
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Už kope!                   
 

      Představme si, že jsme v tom prvním adventu všech dob, kdy 
Maria chodí po Nazaretu s vybouleným břichem a v něm se zatím 
před všemi skryt choulí Spasitel světa.  
      Ještě se neví, jaké bude mít oči, jaký nos a jaké vlasy, ale to nic 
nemění na tom, že už je v našem světě. Ještě do ničeho 
nezasahuje, ještě nikoho neuzdravil, ani nevzkřísil mrtvého, ještě 
nepronesl žádná ze svých kázání, která později uvíznou 
evangelistům v paměti, ale už je tady. A když o tom hodně 
pochybujeme, Maria vezme naši ruku do své, tak jak to těhotné 
ženy dělávají, položí ji na své břicho a řekne: „Cítíš to? Už kope!“ 
     Nikdy jsem nebyl moc dobrý na zeměpis, nedokážu si teď 
honem vzpomenout, kde vlastně ten Nazaret leží. Dost možná na 
Ukrajině, kde ve stejné době, kdy zahajujeme plzeňské adventní 
trhy velkolepým ohňostrojem, se na nebi ukazuje ohňostroj 
z dopadajících raket, a kde ve stejné době, kdy slavnostně 
rozsvěcujeme vánoční strom na náměstí, už měsíc nerozsvítí ani 
žárovku, neboť nefunguje elektrika. A Maria sedí v protiraketovém 
krytu, sirkou zapaluje svíčku, hladí si své břicho a říká lidem, kteří 
sem narychlo přispěchali se schovat: „Věřte mi, už kope!“  
     Nebo může Nazaret ležet v Egyptě, těhotná Maria chodí na mše 
do kostela, kde nedávno vybouchla bomba, sedí v lavici, ruku na 
břiše, a místní křesťany, kterým se zdá, že Bůh se ukryl a že nic 
nedává smysl, ubezpečuje: „Nebojte se, sice ještě není vidět, ale už 
opravdu kope!“ 
      Konec konců Nazaret by mohl být i v Čechách, to jméno zas tak cizokrajně nezní. Kdo ví, jestli 
Maria nesedí se svým velkým břichem na lavičce v chodbě supermarketu (kam jinam by se ukryla 
před zimou) a do proudu lidí spěchajících odkudsi kamsi kolem ní, do těch vyhaslých očí a strhaných 
obličejů občas prohodí: „Nechceš si sáhnout? Už kope!“ A lidé odvrátí oči (protože oční kontakt 
s bláznem je vždy nebezpečný) nebo si poklepou na čelo nebo hodí Marii desetikorunu a spěchají zas 
dál do svých zařízených bytů a vyhřátých kanceláří odžít si svou každodenní nicotu. 
     A jen sem tam někdo, jeden ze sta, přisedne k Marii, dá jí ruku na břicho, usměje se a pronese: 
„No jo, opravdu kope. A já hlupák myslel, že tu není!“                                            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: 4. – 17. 12. 
 
 

neděle 4. 12. – 2. neděle adventní 
 6:45 – mše sv. s roráty – kat. 
 cca 11:15 – otevření knihovny - fara  
 15:00 – adventní varhanní půlhodinka – kat. 
 15:00 – výroba keram. betlému - fara 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 6. 12. – pam. sv. Mikuláše 
 6:00 – mše sv. s roráty – NPM – pak 

snídaně na faře 
 mše sv. v 8:00 v kat. nebude 
 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: Duch sv. – přijít může kdokoliv 
středa 7. 12. – pam. sv. Ambrože 
 9:00 – setkání nad biblí – fara 
 20:00 – večer chval – NPM (pořádají studenti)  

 

čtvrtek 8. 12. – Neposkvrněného početí PM 
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete pomoci?) 
 18:00 – farní společenství - fara 

pátek 9. 12.  
 15:00 – 16:00 – adorace, zpovídání – NPM 

sobota 10. 12. – památka PM Loretánské 
 14:00 – 16:00 – přineste věci na bazar - fara 

neděle 11. 12. – 3. neděle adventní 
 6:45 – mše sv. s roráty – kat. 
 9:00 – 16:00 – dobročinný bazar - fara 
 15:00 – adventní varhanní půlhodinka – kat. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 12. 12. 
 18:00 – koncert konzervatoře – NPM 

úterý 13. 12. – památka sv. Lucie 
 6:00 – mše sv. s roráty – NPM – pak snídaně 

na faře (mše sv. v 8:00 v kat. nebude) 
 18:00 – příprava na křest dospělých – téma: 

církev – přijít může kdokoliv 
středa 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže 
 9:00 – setkání nad biblí - fara ¨ 
 18:00 – setkání chlapů - fara 

čtvrtek 15. 12.  
 18:00 - modlitební společenství – fara 

pátek 16. 12.  
 15:00 – 16:00 – adorace, zpovídání – NPM 

sobota 17. 12. 
 9:00 – stavění betlémů a zasazování 

stromků v obou kostelech – sraz v NPM  
neděle 18. 12. – 4. neděle adventní 
 6:45 – mše sv. s roráty – kat. 
 15:00 – adventní varhanní půlhodinka – kat. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 
 

♦ V neděli 4. 12. budeme od 15:00 na faře 
vyrábět keramický betlém. Každý pod vedením 
výtvarnice vyrobí jednu figurku. Betlém bude o 
Vánocích vystaven v kostele, pak prodán, 
z výtěžku přispějeme dvěma dětem v Indii 
v projektu Charity Adopce na dálku. 
♦ Prosíme zvláště chlapy, aby v sobotu 17. 12. 
přišli stavět betlémy a zasazovat stromky do 
kostelů. Sraz je v 9:00 v kostele NPM. Máte-li 
sekeru, poříz nebo velké kladivo, vezměte. 
♦ Mše sv. se zpěvem staročeských rorát jsou 
v úterý v 6:00 v kostele NPM (při svitu svíček, 
pak snídaně na faře, mše sv. v 8:00 v katedrále 
není) a v neděli v 6:45 v katedrále (doprovod 
malého orchestru).  
 

  BARTÍK  
 zpravodaj  
 Římskokatolické farnosti Plzeň  
 u katedrály sv. Bartoloměje 

 

 4. – 17. 12. 2022 
 

19 
 

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 



Farní knihovna 
začíná 
 

      Tak je to tady. První knížky jsou 
připravené, abyste si je přišli 
vypůjčit, přečíst, obohatili se jejich 
myšlenkami a zase je vrátili pro 
potěchu a poučení ostatních. Ve 
farním sálu se již v policích objevily 
první knihy, které jsou uspořádané 
podle signatury a podle jména 
autora. Pro lepší orientaci jsou 
police signaturou označené. 
K vyhledání knih slouží i vytištěné 
seznamy. Také na internetu si 
můžete celý aktuální seznam 
prohlédnout. Pokud znáte autora, 
název knihy nebo tušíte skupinu, do 
které je kniha zařazena, můžete si 
na internetu vyhledávání upřesnit. 
Odkaz na naši knihovnu: https://muzeum.tritius.cz/library/fkplzen/. 
      A jakým způsobem postupovat s výpůjčkou? Knihovna je bezobslužná a pouze na osobní odběr. Knihy 
nezasíláme, ani neprovádíme meziknihovní výpůjčky. Na faru se dostanete nejspíš v úředních hodinách, 
ale buďte, prosím, shovívaví, pokud zrovna na nikoho nenarazíte. Úkolů má každý mnoho, a tak nemusí 
být přítomni vždy. Po příchodu do farního sálu v prvním patře je hned za dveřmi vpravo označená skříňka, 
ve které najdete výpůjční řád, seznam signatury, seznamy knih, výpůjční knihu, registrační lístky… 
       Pokud jste zde poprvé, přečtěte si, prosím, výpůjční řád farní knihovny. Pokud si chcete knihu půjčit, 
vyplňte registrační lístek vypůjčitele a vhoďte jej do malé skříňky. Tento registrační lístek se vyplňuje 
pouze jedenkrát při první registraci a pak pouze pokud máte v údajích změnu. Pomocí seznamu nebo jen 
prohlížením v jednotlivých policích si vyhledejte knihu, která vás zajímá. Její výpůjčku si zapište do 
výpůjční knihy podle předepsaného nadpisu. Používejte vždy především tzv. přírůstkové číslo (viz. Př.č. 
v razítku na předních stranách knih). Název se vám tam nemusí vejít celý. Knížku si odneste nebo přečtěte 
zde. Pamatujte na vrácení do 30 dnů, aby si ji mohli půjčit i ostatní.  
       Při vracení vždy knihu vraťte do police určené na vracení knih, ne zpět 
do běžných polic. My vaši výpůjčku knihy z výpůjční knihy odepíšeme a 
zařadíme zpět do fondu knih. Pokud si knihu chce půjčit někdo další, ať se 
vždy zapíše do výpůjční knihy. 
      Celý fond knihovny budeme postupně doplňovat a byli bychom rádi, aby 
nám všem tato literatura sloužila k poznání nových pohledů na víru, poučila 
nás i potěšila.                                       Zdraví vás tým lidí kolem knihovny  
 

Věšení kříže 
 

      V neděli 13. 11. 2022 vyrazili v doprovodu svých rodičů, salesiánky 
sestry Hanky a faráře Pavla zástupci dětí, které přijali v červnu poprvé svaté 
přijímání, ke Kyjovské kapli u Radčic.  
      S sebou si vzali žebřík, kladivo, hřebíky a kříž, který si namalovali pro 
tuto příležitost. Jako svou vzpomínku na tuto svou důležitou životní událost 
svůj kříž pověsili na nedaleký smrk. Společně jsme se pak před křížem 
pomodlili, zahráli si drsnou hru Trojnožka a vyrazili zas zpět do plzeňských 
končin. 
 

Špačci sv. Bartoloměje na zájezdu v Nabburgu 
 

      Dětský pěvecký sbor Špaččci sv. Bartoloměje se v sobotu 26.11. vypravil na návštěvu k našim bavorským 
sousedům, aby utužil vzájemné vztahy nejen mezi svými vlastními členy, kterými jsou děti přibližně ve věku 3 
až 12 let, ale také se podíval (a v něčem inspiroval), jak funguje církev nedaleko za naší hranicí s Německem.  

       V 9:30 vyrazil minibus s 28 pasažéry na palubě z Františkánské 
ulice v Plzni. Po příjezdu do malebného městečka Nabburg nás 
přivítal místní regenschori Jonathan Brell a uvedl nás do zkušebny, 
kde jsme se hned pustili do práce. Zpívali jsme ostošest, abychom se 
připravili na naše odpolední vystoupení.  
       Po zdolání vydatných bavorských řízků jsme se prošli či proběhli 
po historickém městě a jeho hradbách a opět se vrátili do zkušebny, 
kde Špačky tentokrát rozezpíval Jonathan Brell. Oblékli jsme zbrusu 
nové špaččí stejnokroje a vyšli do 1. patra budovy. Nastoupili jsme na 
pódium za zataženou oponu a po krátkém úvodu se před našimi 
zraky objevil sál plný desítek stříbrných usměvavých hlav. S radostí i 
s lehkou trémou jsme zazpívali tamním důchodcům české adventní 
písně. Bylo to milé mezigenerační setkání. Místní pan farář nás 
odměnil nejen potleskem, ale i výbornou čokoládou a chutnými 
perníčky.  
       Pak už nás čekala zkouška v místním kostele na večerní mši 

svatou. Byla to 1. adventní a byla sloužena pouze za svitu svíček. Kostelem se rozléhaly dětské hlásky 
zvěstující: „Ejhle, Hospodin přijde!“ Byl to krásný naplněný den prožitý ve vzájemném obdarování.           
Aleš a Blanka Noskovi 
 

Víly vily věnce 
 

      V sobotu 26. 11. 2022 zamířili odpoledne na faru ti, kteří 
si zatoužili uvít adventní věnec. Vše bylo zásluhou Anny 
Raškové a jejího týmu, např. Heleny a Lindy, vzorně 
připraveno (což muselo dát opravdu mnoho práce). Stačilo 
sáhnout po vyskládaných korpusech, větvičkách, svíčkách a 
drátkách a už se jelo. Pokud někdo nevěděl, jak, milé 

školitelky se mu osobně věnovaly, 
takže práce šla dobře od ruky. Na 
stolech u zdí se mezitím nahřívaly tavné pistole, kterými se přilepovaly k už hotovým 
věncům nejrůznější předměty typu šišek, bobulí, bukvic, kaštanů, skořicových svitků a 
plastových hvězdiček. 
     Věnců tak vzniklo takových patnáct. Ve tři hodiny se odehrálo jejich žehnání a od té 
doby mohou jejich postupně se rozsvěcující svíčky symbolizovat Světlo Páně 
přicházející do tohoto světa.  
 

Zrestaurování sochy do betlému 
 

      Za peníze, které jsme vybrali při loňské prohlídce betlému kostela NPM jsme 
nechali zrestaurovat jednu postavu tohoto betlému. Volba padla na sochu paní 
Liškové, která se svým manželem nechala v r. 1938 betlém vyrobit a byli v něm 
ztvárněni jako dvě postavy jdoucí navštívit narozeného Ježíše. 
     Restaurátor Štěpán Kučera sochu očistil, zpevnil dřevo a doplnil chybějící 
křídový podklad a polychromii. Celý tento proces stál cca 23.000,- Kč.  
     Pokud se nám podaří podobnou částku vybrat do kasičky u betléma i letos, 
dopřejeme zas další postavě luxus restaurování.     


