
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  Čím víc práce, tím víc modlitby                
 

 Narazil jsem na internetu na plátek, 
který vydává jedna farnost litoměřické 
diecéze. V úvodníku jejich farář píše, že byl 
odvolán jeden ze dvou kněží, kteří sloužili 
farnosti, a on zůstává na všechno sám. 
Řešení navrhuje ve dvou oblastech: Jednak 
mají farníci pochopit, že není možné, aby 
devadesát procent práce ve farnosti leželo 
na deseti procentech lidí a že si každý má 
položit otázku, zda by nemohl alespoň něco 
z farního dění vzít na sebe. (Podobnost s naší farností je samozřejmě čistě náhodná.) 

A za druhé prý v církvi vždy platilo, že čím více je práce, tím více je třeba se modlit. 
Provokativní přímá úměra namísto nepřímé, která by se automaticky nabízela. A tak tedy onen 
severočeský farář vyhlásil, že dosud byla v kostele adorace pouze hodinu každé ráno a od nynějška, 
protože schází jeden kněz a mají víc práce, bude i adorace hodinu každý večer.            

Působilo to na mě evangelijně svěže. „Čím více máš práce, tím méně marni čas 
nesmyslnou modlitbou,“ volá na nás chladně logické uvažování tohoto světa. „Čím víc práce, tím 
víc modlitby,“ hlásá nelogická logika evangelia.  

Mluvíme o obnově církve při synodním procesu a je samozřejmě dobře, že se diskutuje o 
tom, jaká by měla být a co by měla dělat, a díky všem, kteří do toho šli. Jen při tom 
nezapomenout na to, že obnova církve a obnova farnosti není možná bez čerpání ze zdroje, 
kterým je vyživována, neboť církev žije z probodeného boku Kristova a kalorie pro svůj růst 
čerpá z živin obsažených v jeho Těle a Krvi. A tento zdroj se nejlíp hledá v poloze na kolenou. 

Nemám odvahu onoho severočeského kněze pozvat farnost ke dvěma hodinám adorace 
každý den. Ale pojďme udělat alespoň pár změn tímto směrem: Od ledna bude středeční 
zpovědní služba spojená s adorací a posune se o hodinu později, aby byla přístupnější těm, kdo 
chodí do práce. Ve čtvrtek probíhalo jednou za dva týdny modlitební společenství. Místo něj 
bude hned po večerní mši sv. v kostele modlitba nešpor a po nich tři čtvrtě hodiny adorace. 
Páteční adorace a zpovídání se také posune o hodinu později. A připomínám nabídku večerní 
nedělní půlhodinové adorace a nešpor v katedrále. 

Sv. Jan od Kříže poznamenává, že Bůh je jako pramen a každý si z něj odnese tolik vody, 
jak velkou si vzal nádobu. Myslím, že jeden z mnoha způsobů, jak zjistit objem této nádoby, by 
mohl být pohled na hodinky odměřující počet minut strávených v tichu před Eucharistií.   

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: 16:00 – 17:00, během toho adorace 

(P. Pavel Petrašovský) 
 pátek: 16:00 – 17:00, 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 farní společenství a 

nešpory a 45 min. adorace v kostele NPM 
hned po mši  

 

půlhodinová adorace a nešpory: 
 neděle 18:00 – katedrála  

 
 

PROGRAM: 8. - 22. 1.  
 
 
 

neděle 8. 1. – svátek Křtu Páně 
 18:00 – ekumenická bohoslužba – kostel 

Všech svatých – Plzeň Roudná  
 večerní adorace a nešpory nebudou  
pondělí 9. 1. 
 18:00 – ekumenická bohoslužba – 

metodisté – kostel Maranatha – Husova 14  
úterý 10. 1.  
 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: svátosti – přijít může kdokoliv 
 18:00 – ekumenická bohoslužba – církev 

bratrská – Doudlevecká 31 
 

středa 11. 1. 
 9:00 – setkání nad biblí – fara 
 17:00 – příprava na biřmování – fara 
 18:00 – ekumenická bohoslužba – kostel sv. 

Jana Nepomuckého - Bory 
čtvrtek 12. 1. 
 18:00 – ekumenická bohoslužba – metodisté 

– Bolevecká náves 2 (far. společenství není) 
pátek 13. 1.  
 18:00 – ekumenická bohoslužba – adventisté 

– Malesická 10  
sobota 14. 1.  
 14:00 – bourání betlému (mohou prosím 

chlapi přijít pomoci?) – NPM  
 18:00 – ekumenická bohoslužba – evangelíci 

– Němejcova 2 
neděle 15. 1. – 2. neděle v mezidobí 
 při mši sv. v 10:00 přijetí do katechumenátu  
 17:00 - ekumenická bohoslužba – KS – 

salesiánský kostel Lobzy  
 večerní. adorace a nešpory nebudou 

úterý 17. 1. – památka sv. Antonína Velikého 
 18:00 – příprava na křest dospělých – téma: 

křest a biřmování – přijít může kdokoliv 
středa 18. 1. – PM Matky jednoty křesťanů  
 9:00 – setkání nad biblí - fara  
 18:00 – přednáška prof. Pavla Hoška Proč 

Bůh dopouští zlo? – sál na biskupství 
čtvrtek 19. 1.  
 cca 17:45 – nešpory, 45 min. adorace - NPM   

pátek 20. 1.  
 17:15 – prohlídka zvonů na katedrále pro 

náctileté – sraz před kostelem NPM 
neděle 22. 1. – 3. neděle v mezidobí 
 při mši sbírka na bible v chudých zemích. 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 
 

♦ V týdnu 8. - 15. 1. bude každý den ekume-
nická bohoslužba v některém z plzeňských 
kostelů či modliteben, většinou od 18:00. Výše 
jsou uvedeny časy i místa.  
♦ Prosíme zvláště chlapy, aby v sobotu 14. 1. 
přišli uklidit betlém a stromky v kostelech. 
Sraz bude ve 14:00 v kostele NPM. Pokud máte 
vozík za auto, prosím, vezměte ho k odvozu 
stromků. 
♦ Začala příprava na biřmování. Pokud se 
chce někdo přidat, scházíme se ve středu od 
17:00 do 18:00 na faře 
 

  BARTÍK  
 zpravodaj  
 Římskokatolické farnosti Plzeň  
 u katedrály sv. Bartoloměje 

 

 8. – 22. 1. 2023 
 

 1 
 

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 



Dopis naší adoptivní dcery u Indie  
 

V rámci charitního projektu Adopce na dálku přispívá naše farnost 
na studia dvou indických dětí. Od jednoho z nich, dívky Lenishy 
Rodrigues, jsme dostali dopis: 
       Drazí kamarádi, moc ráda vám opět píšu. Já i moje rodina jsme 
vám velmi vděčni. Za váš příspěvek jsme koupili postel, zrcadlo, 
ventilátor, žehličku, stůl na učení, jedny šaty a lahev. Ještě jednou vám 
moc děkuji! 
       Co se týče mého studia, doufám, že jste v létě obdrželi mé studijní 
výsledky a také můj dopis. Teď už jsem ve třetí třídě a mám za sebou 
čtvrtletní zkoušky. Ve škole jsme oslavili 75. Den nezávislosti. Měli 
jsme bohatý kulturní program s přednáškami o bojovnících za svobodu a děti měly soutěž o nejhezčí 
kostým. 
       Teď je tu zima. Letos tu pršelo celý rok až do září. Naše hlavní plodina je kukuřice. Kvůli silným 
dešťům jsme letos přišli o velkou část úrody. Kdy je u vás období dešťů? Jaké plodiny pěstujete? 
      V létě jsem se zúčastnila jednodenního tábora. Naučila jsem se tam spoustu písniček a hrála 
různé hry. Vařili nám tam skvělé jídlo.  
      Za váš vánoční příspěvek si koupím nové šaty. Moc děkuji za vaši štědrost. Celá naše rodina 
vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023. 
       Vaše Lenisha Rodrigues 
 

Oběd pro lidi  
bez domova                                               
 

      Na sv. Jana Evangelistu, 27. 12. 
2022, se pár našich farníků rozhodlo 
na faru do Františkánské pozvat pár 
lidí bez domova a v sociální nouzi, aby 
jim zde připravili výborný vánoční 
oběd. Na jídelníčku byl guláš s rýží 
(který ve zmrazeném stavu věnovala 
hodná Linda), mnoho zákusků a číše 
svatojánského vína.  
     Kromě toho, že se jedlo, jsme se 
také vzájemně seznámili a vyslechli si, odkud kdo pochází, kde všude bydlel a co původně dělal. 
Nakonec jsme vytáhli těžký kalibr vánočních koled, po jejichž vyčerpání jsme najeli na kytarové písně 
Waldemara Matušky. Po závěrečné modlitbě jsme se rozešli. 
      Velké poděkování patří těm, kteří to všechno vymysleli a zorganizovali.  
 

Zápis z jednání ekonomické rady farnosti – 7. 12. 2022 
 

zúčastnili se: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna Sladká Anna Weberová, 
Ing. Marie Bauerová, účetní, jako host, omluven: Ing. Václav Mužík – částečně spojen telefonicky 
 

♦ Na základě pozvání otce Pavla Petrašovského se uskutečnilo jednání ERF za účelem projednání a 
schválení rozpočtu farnosti na rok 2023.  
♦ Jednání bylo zahájeno modlitbou. 
♦ Byla podána informace o detailech ohledně převodu koupeného bytu 3+1 v lokalitě Plzeň-Lobzy. 
♦ Členům ERF byl předložen v dostatečném předstihu předběžný návrh a rozbor některých položek     
rozpočtu na rok 2023 včetně uvedení skutečností k 30.09.2022, zpracovaný paní ing. Bauerovou.  

♦ Členové ERF se po projednání dohodli na jednotlivých 
položkách rozpočtu na rok 2023, a to: 
♦ ♦ Provozní příjmy: Rezerva 500 tis. Kč, sbírky 750 tis. 
Kč, dotace 750 tis. Kč, dary, příspěvky ze          SF 
1.002 tis. Kč, tržby a ostatní příjmy 684 tis. Kč, provozní 
příjmy celkem 3.686 tis. Kč. 
♦ ♦ Provozní výdaje: Provozní výdaje 1.549 tis. Kč 
(energie 1.100 tis. Kč, bohoslužebné 50 tis. Kč,          
materiál ostatní 200 tis Kč, daně 49 tis. Kč, služby 150 
tis. Kč), pastorační výdaje 170 tis. Kč, sbírky, odvody do 
SF 614 tis. Kč, opravy stávajícího majetku 900 tis. Kč, 
pořízení majetku k zajištění provozu 100 tis. Kč, 
provozní výdaje celkem 3.333 tis Kč.  
♦ ♦ Rozdíl provozních příjmů a výdajů +353 tis. Kč. ♦ ♦ 
Investiční příjmy: Rezerva (depozitum) 6.732 tis. Kč  ♦ ♦ 
Investiční výdaje: 0 Kč ♦ ♦ Rozdíl investičních příjmů a 
výdajů +6.732 tis. Kč. 
♦ Rozpočet farnosti na rok 2022 byl schválen a 
podepsán všemi přítomnými členy ERF. Ing. Mužík   
  odsouhlasil rozpočet online. 
♦ Jednání ERF bylo ukončeno modlitbou.  
zapsala Mgr. Jana Císařová   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

Tříkrálová sbírka 
      Moc děkujeme těm z naší farnosti, kteří 
se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky a 
věnovali tak svůj čas a síly dobré věci. Pokud 
jste se s tříkrálovými koledníky nepotkali, je 
ještě možné přispět do zapečetěných 
pokladniček v kostele NPM nebo v pokladně 
katedrály.    

Malé změny  
v programu farnosti: 
 

Od ledna 2023 dojde k malým změnám 
v programu farnosti:  
 

♦ Středeční zpovídání P. Pavla Petra-
šovského se o hodinu posune, nově bude 
od 16:00 do 17:00 a bude spojeno 
s adorací v kostele NPM.  
 

♦ Místo čtvrtečního modlitebního spo-
lečenství (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 Petra-
šovského 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 dosavad-
ních 16:30). 
 

♦ Pokud byste stáli o 
novoroční žehnání 
domu či bytu, dejte 
vědět, domluvíme 
termín: 737 814 525, 
petrasovsky@bip.cz   
♦ Farní tábor pro 
děti bude na faře 
v Těnovicích v termí-
nu 6. – 12. 8. 2023. 


