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: 2. – 23. 10.
neděle 2. 10. – 257. neděle velikonoční
 večerní adorace a nešpory nebudou
pondělí 3. 10.
 12:00 – bohosl. slova se sv. přijím. – NPM
 19:30 – koncert Česká píseň – kat.
úterý 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi
 9:00 – úklid katedrály
 17:00 – mše sv. – slouží františkáni – NPM
 příprava na křest dospělých nebude
středa 5. 10.
 12:00 – bohosl. slova se sv. přijím. – NPM
čtvrtek 6. 10.
 18:00 – modlitební společenství - fara

pátek 7. 10. – památka P. Marie Růžencové
 první pátek v měsíci
 zpovídání: 7:30 – 11:00 – kat. (po mši bude
během toho adorace), odpolední zpovídání a
adorace nebudou
 16:30 – mše sv. – NPM
sobota 8. 10.
 výlet farnosti do Koněpruských jeskyní: sraz
8:25 na vlakovém nádraží u pokladen
neděle 9. 10. – 28. neděle v mezidobí
 15:00 – schůzka těch, kteří jedou do
Rumunska – fara
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
úterý 11. 10.
 9:00 – modlitby matek - fara
 18:00 – příprava na křest dospělých (téma:
Bible) přijít může kdokoliv – fara
středa 12. 10.
 12:00 – bohosl. slova se sv. přijím. – NPM
 zpověd. služba P. Petrašovského nebude
 19:00 – koncert orchestru DJKT – kat.
čtvrtek 13. 10.
 večerní farní společenství nebude
pátek 14. 10.
 12:00 – bohosl. slova se sv. přijím. – NPM
 odpolední adorace a zpovídání nebudou
neděle 16. 10. – 29. neděle v mezidobí
 večerní adorace a nešpory nebudou
úterý 18. 10. – svátek sv. Lukáše
 příprava na křest dospělých nebude
 19:00 – koncert Touch of Gospel – NPM
čtvrtek 20. 10.
 18:00 – modlitební společenství – fara
pátek 21. 10.
 15:00 – 16:00 – adorace – NPM
neděle 23. 10. – 30. neděle v mezidobí
 sbírka při mši bude na misie
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
♦ Od 11. 10. budou mši sv. v úterý v 17:00
v NPM sloužit františkáni. Od 17:45 pak budou
na biskupství rozhovory o víře s br. Šebestiánem Smrčinou.
♦ V termínu 3. – 7. 10. bude P. Petrašovský na
exerciciích, v termínu 12. – 19. 10. bude farní
cesta do Rumunska. V těchto dnech budou
zastupovat kněží z plzeňského vikariátu.
Některé polední mše sv. nahradí bohoslužby
slova se sv. přijímáním sloužené jáhnem.

BARTÍK
zpravodaj
Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
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sladka@bip.cz, farnost.plzenkatedrala@bip.cz, web: www.farnostbartolomej.cz

První místo je už obsazeno
Divil jsem se, kde se to v naší společnosti
vzalo, když jsme se ujímali neúplných rodin, které
uprchly před válkou z Ukrajiny. Divil jsem se, kde se to
v naší farnosti vzalo, když jsme posílali oblečení a
peníze do válkou zkoušených oblastí. A ve středu jsem
slyšel pár projevů na demonstracích na Václavském i
plzeňském náměstí. Některé z nich byly stesky na
drahou energii, na to, že mnozí lidé neuplatí své účty a
nezbyde jim na jídlo. Naprosto chápu. Čím dál víc se
ale množily projevy, hesla a výkřiky v duchu: je nám
jedno, co se děje na Ukrajině, hlavně abychom my měli
plyn, starejme se především sami o sebe, Ukrajina ať
se postará taky o sebe, neškoďme si sankcemi proti
Lateránská bazilika v Římě – papežská katedrála
Rusku, Česká republika na prvním místě.
Napadají mě k tomu dvě věci. Křesťanství s dovolením tvrdí, že první místo má obsadit
Hospodin. Cokoliv se strká na první příčku místo něj, se stává modlou. Cokoliv, ať je to jakkoliv
vznešené a jakkoliv drahé. Modlou se mohou stát drogy, peníze, kariéra, manželka, dítě, vnouče,
věda, vlast, prosperita země, cokoliv.
Uvědomil jsem si taky, jak je moudré, když církev v liturgickém roce vybízí k slavení dvou
svátků: svátku posvěcení katedrály a svátku posvěcení Lateránské baziliky. Svátkem posvěcení
katedrály dává najevo, že do společenství, do něhož patříme a kde jsme doma, se nepočítají jen ti,
s nimiž se potkáváme v jednom kostele, ale i křesťané v Aši a ve Zbirohu a v Sokolově. Vede nás to
k tomu, že není možné přemýšlet jen v intencích, co je dobré pro náš kostel a naši farnost, ale že náš
domov je širší. Bratry a sestry máme po celé diecézi.
A listopadový svátek Posvěcení Lateránské baziliky, tedy katedrálního kostela papeže, to
rozšiřuje z hranic západních Čech na celý svět. Není jedno, co prožívají křesťané v Peru, na Aljašce,
v Ugandě nebo na Ukrajině. Jsou to naši bratři a sestry, jejich problémy jsou i našimi problémy, nelze
říct, že se budeme zajímat jen o své trampoty s opadanou omítkou ve farním kostele a s chybějícími
penězi na farním účtu a je nám srdečně jedno, že v druhém koutu světa se do našich bratří a sester
střílí. Jsme jedno tělo, neboť přijímáme Tělo Kristovo tady i tam, jsme jedné krve, neboť za nás i za ně
Kristus prolil svou krev.
Naše farnost, náš farní kostel ani Česká republika nejsou na prvním místě. První místo je už
totiž obsazeno.
P. Pavel Petrašovský

Farní knihovna u sv. Bartoloměje
Na jaře letošního roku byla přesunuta knihovna biskupství na naši faru s cílem více ji
zpřístupnit lidem. Otec Pavel nás požádal o pomoc s realizováním tohoto plánu. Posháněly se
krabice a přepravky, přišli chlapi a celý obrovský náklad, včetně polic, přestěhovali do farního sálu.
Plán byl původně jednoduchý - jen to uspořádat, srovnat a nabídnout lidem.
Otec požádal o dobrovolníky, kteří se o toto postarají. Přihlásilo jich hned několik.
Nejsložitější a časově nejnáročnější je právě to „uspořádání“. Ale od začátku. Celá parta jsme se
sešli a pustili jsme se do organizování a prvních úklidových prací. Na faře již totiž existovala rozsáhlá
knihovna, ale většinou zamčená a podle vrstev prachu na policích i málo užívaná. První pracovní
pomůcky tedy byly kbelíky, hadry a voda. Ještěže se do prací kolem knih přihlásily hned tři Jany. Po
prvním dnu odcházely pěkně špinavé a s bolestmi hlavy, co jsem si to na ně vymyslel. Počáteční
úkoly ale byly splněné: ustanovil se tým a police jsou ve stavu, že se do nich dalo sahat. Mezitím se
dořešilo ještě „pár“ drobností: odemčení - neexistovaly klíče, ukotvení skříní, výroba razítek - tady
jsem využil skvělých znalostí manželky, obstarání materiálů na práci a také programu, který nám
katalogizaci (uspořádání) umožňuje.
V tuto chvíli jsem si uvědomil, že ke zdárnému
splnění potřebuji především dva faktory. Zaprvé hodné a
pracovité spolupracovníky a zadruhé lidi, kteří udělají
vše, co sám nezvládám (a bez odporu ). Ty první se
objevily v týmu: dvě Jany, které by si vzhledem ke
svému věku mohly užívat odpočinek, se vrhly do práce
s popisem a razítkováním knih a stále nepolevují v pilné
činnosti. Paní Benešová a Peroutková stále a pravidelně
svůj čas knížkám věnují. DÍKY!!! Ty druhé jsem objevil
v manželce a otci Pavlovi. Nemůžu něco? Neumím
něco? Pojeď na školení! Vždyť máš prázdniny, tak
nemáš co dělat. Sežeň víc polic. Urovnej skříně. Obrať
se na ně a je to hotové! Moje naděje se splnily. Nákup
programu, práce s ním a pochopení systému, instalace
skříní a hlavně veliká trpělivost se mnou a ejhle, cíl se
začíná blížit, ale pomalu.
Rádi bychom cca od listopadu zprovoznili knihovnu po zařazení zhruba prvního tisíce knih.
Této metě se již blížíme, ale to, co již můžete registrovat nyní a také z toho mít prospěch, je nabídka
knih ve vstupu do kostela NPM. Jedná se o knihy, které se do knihovny nezařadí. Jsou tedy
bezplatně nabízeny veřejnosti k bezplatnému rozebrání a využití. Sledujte tedy tyto prostory a užijte
možnost rozšíření své domácí knihovny.
Díky všem, kdo nám drží pěsti, abychom vše zvládli, a ještě více děkujeme všem za
modlitby, kterými nás doprovázíte! V blízké době se pokusím zpracovat informace, jak se v knihovně
můžete orientovat a jaký bude výpůjční systém. Jednoduchý návod prý budete moci najít i na
webových stránkách naší farnosti.
Ještě jednou díky vám všem a těším se na viděnou s knížkami ve vašich rukách.
Standa Vydlák
Dovětek faráře: I já chci moc poděkovat všem, kdo trávili a tráví svůj čas tím, že zprovozňují farní
knihovnu ve farním sále. Moc si toho vážím. A chci pozvat všechny, abyste ji využívali a nedopustili,
aby práce těch, kteří se o to zasloužili, přišla nadarmo. Knihovna je plná nových dobrých knih o
duchovním životě, románů, životopisů, biblistických a teologických děl atd. Nedopusťte, aby se na ně
dál prášilo. Stačí zazvonit na faře a vybrat si. Pavel

Plánované farní akce:
poznamenejte si prosím do diářů:
♦ 8. 10. – výlet farnosti do Koněpruských
jeskyní
♦ 12. 11. – výlet farnosti
♦ 16. 11. – 18:00: setkání chlapů - fara
♦ 26. 11. – zdobení adventních věnců - fara
♦ 3. 12. – duchovní obnova ve Štěnovicích
s P. Michalem Kaplánkem
♦ 4. 12. – výroba keramického betlému – fara
♦ 14. 12. – 18:00: setkání chlapů - fara
♦ 11. 1. – 18:00: setkání chlapů - fara
♦ 8. 2. – 18:00: setkání chlapů – fara
♦ 25. 2. - výlet farnosti
♦ 8. 3. – 18:00: setkání chlapů – fara
♦ 11. 3. – duchovní obnova ve Štěnovicích
♦ 12. 4. – 18:00: setkání chlapů – fara
♦ 29. 4. – výlet farnosti
♦ 10. 5. – 18:00: setkání chlapů - fara
♦ 12. – 14. 5. – farní víkend v Horní Blatné
v Krušných horách
♦ 10. 6. – výlet farnosti
♦ 14. 6. – 18:00: setkání chlapů - fara

Farní výlet
do Koněpruských jeskyní
V sobotu 8. 10. bude farní výlet do
Koněpruských jeskyní. Sraz: 8:25 na
vlakovém nádraží u pokladen. Pojedeme
vlakem do zastávky Králův Dvůr – Popovice,
odtud cca 7 km, chvilku do pořádného kopce.
Pak prohlídka Koněpruských jeskyní, zpět
autobusem z Koněprus. Návrat kolem 17:00.
S sebou: svačinu, pití, něco na opékání, peníze
na vstupné, pláštěnku.

Oznámení ze Skvrňan
Nedělní mše sv. v pastoračním centru
Skvrňany - v kryptě (u sester salesiánek) se
přesouvají od 23. 10 vedle k adventistům do
KVK centra, ulice Malesická 1223/10. Mše sv.
zůstávají ve stejném čase v 9:30. Je tam
bezbariérový přístup, což je výhodné pro starší
lidi i pro maminky s kočárky.

Sv. Václav v naší farnosti
◄ Socha uprostřed
novogotického oltáře
v kostele Nanebevzetí P. M.
Oltářní obraz sv. Václava
pečujícího o chudé
z novogotického oltáře
v katedrále ▼

Pozdně gotická socha
umístěná na prostředním
sloupu v katedrále ◄
Kamenná
socha
(spolu
se sv.
Janem
Nep.)
v bráně
do
uličky
ke kostelu
NPM.
►

Sv. Václav klečící před
Ježíškem a P. Marií na
secesním oltáři ve
Sternberské kapli v katedrále
◄

