaní pod širákem či ve
stanu
♦ 24. 7. – den prarodičů a seniorů – Meditační
zahrada – viz níže
♦ 11. – 14. 8. – pěší pouť z Plzně do Domažlic
- na chodskou vavřineckou pouť, spaní pod
střechou, věci na spaní se vezou autem, denně
cca 25 km
♦ 10. 9. – diecézní pouť v Teplé – objednáme
autobus
♦ 12. – 19. 10. – s farností do českých vesnic
v Rumunsku – autobusem, hlaste se do konce
srpna, cena: 9.500,- Kč ‚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

Den prarodičů a seniorů
V neděli 24. 7. v 15.00 – 17.00 zveme seniory
do Meditační zahrady při příležitosti Světového
dne prarodičů a seniorů
♦ pozvěte i své nevěřící sousedy a přátele. ♦
vystoupí dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje ♦
povídání o Plzeňské Madoně ♦ posezení u
opékání špekáčků ♦ zpěv při kytaře
♦ tel. pro zajištění dopravy: 778 274 550
♦ doprava MHD Č.30 – zastávka Šimerova /
Č.32 – směr NC Černice zastávka Luftova
zahrada, Tyršův most (14:41) směr Bory
zastávka Tyršův most (14:10)

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
26. 6. 2022 – na celé prázdniny
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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

Prázdniny
Dobře, tak tedy začínají prázdniny. My, osazenstvo
fary, se z ničeho nic stáváme
línými a rušíme, co se zrušit dá
(polední mše nebudou, večerní
mše nebudou, společenství
nebudou, Bartík se psát nebude) neboť si uvědomujeme, jaké hrozí nebezpečí, že bychom za spasitele pokládali sami sebe místo Pána
Ježíše Krista. Proti tomu je třeba bojovat co nejširším škrtáním farních aktivit. Pojďme na to. Alespoň na
dva měsíce.
Faráři se navíc nabízí možnost, jak jet na vodu či na čundr a nemuset si na to brát dovolenou.
Stačí, když z toho uděláte farní akci. A pak plujete po řece, opájíte se krásou přírody, touláte se po lesích a
pijete vodu ze studánek a počítá se vám to do pracovní doby. Život je krásný.
Pár věcí bude třeba udělat rukama, vyřešit houpající se podlahu mezi lavicemi v kostele, natřít
naštukovanou fasádu fary, uklidit pár věcí a něco vyvézt do sběrného dvora, ale to je vítané a příjemné,
člověk sedící dlouho v kanceláři manuální prací odpočívá, škoda že jí není víc, škoda že není farní
zahrada, na níž by bylo třeba sekat trávu nebo dláždit cestičky.
Moc se omlouvám vám všem, kteří to tak nemáte, vám, pro něž nesou letní měsíce vydechnutím,
ale pokračujícím šílenstvím, utažením šroubů, aby se vše stihlo, než rodina odjede na dovolenou, a po
jejím návratu zas makat, aby se dohnal ztracený čas.
Kéž bychom mohli všichni my, připoutaní řetězy k pracovním stolům a pracovním linkám a
pracovním počítačům, alespoň jednu za čas poznat, že jsme svobodné Boží děti. A že to není tak, že Bůh
si vysní dokonalou farnost či dokonalou rodinu nebo dokonalou katolickou charitu nebo dokonalé farní
společenství a pak tomu obětuje nějakého člověka, který ve jménu farnosti, společenství či charity padne
vysílením. Nevadí, materiálu máme dost, pošleme dalšího.
Kéž bychom věděli, že člověk nebude pro Boha nikdy jen nahraditelným prostředkem
k uskutečňování jeho plánů. P. Martin Sedloň dokonce jednou navrhoval, že by se při obsazování farností
kněžími neměla klást na první místo otázka po tom, jaký kněz je dobrý pro onu farnost, ale jaká farnost je
dobrá pro onoho kněze, neboť když se bude kněz dobře cítit na svém místě, bude i dobře sloužit farnosti.
Asi to nejde bezezbytku uskutečnit, ale myšlenka je to zajímavá.
Nejsme spotřební zboží, jsme svobodné Boží děti. Řetěz se rozlomil, pojďme utéct z klecí.
Kéž bychom alespoň o prázdninách zakusili, že se na nás Bůh dívá s láskou, že pro něj nejsme jen
kladívka, kterými potřebuje zatlouct hřebík. A kéž bychom to pak zakoušeli po zbytek života.
P. Pavel Petrašovský

Výlet farnosti do Dobřívi a Strašic

PRAVIDELNOSTI:

Horká sobota 18. 6. 2022, teplota překonává třicítku. Ráno
tedy ještě ne, to je ještě snesitelně, někteří přicházejí už na mši
do katedrály v osm ráno, pak vyrážíme na nádraží, kde se
setkáváme s těmi, kdo si chtěli přispat. Mezi nimi je i několik
ukrajinských přátel. Jedeme do Hrádku u Rokycan, odkud je to
asi 3 km do Dobřívi.
Zde se přidáváme k prohlídce místního hamru s neuvěřitelně dochovanými nástroji a stroji z 19. a začátku 20.
stol., vše poháněné transmisí pěti vodními koly. Součástí
prohlídky je i ukázka kovářského řemesla, děti pak mají
možnost si samy vykovat hřebík.
Po zakoupení zmrzliny jsme vyrazili dále, po modré značce
kolem potoka a chládkem lesa. Cestou jsme si na bezpečném
místě rozdělali oheň a opekli buřty.
O kus dále jsme náhodou narazili na malou zajímavou
propast, do níž Aničce spadly sluneční brýle, a Maxim je
s nasazením vlastního života z propasti vynesl. Na oslavu této
události jsme se pomodlili modlitbu během dne a pak po cestě i
růženec.
Došli jsme až do Dobřívi. Zde nás místní sběratel pozval do
své garáže s historickými automobily, starou formulí a spoustou
překrásné veteše.
A pak už jsme byli rádi, že jsme stihli ještě hospodu s dobrým pivem a po rychlém zaplacení včas dorazili na
autobusovou zastávku. A pak autobusem do Rokycan a
z Rokycan vlakem do Plzně. Přestože to bylo horké, bylo to
povedené a krásné.

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)

60 let kněžství Mons. Emila Soukupa
V pátek 1. 7. bude v 16:30 v katedrále mše sv. u příležitosti
významného výročí dlouholetého faráře naší farnosti Mons. Emila
Soukupa: 60 let od jeho kněžského svěcení. Oslavenec srdečně zve na
mši sv. i na následné pohoštění na biskupství.
Mons. Emil Soukup se narodil 30. 6. 1939 plzeňským manželům
Karlovi a Emilii Soukupovým. Po maturitě se v r. 1957 přihlásil do
kněžského semináře za českobudějovickou diecézi. 24. 6. 1962 byl pak
v Litoměřicích vysvěcen slovenským biskupem Ambrožem Lázikem
(v Čechách tehdy biskupové nebyli nebo nemohli působit).
V září 1962 byl Mons. Soukup ustanoven kaplanem v Domažlicích, brzy však musel narukovat na
vojnu. I po ní působil v Domažlicích až do dalšího přeložení. V r. 1969 odešel jako administrátor do
Lomnice nad Lužnicí. Po pěti letech byl pak ustanoven farářem v krásném Českém Krumlově.
V r. 1993 se rozhodl po vzniku Plzeňské diecéze se stát jejím knězem. Vrátil se do Domažlic, kde
působil až do r. 2001, kdy ho biskup přeložil do Plzně, kde sloužil až d r. 2019 jako farář farnosti u
katedrály. Poté se už potřetí vrátil do Domažlic, kde i ve svých 83 letech horlivě vykonává kněžskou
službu. Navíc se každé pondělí objevuje v Plzni, kde slouží ranní mši sv. v katedrále a pak dopoledne
zpovídá v kostele Nanebevzetí P. Marie.

 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 přede mší.
Setkání u kafe na faře nebo na biskupství
po každé nedělní mši sv.

 v červenci a srpnu kafe po mši
budou jen příležitostně na faře, na
biskupství nebudou.
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 budou předem
ohlášeny.

PROGRAM: od 26. 6. – na
celé prázdniny
neděle 26. 6. – 13. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 9,51-62
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
úterý 28. 6. – památka sv. Ireneje
 9:00 – modlitby matek - fara
 18:00 – Kurz Alfa (poslední setkání) - fara
středa 29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla
 9:00 – setkání nad biblí - fara
 17:00 – přidaná mše sv. - NPM.
čtvrtek 30. 6.
 18:00 – modlitební společenství – fara
V ČERVENCI A SRPNU NEBUDOU MŠE
SV: VE 12:00 A V 17:00 A V NEDĚLI VE
20:00 V KOSTELE NPM.
Zůstávají mše sv. v 8:00 v katedrále (po –
so) a nedělní v 8:00 v NPM a v 10:00
v katedrále.
pátek 1. 7. – 1. pátek v měsíci
 7:00 – 11:00 – zpovídání, po mši adorace
– kat. / 15:00 – 16:00 – adorace, zpovídání
- NPM
 16:30 – mše sv. u příležitosti 60 let
výročí kněžství Mons. Emila Soukupa –
kat. – pak pohoštění na biskupství
 večerní mše sv. v NPM nebude
neděle 3. 7. – 14. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 10,1-12.17-20
 18:00 – adorace a nešpory – kat.
úterý 5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 17:00 – přidaná mše sv. - NPM
8. – 10. 7. – farní voda – sjezd Lužnice
neděle 10. 7. – 15. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 10,25-37
 večerní adorace a nešpory nebudou
pondělí 11. 7. – svátek sv. Benedikta
15. – 17. 7. – farní čundr – Slavkovský les
neděle 17. 7. - 16. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 10,38-42
 večerní adorace a nešpory nebudou

