PRAVIDELNOSTI:
mše sv.: (kat. = katedrála na náměstí, NPM =
kostel Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské)
 pondělí: 8:00 (kat.) / 12:00 (NPM) 2. pondělí
v měsíci ve 12:00 – bohoslužba slova

 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)
 úterý: 16:00 – 17:00 (plzeňští františkáni)
 středa: 15:00 – 16:00 (Pavel Petrašovský)
 pátek: 15:00 – 16:00, během toho adorace
(P. Pavel Petrašovský)
 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: 18. 9. – 2. 10.
neděle 18. 9. – 25. neděle velikonoční
 evangelium: Lk 16,1-13
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
úterý 20. 9. – sv. Ondřeje Kim Tae-gona
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
 18:00 – příprava na křest dospělých - fara
středa 21. 9. – svátek sv. Matouše
 9:00 – setkání nad biblí - fara
 17:00 – varhanní koncert – kat.
čtvrtek 22. 9.
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
 17:00 – varhanní koncert (Letnice umělců) – kat.
 18:00 – modlitební společenství – fara

pátek 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny
 15:00 – 16:00 – adorace - NPM
neděle 25. 9. – 26. neděle v mezidobí

BARTÍK

 evangelium: Lk 16,19-31
 sbírka při mši bude věnována na charitu
 při mši v 10:00 bude pokřtěna Alžběta

zpravodaj
Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje

Landsmannová

 18:00 – ekumenická bohoslužba – kat.
 adorace a nešpory nebudou
úterý 27. 9. – pam. sv. Vincence z Pauly
 9:00 – modlitby matek - fara
 18:00 – příprava na křest dospělých – fara
středa 28. 9. – slavnost sv. Václava
 8:00 – mše sv. – kat.
 setkání nad biblí a polední mše nebudou
 17:00 – mše sv. - NPM
čtvrtek 29. 9. – sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
 18:00 – farní společenství – fara
pátek 30. 9. – památka sv. Jeronýma
 15:00 – 16:00 – adorace – NPM
sobota 1. 10. – památka sv. Terezie o Dítěte Ježíše
 8:00 – mše sv. s žehnáním růží
neděle 2. 10. – 27. neděle v mezidobí
 evangelium: Lk 17,5-10
 adorace a nešpory z důvodu exercicií nebudou
♦ Od září jsou změny ve zpovědních službách
v kostele NPM: františkáni už nezpovídají ve
čtvrtek, ale v úterý od 16:00 do 17:00 / Pavel
Petrašovský zpovídá ve středu a v pátek od 15:00
do 16:00, v pátek je zpovědní služba spojena
s adorací.
♦ Začala výuka náboženství pro děti. Na faře učí
vždy v úterý odpoledne salesiánka sestra Hanka.
Zájemci nechť se jí ozvou: 728 941 219.
♦ V neděli 25. 9. jste v 18:00 zváni do katedrály na
ekumenickou bohoslužbu. Bude jí předsedat
biskup Tomáš, zúčastní se jí křesťané z plzeňských
církví a jejich duchovní.
♦ V sobotu 8. 10. bude farní výlet do
Koněpruských jeskyní. Sraz: 8:30 na vlakovém
nádraží u pokladen. Trasa cca 7 km, místy do
pořádného kopce. Návrat kolem 17:00. S sebou:
svačinu, pití, něco na opékání, pláštěnku.
♦ Biskupství nabízí na částečný úvazek práci na
vrátnici. Informace na tel. 731 619 020.
♦ Sestry salesiánky hledají někoho, kdo by jim za
finanční odměnu pomohl s úklidem střediska na
Křimické. Informace na tel. 732 376 890.
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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

In hoc signo vinces
Mluvili jsme o tom 14 září o
svátku Povýšení sv. Kříže. V katedrále je pod kůrem namalovaný
plzeňský znak. Nad jeho štítem jsou
umístěny tři zelené kopečky, které
nesou zlatý kříž, a v nich je vepsáno
heslo: In hoc signo vinces – v tomto
znamení zvítězíš. Odkazuje to na
legendu o císaři Konstantinovi, který
prý před důležitou bitvou uviděl ve
snu kříž a uslyšel zmíněná slova. Po
probuzení dal na praporce svých
vojáků kříž namalovat – a bitvu vyhrál. A od té chvíle učinil křesťanství, které bylo dosud
pronásledované, státním náboženstvím, neboť zjistil, že ve znamení kříže se dá zvítězit. Tomáš Halík
tuto událost komentuje a ptá se, jak by asi dějiny Evropy vypadaly, kdyby tenkrát mocný císař tento
sen pochopil inteligentněji.
Možná se po něm totiž chtělo, aby zvítězil jinak. Snad se měl pokusit pochopit poselství kříže,
měl si všimnout, že se v něm zjevuje bláznivá Boží láska a bláznivá Boží pokora, a měl uvěřit, že
zvítězí Kristovým vítězstvím, když se v lásce a pokoře bude Kristu podobat, i když mu to asi zrovna
nepomůže v úspěchu v bitvách.
Zvítězit ve znamení kříže může znamenat přijmout kritéria, podle kterých tenkrát Ježíš jednal.
Může to znamenat nevolit si svou cestu jen podle toho, jestli je úspěšná, nebo ne, jestli na ní získám
uznání a potlesk druhých, nebo ne, jestli bude zábavná a jestli na ní budu spokojený, nebo ne.
Ježíšův kříž totiž taky nebyl úspěšný, lidé na Golgotě mu netleskali a zábavného na něm nebylo nic.
Byla to cesta, která mu dávala smysl, i když byla naprosto neúspěšná. Cesta rodin za minulého
režimu, které nepřestaly chodit do kostela, i když to zkomplikovalo vysokoškolská studia dětí. Cesta
člověka, který nepřijme výhodnější míso v práci, když by postup k němu vedl přes malý podvod, který
přece dělají všichni. Cesta rodičů, kteří si nechají postižené dítě, i když všude kolem sebe slyší, že si
tím zkazí život.
Ježíš jdoucí na Golgotu neměl jinou naději než naději v Otce, který nemůže dopustit, aby cesta
Syna byla nesmyslná a vše končilo hrobem. Naděje jeho následovníků, kteří věří, že ve znamení kříže
zvítězí, zřejmě nebude spočívat v ničem jiném. Nemají jinou naději, než tu Ježíšovu.
P. Pavel Petrašovský

Z pastorační rady farnosti ze dne 6. 9. 2022

Požehnání školákům a pátrací hra po náměstí

Přítomni: Miroslav Kováčík, Jan Lontschar, Ludmila Kučerová, Martin Liška, Karel Ženíšek, Jan
Trčka, Anna Rašková, P. Pavel Petrašovský, Anna Sladká
♦ Je třeba navštívit ÚH a prohlédnout stav hrobu P. Multerera, aby se případně mohl dát opravit –
úkol trvá – zajistí J. Trčka a J. Lontschar.
♦ V pondělí bude v k NPM polední mši sv. sloužit P. Barhoň. Druhé pondělí v měsíci P. Barhoň
nemůže – Jan Klail bude sloužit bohoslužbu slova.
♦ Ohlasy na prázdninové akce – vesměs kladné, nabízí se příště otázka připravit pouť i pro ty, kteří
neujdou dlouhé trasy – např. pouť na Svatou Horu autobusem. Také akce pro děti a mladé – návrh –
farní dětský tábor příští léto. Zapojit mladé na program, sehnat dospělé a někoho na vaření.
♦ Program pravidelných setkávání tento školní rok: Zatím zůstává dosavadní - středa v 9:00
setkání nad nedělními čteními. / Čtvrtek od 18:00 střídavě modlitební (nešpory a nedělní čtení) a farní
společenství (s různými tématy). A. Rašková – návrh – biblická hodina – ekumenická jednou za
měsíc – PRF se nevyjádřila
♦ Možnost živého růžence ve farnosti – bylo by třeba 20 lidí – zájemci ať se hlásí A. Raškové
♦ Plánované akce: Farní výlety: 8. 10., 12. 11., 25. 2., 29. 4., 10. 6. / Farní víkend – Horní Blatná 12.
– 14. 5. 2023 / Setkání chlapů (zpravidla 2. středa v měsíci): 7. 9., v říjnu nebude – pouť do
Rumunska, 16. 11., 14. 12., 2023: 11. 1., 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6.
♦ Další akce: Adventní věnce: sobota 26. 11., keramický betlém – neděle 4. 1, adventní duchovní
obnova – sobota 3. 12. – Štěnovice (P. Michal Kaplánek), postní duchovní obnova – sobota 11. 3.
2023 – Štěnovice
♦ Návrhy nové – hrkání (drkání, řehtání) na
Plánované farní akce:
náměstí ve Svatém týdnu nebo pašijové hry poznamenejte si prosím do diářů:
zatím k uvažování.
♦ 8. 10. – výlet farnosti do Koněpruských
♦ Návrh – udělat přednášku s osobností jeskyní
pozvat Mons.Václava Malého – nakonec
♦ 12. 11. – výlet farnosti
domluveno Karlem Ženíškem na 9. 11.
♦ 16. 11. – 18:00: setkání chlapů - fara
♦ Kurz lektorů – pokračování v menších
♦ 26. 11. – zdobení adventních věnců - fara
skupinkách – Karel Ženíšek domluví termíny
♦ 3. 12. – duchovní obnova ve Štěnovicích
s Irenou Pulicarovou. A. Sladká dodá seznam
s P. Michalem Kaplánkem
jmen. Lektorů.
♦
4.
12. – výroba keramického betlému – fara
♦ Jan Lontschar chválil Petra Krůtu za
♦
14.
12. – 18:00: setkání chlapů - fara
školení ministrantů – praktické zkušenosti
♦ 11. 1. – 18:00: setkání chlapů - fara
při ministrantské službě.
♦ 8. 2. – 18:00: setkání chlapů – fara
♦ L. Kučerová – návrh – bazárek věcí (které
♦ 25. 2. - výlet farnosti
někdo už nepotřebuje a druhému poslouží)
♦ 8. 3. – 18:00: setkání chlapů – fara
♦ Zvony – otázka, jestli v kostele NPM
♦ 11. 3. – duchovní obnova ve Štěnovicích
zprovoznit ve věžičce v západní části kostela
♦ 12. 4. – 18:00: setkání chlapů – fara
zvony, příp. jeden ze zvonů převěsit do věže
♦ 29. 4. – výlet farnosti
-- domluveno, že zatím odložíme, dokud bude
♦ 10. 5. – 18:00: setkání chlapů - fara
trvat ekonomicky náročné období – uvidíme,
♦ 12. – 14. 5. – farní víkend v Horní Blatné
jak se také bude vyvíjet finanční situace lidem
v Krušných horách
kolem energií.
♦ 10. 6. – výlet farnosti
♦ Příští setkání PRF : středa 26. 10. v 18:00
♦ 14. 6. – 18:00: setkání chlapů - fara
hodin.

O prvním dnu nového školního roku, tedy ve čtvrtek 1. září,
byli školáci pozváni v 16 hod. do katedrály. A opravdu jich pár
přišlo. Byla pro ně připravena krátká bohoslužba slova,
v jejímž závěru si nechali požehnat do nového školního roku.
Někteří z nich dokonce stáli o požehnání nových školních
aktovek. Stalo se.
A pak byla vysvětlena pravidla a vypukla velká pátrací hra
po náměstí. Každé dítě dostalo papír se seznamem úkolů. Šlo
o to najít několik míst na náměstí, buď podle popisu nebo
podle fotky, a zde zjistit dvě či tři písmena, které se postupně
doplňovaly do tabulky, z níž měly děti vyčíst, kde se ukrývá
klíč k pokladu. O pokladu se vědělo, ten byl schovaný
v dřevěné truhle za mříží u andělíčka Vošahlíka, jen bylo
potřeba onoho klíče, aby se k němu mohli dostat.
Pro někoho to sice bylo složité, ale v takovém případě
pomohli rodiče, kteří se u toho evidentně také dobře bavili. Po náměstí tedy pobíhalo nějakých šest
sedm skupinek hledajících hned dům se sochou rytíře, hned stříšku nad křížem na katedrále, aby na ní
spočítali hvězdy a sluneční paprsky, jindy zas zlatého velblouda
tyčícího se nad štítem domu. Objevili tak mnoho krás plzeňského
náměstí, kterých si pravděpodobně předtím vůbec nevšimli.
A když se tabulka zaplnila písmeny, zjistili, že klíč je
v kamenném patníku, na který se dívá sv. Barbora na morovém
sloupu. Najít ho bylo dílem okamžiku (i když se vyskytly protesty,
že sv. Barbora se nedívá na patník, ale nad něj) a už se
odemykala mříž u Vošahlíka. V bedně bylo mnoho věcí milých
dětskému srdci: bublifuky, stříkací pistole, plastoví koně, autíčka,
pastelky a tak dále. Každý si mohl vybrat jednu z nich pro radost
z tohoto odpoledne.
Tak snad bude požehnání účinné. Děti, zvládněte to, učitelé,
přežijte to. Snad zas za rok.

zapsala Anna Sladká

Hledá se dobrovolník

Živý růženec?

Hledáme pomoc pro staršího pána,
který je téměř nevidomý a přivítal by,
pokud by si někdo našel hodinu týdně
na procházku, povídání a naslouchání.
Více informací u Lenky Kuřátkové:
734 435 237

Na pastorační radě zazněl návrh, abychom ve farnosti
zkusili živý růženec. O co jde? Živý růženec tvoří lidé, kteří
se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje
do jediné růže, která je tvořena z dvaceti tajemství
(růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla).
Každý člen živého růžence se denně modlí
jeden předem určený desátek, který
se po měsíci mění. Skupinka živého
růžence se tak denně pomodlí
celý růženec tak, že se poskládají desátky jednotlivých
členů. Šli byste do toho?
Dejte o sobě vědět.

Live s biskupem
V pondělí 19. 9. od 20:00 bude na
internetu biskup Tomáš živě odpovídat
na otázky o diecézi. Odkaz je na
www.bip.cz. Otázky se mohou předem
zasílat na live@bip.cz.

