
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Vidím, co jsem neviděl, když jsem viděl                   
 

      Měli jsme středeční setkání nad biblí, mluvili jsme o 
evangeliu, v němž Ježíš vzkazuje Janu Křtiteli, že chromí 
chodí, hluší slyší a slepí vidí, a mezi námi seděl pan 
Navrátil, který před lety po dlouhém aktivním životě úplně 
oslepl. Napadlo mě, jestli ho ta Ježíšova řeč nezraňuje, 
jestli by třeba nechtěl namítnout, proč se to netýká i jeho, 
proč i on není slepý, který vidí. Nicméně pan Navrátil 
neříkal nic. Na závěr byla modlitba, v níž každý mohl 
vyjádřit svou prosbu nebo poděkování. A pan Navrátil se 
přidal: „Bože, děkuji ti, že vidím, co jsem neviděl, když jsem 
viděl.“ 
      Zkušenost pana Navrátila je nepřenosná. Ví, co říká, a je to kryto zlatem jeho utrpení. Že by tedy člověk 
musel nejdřív oslepnout, aby uviděl mnohem podstatnější věci, než ty, které lze zahlédnout očima? 
       Ježíš říká svým učedníkům: Mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale 
neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. (Mt 13,16-17) Učedníci tedy hledí na něco, co se 
dosud nikdy nikomu spatřit nepodařilo. 
       O Vánocích nevidíme v příběhu o narození Ježíše nic mimořádného. Stáj, osla, vola, jesle, 
dítě, pastýře, co má jako být? Lidský zrak toužící zahlédnout něco lákavého, velkolepého, 
neočekávatelného, blyštivého, překvapivého musí oslepnout, aby se člověk začal dívat jinak. 
Pak za tím nejobyčejnějším uvidí neuvěřitelnou Boží pokoru, neočekávatelnou bláznivost Boží 
lásky, nepochopitelnou Boží touhu se člověku darovat. 
      Mocní tohoto světa byli slepí, neviděli nic, v dějepisných záznamech té doby jsou uvedeni 
králové, války a velkolepé stavby, ale o tom, co se stalo v Betlémě, ani slovo. Trhani, kteří pásli 
stáda za městem, viděli. Pohanští mágové utrmácení cestou viděli. Pak o několik desetiletí 
později viděli rybáři, sem tam nějaká prostitutka viděla, sem tam nějaký celník. Z politických a 
náboženských autorit nikdo. Dívali se očima tohoto světa a neviděli. Člověk musí oslepnout, aby 
viděl, co neviděl, když viděl. 
       Kéž bychom viděli my. Kéž bychom oslepli v pohledu, který se nám cpe do očí, kde důležité 
je to, co je vlivné, velkolepé, co se dostane do internetového zpravodajství. Kéž bychom zahlédli 
to skryté, dosud neviditelné, třeba že dítě položené v jeslích je Boží Syn, že na oltáři 
venkovského kostela se za účasti pěti posledních farníků zpřítomňuje spása světa, že babička 
s růžencem může být hybatelkou světových dějin, že na lidech čistého srdce je postaven tento 
svět a že obdivovat skály nad Berounkou či mrhat čas klábosením o ničem nad svařákem může 
být opravdu to nejdůležitější, co lze v danou chvíli vykonat.                        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: 18. 12. - 8. 1.  
 
 

neděle 18. 12. – 4. neděle adventní 
 6:45 – mše sv. s roráty – kat. 
 10:00 – mše s přivítáním betlémského 

světla – slouží biskup Tomáš – kat,. 
 15:00 – adventní varhanní půlhodinka – kat. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 20. 12.  
 6:00 – mše sv. s roráty – NPM – pak 

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

předvánoční povídání 
středa 21. 12.  
 9:00 – setkání nad biblí – fara 
 15:00 – 17:00 – zpovídání - P. Bogdan - NPM 

čtvrtek 22. 12.  
 9:00 – úklid kostela NPM (můžete pomoci?) 
 15:00 – 17:00 – zpovídání - P. Pavel 

Petrašovský - NPM 
 farní společenství nebude 

pátek 23. 12.  
 15:00 – 17:00 – zpovídání – P. Tomáš 

Kadlec – NPM 
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neděle 8. 1. – svátek Křtu Páně. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 
 

♦ V úterý 27. 12. se při mši sv. žehná víno. 
Přineste si prosím vlastní zásoby. 
♦ V pátek 30. 12. budou obě mše sv. (8:00 kat., 
17:00 NPM) s nabídkou obnovy manželských 
slibů. 
♦ Pokud by se chtěl někdo účastnit 
tříkrálové sbírky (např. vybíráním v sobotu  
7. 1.), ať už jako koledník nebo vedoucí 
skupinky, dejte prosím vědět na 
petrasovsky@bip.cz 
♦ Od ledna 2023 dojde k malým změnám 
v programu farnosti:  
♦♦ Středeční zpovídání P. Pavla Petrašovského 
se o hodinu posune, nově bude od 16:00 do 
17:00 a bude spojeno s adorací v kostele NPM. 
♦♦ Místo čtvrtečního modlitebního 
společenství (jednou za 14 dní) bude hned po 
mši sv. (která začíná v 17:00) nešpory a po nich 
tři čtvrtě hodiny adorace přímo v kostele. 
♦♦ Páteční zpovídání P. Pavla Petrašovského 
a adorace v kostele NPM se také o hodinu 
posune, nově bude od 16:00 do 17:00. Na první 
pátek v měsíci pak bude mše sv. v kostele 
NPM v 17:00 (místo dosavadních 16:30). 
♦ Ve středu 18. 1. pořádá naše farnost v 18:00 
v sále biskupství přednášku známého teologa 
Pavla Hoška na téma: Proč Bůh dopouští 
zlo? Přijďte, jste zváni. 
♦ Farní tábor pro děti bude na faře 
v Těnovicích u Spáleného Poříčí v termínu 6. – 
12. 8. 2023. Tábor povedou Pavel Petrašovský a 
sestra salesiánka Hanka Koudelková.  
 
 

Požehnané Vánoce  
a dobrý rok 2023! 
 

  BARTÍK  
 zpravodaj  
 Římskokatolické farnosti Plzeň  
 u katedrály sv. Bartoloměje 

 

 18. 12. 2022 -  8. 1. 2023 
 

20 
 

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 



Adventní duchovní obnova ve Štěnovicích  
 

       V sobotu 3. 12. 2022 se nás takových 
pětadvacet sešlo na vypůjčené faře ve Štěno- 
vicích, aby se tam odehrála duchovní obnova, 
na kterou jsme pozvali salesiána P. Michala 
Kaplánka. Začali jsme v 9:30 a po vypití kafe se 
šlo na to. 
      Během dne jsme se modlili, rozjímali, 
přebývali v tichu, naslouchali promluvám P. Mi-
chala, jedli donesenou pizzu a nakonec slavili    
s místní farností mši sv. 
        Ohlasy účastníků duchovní obnovy byly 
skvělé, netradiční promluvy P. Michala týkající 
se pohledu na církev a synodální cestu, u 
mnohých zapadly a líbily se.  

 

Keramický betlém 
 

      V neděli 4. 12. 2022 jsme už potřetí na faře vyráběli 
keramický betlém. Na úvod jsme si přečetli z Lukášova evangelia 
o narození Ježíše. Pak jsme si vyslechli instruktáž naší odborné 
lektorky Radky Ježkové o tom, jak máme pracovat s hlínou, co je 
správné a čemu se vyhnout.  
      A pak už se hlína rozdala a začali jsme patlat. Svatá rodina, 
andělé, pastýři, tři králové a letos především zvířata vznikala pod 
našima rukama. Za dvě hodiny bylo hotovo.  
       V betlému se můžete těšit na ježka, krokodýla, hada, vránu a 
asi pět psů. Betlém vypálí Markéta Šmídová v Dobřívi, pak bude 
o Vánocích vystaven v kostele Nanebevzetí P. Marie, po svátcích 
bude nabídnut k prodeji, z výtěžku zaplatíme další rok studia 
dvěma dětem v Indii v rámci projektu Adopce na dálku.  
 

Dobročinný farní bazárek  
 

      V sobotu 10. 12. 2022 se fara začala zaplňovat 
nejrůznějšími knihami, hrníčky, keramikou, 
oblečením, hračkami a dalšími a dalšími artefakty, 
které naši nadšenci organizující bazar vybírali na 
faře. Vše se muselo roztřídit, rozmístit a pověsit a 
v neděli 11. 12. po mši sv. mohlo vše vypuknout. 
     Lidé se postupně trousili na faru, prohlíželi, 
vybírali a pokud se jim něco líbilo, pak i vhazovali 
dobrovolný příspěvek do pokladničky. Je třeba opravdu ocenit nadšení a nasazení všech, kdo se pod 
moderováním Lídy Kučerové na tom podíleli, neboť to pro ně znamenalo vytrvat až do odpoledního 
konce, trpělivě vítat příchozí, vysvětlovat jim systém bazárku a mile se na všechny usmívat. 
      Takto se podařilo vybrat více než patnáct tisíc korun. Ty budou sloužit k dobročinným účelům. 
Farnost za ně bude kupovat potřebným lidem jídlo, případně v prověřených případech pomůže např. 
se zaplacením plynu či elektriky lidem, kteří se ocitli v tísnivé životní situaci bez vlastní viny. Moc tedy 
děkujeme všem, kdo na to přispěli.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


