
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  František                
 

        Měli jsme kněžský den, sešli se skoro všichni kněží z diecéze, 
biskup Tomáš oznámil své důležité rozhodnutí, které se má 
zveřejnit v pastýřském listu na první neděli postní, a pak nastal 
prostor pro dotazy a připomínky nás kněží. Někdo se zeptal 
biskupa na prodej far, někdo na nájemní smlouvy, jiný na ceny 
energií. Co jiného by také kněze mohlo zajímat.  
       Šeptali jsme si se sousedem, že by bylo krásné, kdyby se 
někdo odvážil zeptat třeba na to, jak se má modlit a jak má hledat 
Boha nebo alespoň jak by měl hlásat evangelium či jak vyložit 
nějakou větu z Bible. Od nás kněží ale nikdo moc nečeká, že se budeme ptát na Boha, náš svět je 
uprostřed šanonů, excelových tabulek, farního účetnictví a oprav kostelů. 
      V nejlepším si vzal mikrofon emeritní biskup František. Oznámil nám, že přišel o řidičák, protože 
se mu zhoršily oči a že jej lékař varoval, že o zrak může do pár let úplně přijít. Neříkal to proto, aby se 
vyřešilo, kdo jej teď bude za jeho povinnostmi vozit, ale proto, aby k tomu dodal svůj postoj. Člověk 
musí mnohé Bohu odevzdávat. Celý život je vlastně příběh o odevzdávání. Svůj zrak považoval dosud 
za něco samozřejmého, nyní si uvědomuje, jaký je to dar. Nicméně jeho úkolem je teď mnohého se 
zříkat. Chápe to tak, že ho tím Bůh připravuje na to, aby se mu jednou mohl odevzdat celý, se vším 
všudy. Tak mluvil biskup František. 
       Do našich starostí o fary, pozemky a nájmy vstoupilo evangelium. Vzpomněl jsem si, jak sv. Jan 
od Kříže píše o Kristu, že největší dílo svého života nevykonal tehdy, když uzdravoval nemocné, křísil 
mrtvé a hlásal své učení. Největší Ježíšův skutek bylo to, že visel na kříži, vytrval do konce a zemřel 
na něm.  
       Kdo ví, jestli to u biskupa Františka nebude podobné. Samozřejmě, vykonal mnohé. První biskup 
diecéze, kterou provedl jejími počátečními třiadvaceti lety. Je ale možné, že jeho postupné 
odevzdávání se do Božích rukou a uchovávání si víry, že Bůh je dobrý a milující, bude v součtu 
mnohem více, než co jako biskup ve svém úřadu mohl vykonat? A je možné, že podobně to bude 
s námi? Je možné, že se v našem životě až do poslední chvíle hraje o všechno a že ten nejtěžší 
výstup, po kterém se otevře výhled na vrcholky hor, nás teprve čeká? Je možné, že to vše, o co jsme 
se dosud pokoušeli, co se nám povedlo a na co jsme oprávněně hrdí, bylo jen školení v základním 
táboře, příprava na samotnou cestu?  
      Na onom kněžském dnu zavonělo evangelium víc než pizza, která se už tou dobou pro nás pekla 
v peci.                                                                                                                      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: 22. 1. – 5. 2.  
 

neděle 22. 1. – 3. neděle v mezidobí 
 při mši sbírka na bible v chudých zemích 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
úterý 24. 1. – pam. sv. Františka Saleského  
 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: Eucharistie – přijít může kdokoliv 
středa 25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla  
 9:00 – setkání nad biblí - fara 
 16:00 – 17:00 – adorace - NPM 
 17:00 – příprava na biřmování – fara 
 18:00 – pastorační rada – fara  
čtvrtek 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita  
 18:00 – farní společenství – fara 

 

pátek 27. 1.  
 15:00 – 16:00 – adorace – NPM 

neděle 29. 1. – 4. neděle v mezidobí 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
úterý 31. 1. – památka sv. Jana Bosca 
 18:00 – příprava na křest dospělých – téma: 

svátost smíření – přijít může kdokoliv 
středa 1. 2.  
 9:00 – setkání nad biblí - fara  
 12:00 – bohosl. slova s přijímáním - NPM  
 odpol. adorace a zpovídání nebudou  
 20:00 – večer chval – NPM (pořádají studenti) 

čtvrtek 2. 2. – sv. Uvedení Páně do chrámu  
 při mši (8:00 kat., 17:00 NPM) žehnání svíček 
 večerní nešpory a adorace nebudou 

pátek 3. 2. – sv. Blažeje - první pátek v měsíci 
 po mši sv.: svatoblažejské požehnání 
 zpovídání: 7:30 – 11:00 – kat. (po mši i 

adorace), 16:00 – 16:30 – NPM (s adorací) 
 12:00 – bohosl. slova s přijímáním - NPM  
 17:00 – mše sv. – NPM 

sobota 4. 2.   
 8:00 – mše sv. – kat. 
 10:00 - mše sv. pro zasvěcené osoby – kat. 

neděle 5. 2. – 5. neděle v mezidobí 
 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 
 

♦ Změny v programu farnosti: středeční 
zpovídání: nově 16:00 - 17:00, spojeno s adora-
cí - NPM. ♦ místo čtvrtečního modlitebního spo-
lečenství (jednou za 14 dní) hned po mši sv. 
(která začíná v 17:00) nešpory a po nich 45 min. 
adorace – NPM ♦ páteční zpovídání a adorace 
nově 16:00 - 17:00 – NPM ♦ první pátek 
v měsíci mše v 17:00 (nikoliv v 16:30) - NPM 
♦ Začala příprava na biřmování. Pokud se 
chce někdo přidat, scházíme se ve středu od 
17:00 do 18:00 na faře. 
♦ 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 Těnovi-
cích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti můžete 
hlásit mailem: petrasovsky@bip.cz. Podrobnosti 
budou zveřejněny později. 
♦ V sobotu 25. 2. bude farní výlet do Tetína se 
mší sv. v kostele sv. Ludmily, pěšky celkem cca 
10 km, sraz: 8:00 u kasy na vlak. nádraží, 
s sebou buřty. Návrat cca 17:30.  
 

  BARTÍK  
 zpravodaj  
 Římskokatolické farnosti Plzeň  
 u katedrály sv. Bartoloměje 

 

 22. 1. – 5. 2. 2023 
 

 2 
 

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 



Sklízení betlémů a stromků 
 

      V sobotu 14. 1. se sešlo asi patnáct chlapů (což je ještě více než počet těch, kteří přišli 
před Vánoci stavět!), aby odstranili vánoční výzdobu z obou našich kostelů. Sraz byl ve 
14:00 v kostele Nanebevzetí, kde většina zůstala, aby se ujala tvrdého úkolu v podobě 
odnesení soch v životní velikosti (včetně slona a velblouda) a rozebrání ocelového pódia, 
které by uneslo i živého slona.  
      Druhá část z nás odešla do katedrály, kde je čekal neméně náročný úkol, totiž rozřezat 
šesti-metrový stromek a najít nové místo pro pozadí betlému, které v původním uložení 
dost trpělo vlhkostí. Obojí se nakonec povedlo. 
      Stromečky se díky motorizovaným mužům s vozíkem za autem a náklaďákem staly 
pokrmem divé zvěře v plzeňské zoologické zahradě. 
      A minimálně katedrální část naší pracovní čety pak skončila v hospodě a prach 
usazený z práce spláchla pivem. Velké díky všem, kteří přišli a přiložili ruku k dílu!           

 

Přednáška Pavla Hoška 
 

       Ve středu 18. 1. 2023 pořádala naše farnost pod 
organizačním vedením Karla Ženíška (jemuž moc 
děkujeme) přednášku prof. Pavla Hoška, který hovořil na 
téma Proč Bůh dopouští zlo? Pavel Hošek je autor 
mnoha knih, výborný přednášející působící na 
Evangelické teologické fakultě.  
      Sál na biskupství praskal ve švech, přišlo více než 
sto lidí, na některé už se nedostala židle u museli 
postávat u dveří. Pavel Hošek se obtížného tématu 
zhostil výborně. 
      Vyprávěl o tom, že otázka, proč Bůh dopouští zlo, se 
kdysi stala pastí jeho nevíru. Proč se na to vlastně 
člověk ptá? Opravdu mu tak záleží na trpících? A udělal 
pro ně něco? Posečkejme chvilku, než zbrkle 
přeběhneme k odpovědi. Zlobit se na Boha, že dopouští 
zlo, a nevěřit, že existuje, je trochu zvláštní pozice. A jak to, že toto pobouření nad zlem 
hluboko v člověku je? Tato citlivost skrytá v člověku, může být tušením, že by to tak nemělo 
být, že někde je někdo, kdo musí být zárukou konečné spravedlnosti ve světě. 
       Kde byl Bůh v Osvětimi? Možná v přikázání Nezabiješ. Možná v soucitu spoluvězňů. A 
kde byl v Osvětimi člověk, neztrácí se spíš víra v člověka?  
       Pavel Hošek nás provokoval celou přednášku. Byl to hutný a 
výživný večer.       
 

Dopis od adoptivního syna z Indie 
 

       V rámci projektu Adopce na dálku přispíváme penězi, které stržíme 
za keramický betlém, na studia dvou indických dětí. V minulém Bartíku 
byl uveden překlad dopisu naší dívky Lenishy, nyní dopis od chlapce 
Rishona. Za oba překlady patří poděkování Elišce Landsmannové.     
         Drazí přátelé, váš Rishon vám posílá vřelé vánoční pozdravy! Jak se vám a 
vašim rodinám daří? Já i moji rodiče a sestra Riana se máme dobře. Riana už chodí do první třídy. Jsem 
moc rád, že vám zase můžu napsat další dopis. Moc děkuji za vaši laskavou pomoc a za vaše modlitby. 
       Nedávno k nám přišla návštěva ze studijního centra. Bylo to moc příjemné, povídali jsme si o životě a 
o všem možném, o tom, co nás těší i o tom, co je těžké. Jsme centru moc vděčni za jeho pomoc. 

      Jsem už ve čtvrté třídě. Škola mě moc baví a 
jde mi. Mám tam taky hodně kamarádů. S učením 
mi pomáhá maminka. Teď jsme měli čtvrtletní 
zkoušky, dobře jsem se na ně připravil a dostal 
jsem pěkné známky. Učitelé mě moc chválili. 
       Taky jsem ve škole měli den her a soutěž o 
nejlepší kostým. Šel jsem za farmáře a soutěžil ve 
skoku do dálky. Můj kostým se všem líbil. Dále 
jsme ve škole slavili Den nezávislosti. Pan ředitel 
vztyčil vlajku a přednesl proslov. Potom jsme 
dostali sladkosti. 
       Ve čtvrtletí jsme měli týden prázdniny. Hrál 
jsem si s kamarády a se sestrou, dělal jsem si 
úkoly do školy a taky jsem pomáhal babičce. 
Rodiče a sestra vás všechny moc pozdravují. 
Ještě jednou vám mockrát děkuji za pomoc se 
studiem. Moc rád bych se o vás také něco 
dozvěděl. Prosím, napište mi dopis. 
      Blíží se Vánoce. Připravíme jesličky a 
vyzdobíme si domov hvězdami. Maminka upeče 
cukroví a půjdeme na půlnoční mši. Ještě jednou 
vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023. 
      Tímto se loučím.  
       Vaše drahé dítě Rishon Evan D Souza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plánované farní akce:  
poznamenejte si prosím do diářů: 
 

♦ 8. 2. – 18:00: setkání chlapů – fara 
♦ 9. 2. – 18:00: autorské čtení poezie Marie  
    Podlipné - fara  
♦ 25. 2. - výlet farnosti do Tetína 
♦ 1. 3. – 18:00: přednáška Pavla Frývaldského:  
   Život a dílo Benedikta XVI. - biskupství 
♦ 8. 3. – 18:00: 1. příprava na manželství – fara 
♦ 15. 3. – 18:00: setkání chlapů – fara (pozor,  
   přesunuto z 8. 3.!) 
♦ 11. 3. – postní duchovní obnova farnosti  
♦ 22. 3. – přednáška Vojtěcha Kodeta: Pojďte a 
vraťte se k Hospodinu – biskupství 
♦ 12. 4. – 18:00: setkání chlapů – fara 
♦ 29. 4. – výlet farnosti 
♦ 10. 5. – 18:00: setkání chlapů - fara 
♦ 12. – 14. 5. – farní víkend v Horní Blatné  
    v Krušných horách 
♦ 10. 6. – výlet farnosti 
♦ 14. 6. – 18:00: setkání chlapů – fara 
♦ 6. – 12. 8. – tábor farnosti pro děti - Těnovice 
 

Živý růženec 
 

Úmysl modlitby v únoru 2023:  
Modleme se k Duchu svatému o moudrost, sílu a 
odvahu pro státníky, politiky a všechny ty, kteří 
mohou přispět ke zmírnění napětí ve světě a                    
k ukončení konfliktů, o Boží hlas v jejich svědomí. 
(Anselm Grün - Myšlenky na každý den) 

Vstup do katechumenátu 
 

     V neděli 15. 1. 2023 bylo při mši sv. 
v katedrálo třináct lidí, kteří se v naší farnosti 
připravují na křest, přijato mezi katechumeny. 
Pokud k tomu dojdou, budou pokřtěni o 
letošních Velikonocích. 
Odmyslíte-li si na fotce kněze, ministranty a 
jejich kmotry, zbydou vám ti, které můžete 
podporovat svou blízkostí a modlitbou. 


