
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Někdo to dělat musí                    foto: Soňa Pikrtová 
 

Byly dušičky, v katedrále byla Svíce pro naše zemřelé a 
biskup Tomáš při ní předával trapistovi bratru Josefovi krabici 
s lístečky se jmény zemřelých, které pak bratři v Novém Dvoře prý 
zahrnou do svých modliteb. V sakristii jsem se potom snažil trochu 
rozpačitě bratru Josefovi poděkovat za to, že se modlí. Nejen že se 
modlí za zemřelé, ale vůbec že se modlí. Že je v tomto světě ještě 
někdo, kdo se rozhodne modlitbu si zvolit za svůj nejdůležitější 
životní úkol, kvůli kterému odejde do kláštera uprostřed lesů. 

Bratr Josef mi odpověděl: „Někdo to dělat musí.“  
Někdo to dělat musí. Zní to jako banální fráze, všední úsloví, 

kterým lze odpovědět na každé poděkování. Ale trapista, který 
většinu života mlčí, přece neodpovídá ve frázích. Možná tím chtěl 
bratr Josef vyjádřit svou hlubokou víru. Někdo to dělat musí, protože 
kdyby se nikdo nemodlil, svět by se vyvrátil ze svých základů. Kdo ví? Stromy rostou na pohon vody, 
světla a hlíny, auta jezdí na pohon benzínu, co když lidská společnost funguje na pohon modlitby? 
Kdyby se metaři celé Plzně rozhodli stávkovat, poznáme to podle nepořádku v ulicích, kdyby se 
všichni topiči rozhodli stávkovat, poznáme to podle toho, že nám bude v sídlištních bytech zima. Jak 
bychom poznali, kdyby se všechny kontemplativní mniši a mnišky rozhodli už víc nepokračovat a 
odteď už ani jedna modlitba? A jak by to vypadalo, kdyby se všichni křesťané rozhodli stávkovat? 
Poznali bychom na fungování světa, kdyby se zrušily modlitby, mše svaté a svátosti? Fungoval by 
svět pořád dál, nebo by se zadřel jak motor, kterému dojde olej? 

Jiný trapista, otec Jeroným, vypravuje ve své knize příběh o hrozné bouři, která zastihla loď 
uprostřed oceánu. Námořníci se snažili bojovat s živlem, co se dalo. Když se noc chýlila k závěru a 
přiblížila se čtvrtá ranní, jeden z nich zavolal: „Jsme zachráněni. Bratři trapisté se teď ve svých 
klášterech začali modlit!“  

Je možné, že i mé modlitby neslouží jen mému osobnímu duchovnímu životu a růstu mé 
osobní zbožnosti, ale že jsou přilitím pár centilitrů do kanystru, ze kterého se pak tankuje pohon 
tohoto světa? Je možné, že těch mých pár chvil před svatostánkem či doma před křížem pomáhá 
k přežití tohoto světa? Je možné, že mše svatá není sloužena jen pro těch několik lidí, kteří na ní 
dorazí, ale za celý svět, a že celý svět je nesen Kristovou obětí, která se při ní zpřítomňuje?  

Věřím, že přesně tak nějak to funguje. Někdo to dělat musí, protože kdyby se nikde nikdo 
nemodlil, svět by to nevydržel.                                                                                P. Pavel Petrašovský 

 

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 dospělých 
 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: 20. 11. – 3. 12. 
 

neděle 20. 11. – Ježíše Krista Krále 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 21. 11. – památ. Zasvěcení P. Marie 
úterý 22. 11.  
 17:00 – příprava na křest dospělých – téma: 

zmrtvýchvstání (přijít může kdokoliv) - fara 
(výjimečně o hodinu dřív!) 

 18:00 – svatocecilské nešpory 
s požehnáním nového varhanního positivu – 
vede biskup Tomáš – kat. 

středa 23. 11. – Červená středa 
 9:00 – setkání nad biblí – fara 
 17:00 – svíčkový průvod od kat. k NPM  

čtvrtek 24. 11. – pam. sv. Ondřeje Dung-Laca 
 9:00 – úklid kostele NPM (můžete pomoci?) 
 18:00 – farní společenství – fara 

 

sobota 26. 11.  
 kdykoliv mezi 13:00 – 15:00 - výroba 

adventních věnců - fara 
neděle 27. 11. – 1. neděle adventní 
 při mši žehnání adventních věnců – přineste   
 6:45 – mše sv. s roráty – kat. 
 15:00 – varhanní půlhodinka – kat. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 28. 11. 
 19:00 – koncert rorátních zpěvů – kat. 

úterý 29. 11.  
 6:00 – mše sv. s roráty – NPM (mše v 8:00 

v katedrále není) 
 18:00 – příprava na křest dospělých – téma: 

nanebevstoupení (přijít může kdokoliv) - fara  
středa 30. 11. – svátek sv. Ondřeje  
 9:00 – setkání nad biblí - fara  

čtvrtek 1. 12.  
 18:00 - modlitební společenství - fara 

sobota 3. 12. 
 9:30 - duchovní obnova farnosti na faře ve 

Štěnovicích – vede P. Michal Kaplánek 
neděle 2. 12. – 2. neděle adventní 
 6:45 – mše sv. s roráty – kat. 
 při farním kafi po mši v kat. – slavnostní 

otevření farní knihovny na faře 
 15:00 – výroba keramického betlému - fara 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 
 

♦ 23. 11. je Červená středa – den modliteb za 
pronásledované křesťany. V 17:00 vyjde 
svíčkový průvod od katedrály ke kostelu NPM. 
♦ V sobotu 26. 11. se budou na faře vyrábět 
adventní věnce. Můžete přijít kdykoliv mezi 
13:00 – 15:00. V 15:00 bude žehnání věnců. 
Materiál bude k dispozici. 
♦ V sobotu 3. 12. bude duchovní obnova 
farnosti s P. Michalem Kaplánkem na faře ve 
Štěnovicích (budova spojená s kostelem) Začíná 
se v 9:30. Přijeďte auty nebo autobusem 
z Terminálu v 8:35, oběd zajištěn donáškou pizzy. 
Na programu promluvy, prostor na modlitbu, mše. 
♦ Otevření a požehnání farní knihovny bude        
v neděli 4. 12. na faře po mši v katedrále místo 
farního kafe, tj. cca v 11:15. 
♦ V neděli 4. 12. bude od 15:00 na faře výroba 
keramického betlému. Každý vyrobí svou 
figurku. Ty budou vystaveny v kostele a pak 
prodány, z výtěžku přispějeme Adopci na dálku. 
 

  BARTÍK  
 zpravodaj  
 Římskokatolické farnosti Plzeň  
 u katedrály sv. Bartoloměje 

 

 20. 11. – 3. 12. 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 



Varhanní positiv v katedrále 
 

       Možná, že jste si všimli, že v katedrále vpravo od oltáře stojí od 5. listopadu jakási truhla. Je to 
varhanní positiv (malé přenosné varhany bez pedálu), který postavil německý varhanář Michael 
Weise ve spolupráci s českým varhanářem Antonínem Habětínem. Nástroj stál od roku 2008 
v hřbitovní kapli ve švýcarském městě Klettgau-Erzingen. V současné době se bude tato kaple 
rozšiřovat a malý nástroj by už nestačil. Proto ho tamní farníci dali k dispozici jiným zájemcům a pan 
Habětín odvezl positiv do své dílny.  
     Od organologů věděl, že pro katedrálu sháníme malý 
přenosný nástroj, který by sloužil k doprovodu nešpor, rorátů a 
případně i při koncertech, proto nám ho nabídl. Díky 
velkorysému daru farníka, jenž nechce být jmenován, který 
nástroj od pana Habětína koupil a věnoval katedrále, máme tyto 
nové malé varhany zde a první adventní neděli se zde při 
rorátech rozezní. Předtím je požehná biskup Tomáš při 
svatocecilských nešporách v úterý 22. 11. v 18:00.    

Jitka Chaloupková 
 

Živý růženec – jdeme do toho 
 

      Nesměle, ale přece se k živému růženci přihlásilo 22 zájemců, a tak můžeme v prosinci začít,             
s tím, že se budeme každý měsíc modlit na společný úmysl. 
     Úmysl modlitby v prosinci: Modleme se za rodiny, mysleme na ty, které se potýkají s problémy 
finančními, zdravotními či vztahovými. Abychom v našich rodinách prožili adventní a vánoční čas 
v Boží blízkosti a blízkosti vzájemné.  
     Kéž dokážeme rozpoznat a vítězit nad tím, co brání, aby naše světlo skutečně svítilo... (Matthew 
Kelly - Nevzdoruj svému štěstí).                                                                                       Anna Rašková 
     Ještě připomeňme, o co v živém růženci vlastně jde. Alespoň dvacet lidí si mezi sebou rozdělí 
desátky ze všech čtyř růženců: radostného, světla, bolestného i vítězného. Každý z účastníků živého 
růžence se měsíc modlí denně doma svůj desátek. Za měsíc se modlitba posune, pokračuje se 
v modlitbě zas jiného desátku.  
 

Přednáška Václava Malého  
 

      Ve středu 9. 11. 2022 pozvala naše farnost pražského 
světícího biskupa Václava Malého, aby měl pro Plzeňáky 
přednášku o pronásledování křesťanů ve světě. Václav Malý 
mluvil velmi kompetentně, bylo vidět, že toto téma ho velmi 
zajímá a že i poté, co sám přestal být pronásledovaným 
komunistickým režimem, neztratil ze zřetele ty, kdo dosud ústrky 
pro svou víru musejí snášet. Nakonec byla možnost i položit 
našemu hostu otázky a padaly jedna za druhou. 
     Je nutné vyjádřit velké poděkování Karlu Ženíškovi, který si 
na pastorační radě vzal za úkol přednášky se zajímavými hosty 
domlouvat a udělal to naprosto profesionálně, včetně bravurního 
moderování celého večera. 
 

Farní výlet na Svatou Horu 
 

     V sobotu 12. 11. 2022 jsme vyrazili na další farní výlet, jehož 
cílem bylo tentokrát poutní místo Svatá Hora. Na nádraží se nás 
sešlo asi dvacet a nastoupili jsme na vlak do Bratkovic. Odtud 

vede cesta necesta podél malé říčky, pak lesem a polní 
cestou až do Příbrami. 
     Počasí nám přálo výborně, sluníčko svítilo, kdo by řekl, 
že v listopadu bude člověku v přírodě horko.     
Cestou jsme se stihli modlit růženec, číst z Bible, opékat 
buřty, povídat si a být spolu. Nakonec se nám podařilo 
dorazit až na Svatou Horu, kde jsme byli domluveni, že tu 
budeme mít mši sv. domluva byla proměněna ve 
skutečnost. 
     Pak seběhnutí po Svatých schodech zpět do Příbrami a 
zpátky do Plzně jsme z místního nádraží dojeli vlakem.    
 
 
 

 
 
 

 
 

Malý rozhovor               
s Marií Krýslovou  
 
 

Naše farnice, františkánská terciářka, 
dobrá žena atd.  
 

Marie, co z Bible  
máš nejraději? 
Mám ráda Janovo  
evangelium, kde  
se hodně píše  
o Boží lásce. 
Co konkrétně? 
Jak tam Pán říká:  
„Milujte se navzá- 
jem, jako jsem já miloval vás.“ Což 
znamená, aby se Boží láska uplatňovala 
na lidech a rozšiřovala se nejen 
v křesťanském kruhu, ale všude. 
Zakusila jsi na sobě Boží lásku? 
To jo. Zakusila. Je to úžasný. 
A kdy to bylo? 
To bylo víckrát. To nebylo jenom 
jednou. 
Kdyby se někdo chtěl začít modlit a 
nevěděl, jak to má dělat, a zeptal se 
tě, co bys mu poradila? 
Ztišit se před Pánem a prosit Pána, aby 
mě oslovil, a pak se může začít modlit, 
když ho osvítí Duch svatý. 
A co to znamená začít se modlit? 
Ztišit se před Pánem, odevzdat se mu, 
dát se mu do jeho rukou a potom se 
může modlit v tichosti, nahlas, nebo jen 
naslouchat Pánu. 
Jaký druh modlitby máš nejradši? 
Když můžu být v rozhovoru s Pánem. 
Když mu můžu naslouchat, když mám 
pocit, že je se mnou a že mě osvítí. Pak 
slova nejsou naprázdno. 
Co je cílem lidského života? 
Bůh. 
Takhle krátce třemi písmeny to stačí? 
Milovat Boha a obracet se k němu, 
snažit se co nejvíc být spolu, být s ním 
ve styku. 
Kdybys byla zvolena biskupem a 
měla sis vybrat své biskupské heslo, 
jaké by to bylo? 
Bůh je láska. 
 

Mše sv. s rorátními zpěvy v adventu 
 

►Každé adventní úterý v 6:00 v kostele NPM ve 
Františkánské – za svitu svíček ve ztemnělém kostele. Po 
ní snídaně na faře. Mše sv. v 8:00 v úterý v katedrále 
nebude. 
►Každou adventní neděli v 6:45 v katedrále na náměstí 
– s doprovodem malého orchestru a varhanního positivu. 
Ostatní nedělní mše sv. zůstávají. 
 


