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 se sv. přijím.

 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
pro všechny
 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: 6. – 20. 11.
neděle 6. 11. – 32. neděle velikonoční
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
úterý 8. 11.
 8:45 – úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
 18:00 – příprava na křest dospělých –
téma: kříž (přijít může kdokoliv) - fara
středa 9. 11. – Posvěcení Laterán. baziliky
 9:00 – setkání nad biblí - fara
 18:00 – přednáška biskupa Václ. Malého
Pronásled. křesťanů ve světě – biskupství
čtvrtek 10. 11. památka sv. Lva Velikého
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete pomoci?)
 18:00 – farní společenství - fara

pátek 11. 11. – památka sv. Martina
 15:00 – 16:00 – zpovídání a adorace - NPM
sobota 12. 11. – památka sv. Josafata
 výlet s farností na Sv. Horu – sraz v 8:00 u
pokladen na vlak. nádraží – viz níže
neděle 13. 11. – 33. neděle v mezidobí
 sbírka při mši bude na podporu katol. médií
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.
pondělí 14. 11.
 12:00 – bohosl. slova se sv. přijím. - NPM
úterý 15. 11.
 18:00 – příprava na křest dospělých – téma:
zmrtvýchvstání (přijít může kdokoliv) - fara
středa 16. 11.
 18:00 – setkání chlapů (modlitba, pivo,
klobásy) – host: gen. vikář Petr Hruška
čtvrtek 17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské
 mše sv.: 8:00 (kat.), 17:00 (NPM)
 modlitební společenství nebude
pátek 18. 11.
 15:00 – 16:00 – zpovídání a adorace - NPM
sobota 19. 11.
 setkání mládeže s biskupem – kat. (začátek
v 10:00 – mše sv.) – je třeba se přihlásit na
dcmplzen.cz
neděle 20. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat.

♦ V sobotu 12. 11. bude výlet s farností na
Svatou Horu. Sraz: 8:00 u pokladen na vlak.
nádraží, pojedeme do Bratkovic, pak cca 9 km
pěšky na Svatou Horu. Zde mše sv. ve 14:00
(můžete i přijet autem a přidat se). Návrat
v 17:37 do Plzně. S sebou: svačinu, něco na
opékání, peníze na vlak.

♦ Ve středu 9. 11. bude v 18:00 v sále na
biskupství přednáška biskupa Václava
Malého na téma Pronásledování křesťanů
ve světě.
♦ Ve středu 16. 11. bude v 18:00 na faře
setkání chlapů, jehož hostem bude nový
generální vikář P. Petr Hruška, který bude
s námi diskutovat nad tématy, které nechť si na
něj chlapi připraví.
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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

Klerikalizmus zdola
Všude se teď v církvi se mluví o klerikalizmu, o tom, jak je
třeba s ním bojovat, jak by si kněží neměli myslet, že jim laici do
fungování církve nemají co kecat, a že by se faráři k lidem, kteří
chodí do kostela, neměli chovat jak ředitelé podniku ke svým
podřízeným či generálové ke svým vojínům.
Moc takových kněží ve svém okolí při největší snaze
nevidím, ale dobře, uznávám, že stále ještě někde v rezervacích
mohou žít poslední faráři klerikálové vládnoucí pevnou rukou svým
ovečkám, které na pokyn svých pastýřů udělají cokoliv. Tito kněží
jsou samozřejmě chráněni zákonem jako ohrožený druh.
Problém je, že stejně ohroženým druhem je laik, který chce
vzít odpovědnost za církev do svých rukou. Se svými spolubratry
kněžími toužebně vyhlížíme, až se konečně pár takových v našich
vodách objeví, těšíme se, až se konečně najde nezanedbatelné množství věřících, kteří přijdou se
svou vizí, co by farnost měla dělat, a budou chtít vynaložit své síly a čas, aby ji uskutečnili, a kněze
požádají, aby jim k tomu požehnal a sloužil na tento úmysl mši svatou. V pohádkách vystupují vodníci
a rusalky, ve snění nás, kněží, zas laici, kteří vědí, že farnost bude taková, jakou ji oni udělají.
Prozatím je to tak, že ke klerikalizmu je tlačen kněz zdola. Nikde nikdo (až na drobné výjimky),
kdo by byl ochoten na sebe vzít odpovědnost za farnost, nikde nikdo (až na drobné výjimky), kdo by
byl ochoten přijít s návrhem, co by farnost měla dělat, a ochotou přiložit ruku k dílu. To ať si rozhodne
a zorganizuje farář, od toho je konec konců placený. Ti nejaktivnější členové farnosti jsou ochotni přijít
na akci, kterou kněz vyhlásí při nedělích ohláškách, pokud ovšem bude dostatečně kvalitní a zbožná a
zábavná. Ti ostatní knězi taktně naznačí, ať jim odslouží nedělní mši a pak jim dá zas týden svatý
pokoj. Zdá se mi, že pokud je někdo v naší církvi vyznavačem klerikalizmu, pak jsou to mnohem víc
laici než kněží.
Pokud by závěrem synodního procesu v naší církvi měl být nějaký dokument, který slavnostně
vydá Vatikán nebo Česká biskupská konference, abychom měli co přidat do horní poličky svých
knihovniček, pak bylo všechno nanic. Synoda měla smysl tehdy, když vyprodukuje lidi, kteří budou
vědět, že odpovědnost za církev leží na nich. Kéž by tedy byl v církvi vymýcen klerikalizmus a kéž by
se začalo mýtit od laiků, kteří jsou rádi, když jim farář nachystá hezké nedělní představení v gotických
či barokních kulisách s varhanní hudbou a zábavným kázáním. Dobře, jsme ochotni na jeho zdárný
průběh přispět do sbírky, ale hlavně ať po nás nikdo nic jiného nechce.
P. Pavel Petrašovský

Zápis z jednání ekonomické rady farnosti ze dne 26. 10.
Přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna Sladká, Anna Weberová, Ing. Václav Mužík,
Ing. Petra Benešová jako host (zúčastnila se částečně projednání prvního bodu jednání)

● Jednání bylo zahájeno modlitbou.
● Prvním bodem programu bylo projednání a rozhodnutí o nabídce (investiční příležitosti) na koupi bytu
3+1 v Plzni (za prostředky, které máme uloženy z prodeje borské fary)
● Ing. Benešová a účastníci prohlídky bytu dne 21.10. 2022 (Petrašovský, Císař, Císařová) podali
informaci o parametrech a stavu nabízeného bytu 3+1, 78 m2 v domě se zateplenou fasádou a střechou,
plastová okna, zasklená lodžie. Bylo konstatováno, že byt je udržovaný, ve velmi dobrém stavu, nebyly
zjištěny žádné vážnější závady.
● Prodej bytu a vyhledání vhodného nájemníka by proběhlo v součinnosti s biskupstvím.
● Po diskuzi byla koupě bytu odsouhlasena všemi členy ERF.
● Dalším bodem bylo stanovení měsíčního nájmu a paušálu za energie pro otce Pavla Petrašovského dle
pokynů vedení diecéze o výši plateb za používání bytů duchovními.
● Pan ing. Císař informoval o průběhu setkání ERF diecéze dne 22.10.2022 v Liticích.
● Paní Anna Weberová navrhla přezkoumat možnost úspornějšího osvětlení (LED) v kostele NPM – P.
Petrašovský se zeptá Tomáše Lachmana.
● Příští jednání ERF k rozpočtu na rok 2023 bude 7. prosince 2022 v 16:30 hod. zapsala Mgr. Jana Císařová

Zápis z jednání pastorační rady farnosti ze dne 26. 10
.

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

● Úvod: Modlitba¨
● Jan Trčka zajel na Ústřední hřbitov – prohlídka zanedbaného hrobu P. Multerera. Předal fotografie. Hrob
je celý obrostlý břečťanem. Po odstranění břečťanu by hrob podle domluvy opravil a upravil Vojtěch
Soukup, očistil kámen. (rozpočet: 15 – 20 tis. Kč)
● Anna Rašková shání lidi na modlitbu živého růžence. Pro modlitbu 4 růženců (radostného, bolestného,
slavného a světla) potřebuje 20 lidí, zatím sehnala 10 zájemců. Modlitba by měla začít od prosince.
● Farní výlet bude 12. 11. ve spolupráci s SHM (sestry salesiánky). Společně už byly 8. 10.
v Koněpruských jeskyních (38 účastníků!)
● Bazárek nepotřebných věcí k dalšímu použití - zajistí Ludmila Kučerová – neděle 27. 11. po mši sv. a
také připraví informaci do Bartíku.
● Kurz lektorů, který povede Irena Pulicarová, se uskutečnil 26. 10. od 16:00 v sále na faře pro ty, kteří
čtou při mši - zajistil Karel Ženíšek. Další skupinky lektorů budou ve středu 9., 23. a 30. 11.
● Přednáška otce biskupa Václava Malého se uskuteční ve středu 9. 11. 2022 od 18:00 v diecézním sále
v přízemí Biskupství plzeňského. Možnost dalších přednášek – byl osloven profesor Pavel Hošek –
plánujeme na leden nebo únor – podle jeho časových možností.
● Svatocecilské nešpory – v úterý 22. 11. v 18:00 v katedrále. Bude zároveň požehnán pořízený nový
varhanní pozitiv pro katedrálu (požehná otec biskup Tomáš).
● Adventní dílna – příprava adventních věnců se uskuteční v sobotu 26. 11. před 1. nedělí adventní v době 13:00 – 15:00. Bude zakončeno žehnáním adventních věnců. Anna Rašková zajistí potřebný materiál.
● Roráty – mše sv. s rorátními zpěvy: Neděle v katedrále od 6:45, v úterý od 6:00 v kostele NPM (v katedrále mše sv. od 8:00 nebude). Koncertní provedení rorátů – pondělí 28. 11. 2022 v 19:00 v katedrále –
soubor Ritornello.
● Vánoční stromky – podobný počet jako vloni. Anna Sladká poprosí Ondřeje Sudu – lesního správce a
zajistí objednání (6 ks do každého kostela)
● Betlémské světlo – bude přivítáno v katedrále pravděp. dne 18. 12. 2022, rozdávání BS proběhne 23.
12. a 24. 12. 2022.

● Tříkrálová sbírka: otázka, zda bude probíhat jako dosud – nechat vše na Charitě, nebo přijít s vlastním
charitativním projektem (např. pomoc lidem v nezaviněné nouzi uhrazením obědů ve škol. jídelnách,
příspěvkem na energie atd.). Pak bychom se museli postarat o počítání pokladniček a vyplnění potřebných
dokumentů – L. Kučerová zkusí oslovit vytipované dobrovolníky
● Zeď fary ke kostelu opravená a natřená (48 tis Kč)
● Jan Trčka informoval o opravě katedrály. Dotace by mohla být max. 25 mil. Kč, s kterou by bylo možné
opravit tak jednu třetinu střechy (rozpočet oprav byl 100 miliónů, ale v současné situaci tak velikou dotaci
nedostaneme). Plánuje se oprava střechy jižní lodi – pravděpodobně v roce 2024.
● L. Kučerová informovala o možnosti vypůjčit si putovní sochu P. Marie Svatohorské (kterou vyřezal podle
originálu v covidové době řezbář).
● L. Kučerová navrhuje při farním výletu 12. 11. domluvit vypůjčení sošky k uctívání ve farnosti.
● Beseda o rumunském Banátu, kde byli někteří farníci – návrh při nedělní setkání - farní kafe 6. 11. 2022.
(později dohodnuto, že až 13. 11. 2022)
● P. Pavel by chtěl, aby začala vznikat malá modlitební farní společenství – buňky, např. od postní doby.
Všichni se vyjádřili, necháme uzrát do příště
● Společenství chlapů ve středu 16. 11. – je pozván generální vikář P. Petr Hruška.
● Příští setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 18. 1. 2023 od 18:00.
zapsala: Anna Sladká

První zkušenosti s farní knihovnou
Nedávno se přesunula knihovna křesťanské literatury z biskupství
do sálu v prvním patře fary ve Františkánské. Moderování jejího
utřídění se ujal Stanislav Vydlák. Pár jeho poznámek zve k využití
nové knihovny:

Mojí snahou bylo, aby se naše knihovna otevřela po dosažení
alespoň určitého min. množství zařazených knih. K této metě, cca
1.000 svazků jsme se přiblížili. V příštím Bartíku bychom se chtěli zmínit
o možnostech půjčování i prohlížení seznamů a pozvat vás na oficiální
otevření. Nyní má celý systém ještě mnoho nedodělků, ale snažíme se
je napravit. Zatím se asi první zájemci do knihovny dívají. To mne přimělo
k napsání pár proseb.
Naše farní knihovna by měla fungovat jako bezobslužná, o to víc se musíme všichni
snažit zachovávat některé zásady. Přečtěte si tedy, prosím, výpůjční řád dříve, než s knihovnou začnete
pracovat. Objevují se některé nešvary. 1. Knihy, které si vypůjčíte a nevíte úplně přesně, odkud byly, dávejte
do označené police u vchodu do farního sálu. Již nyní se nám objevují knihy mimo ukládací systém signatura, abecední pořadí i knihy vzhůru nohama. 2. Police pro knihovnu zatím nejsou plné, vždyť je
zpracováno zatím jen něco kolem ¼ celkového počtu svazků. Nepoužívejte je tedy jako odkladiště
nepotřebných věcí. 3. Máme první náznaky, že by lidé rádi přinesli i své knihy, jako dar, aby se zpřístupnily i
jiným. Počkejte, prosím s touto aktivitou, dokud se nám nepodaří zvládnout většinu současných knižních
fondů. Pro moji pomalost, a protože knihy do databáze prostřednictvím PC zatím vkládám sám, to bude asi až
kolem příštích prázdnin. Také si prosím rozvažte, zda nám knihy budete chtít dát i přes námi stanovená
pravidla. Knihy necháváme v knihovně pouze v jednou výtisku, knihy, které nemají přímo náboženský podtext,
nezařazujeme. Může se tak stát, že vámi darované knihy budou lidem nabídnuté k bezplatnému rozebrání,
jako se to děje už nyní.
Knihovnu ještě musíme dovybavit. Budou se ještě i přesouvat některé skupiny do jiných polic, podle toho,
kolik jich ještě bude. Pokusíme se vytisknout nějaké seznamy a budou i přístupné prostřednictvím webu.
Mějte s námi, prosím, strpení, ale vyzývám vás, abyste psali i připomínky, pokud máme něco špatně. Tyto
bude možné vkládat do schránky v knihovně, nebo psát na e-mail knihovny.
Jsme parta laiků knihovnické práce, ale rádi nám všem připravujeme možnost vzdělávat se i se zabavit
prostřednictvím krásných knih.
Za celý tým všech Jan, Silvie… píše Standa Vydlák 

