
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  Už dávno jsi mohl skončit  
 

      Měli jsme mši pro děti v kapli na faře, snažil jsem 
se cosi říct při kázání a protože jsem měl pocit, že to 
děti pořád nepobraly, znovu a znovu jsem to opakoval. 
Sedmiletá Markéta na mě zavolala: „Už jsme to 
pochopili!“ „Můžu tedy už skončit?“ zeptal jsem se. „To 
jsi mohl už dávno!“ sdělila mi Markéta. 
     Markéta samozřejmě ví, že kázání je nejméně 
důležitá část mše sv. Pravděpodobně si uvědomuje, že 
při mši nemá jít o to, jak moc se chce kazatel předvést, 
ale o nekrvavé zpřítomnění Kristovy oběti na kříži. Markéta chápe, že osoba kněze při mši je libovolně 
zaměnitelná za kněze jiného a na podstatě se nic nezmění. 
     V lednu mnozí z nás chodili při společném týdnu modliteb na ekumenické bohoslužby do kostelů a 
modliteben různých křesťanských církví. Bylo to silné, inspirující a krásné, vždy výborně připravené. 
Uvědomoval jsem si, jak je krása takové modlitby vždy závislá na osobě předsedajícího duchovního. 
V čele plzeňských protestantských sborů většinou stojí velké osobnosti, jejichž víra je autentická a 
hluboká, umí zaujmout, srozumitelně mluví o podstatných věcech a není možné si jich nevážit. U 
bohoslužby, jejíž charakter určuje od začátku do konce předsedající, a jejíž podstatnou částí je 
kázání, se to tak nějak předpokládá. Moc mě to obohacovalo, ale také jsem byl velmi vděčný za naše 
mše svaté, kde se po nás, katolických kněžích, nechce, abychom byli velké osobnosti a abychom 
vynikali.  
      My, šediví pěšáci, se navlečeme do ornátů, aby tím bylo ještě zřejmější, že nejde o nás, ale o 
Toho, v jehož jménu jednáme. A odsloužíme mši svatou přesně tak, jak od nás rubriky misálu 
vyžadují. Když máme sepnout ruce, tak je sepneme, když máme pokleknout, poklekneme, když 
máme říct Pán s vámi, řekneme. Individualita se po nás nevyžaduje, silnými osobnostmi býti 
nemusíme.  
      To, co lidi na mši svatou přitahuje, není osobnost předsedajícího, novost myšlenek nebo 
zajímavost modliteb, ale Pánova přítomnost. Kdyby mohl být na kněze vysvěcen orangutan a platně 
odsloužit mši svatou, pojďme do toho, jde přece o Kristovu přítomnost v jeho slově, ve společenství, 
v Eucharistii a o jeho oběť. Osobnost duchovního je podružná kvalita.    
      A kdyby se náhodou někdo z nás kněží moc vyžíval při kázání, jediné chvíli při mši, do níž 
můžeme vložit sami sebe, vždycky se najde nějaká Markéta, která suše oznámí: „Už dávno jsi mohl 
skončit.“                                                                                                                   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: 5. – 19. 2.  
 
 

neděle 5. 2. – 5. neděle v mezidobí 
▪ 14:30 – 17:30 – Masopustní dobročinné 

společenské odpoledne s tombolou - fara 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
úterý 7. 2.  
▪ 8:45 – úklid katedrály (můžete pomoci?) 
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: Desatero – přijít může kdokoliv 
středa 8. 2.  
▪ 9:00 – setkání nad biblí - fara 
▪ 16:00 – 17:00 – adorace - NPM 
▪ 18:00 – setkání chlapů – fara  

 
 

čtvrtek 9. 2.  
▪ 9:00 – úklid kostela NPM (můžete 

pomoci?) 
▪ 18:00 – farní společenství – autorské čtení 

poezie Marie Podlipné - fara 
pátek 10. 2.  
▪ 16:00 – 17:00 – adorace – NPM 
▪ 17:00 – schůzka k Noci kostelů - fara 

sobota 11. 2. – památka P. Marie Lurdské 
▪ 8:00 – mše sv. s možností přijmout 

pomazání nemocných – kat. 
neděle 12. 2. – 6. neděle v mezidobí 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 13. 2. 
▪ 12:00 – bohosl. slova se sv. přijím. - NPM 

úterý 14. 1.  
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: 1. přikázání Desatera – přijít může 
kdokoliv 

středa 15. 2.  
▪ 9:00 – setkání nad biblí - fara  
▪ 16:00 – 17:00 – adorace - NPM 

čtvrtek 16. 2.  
▪ cca 17:45 – nešpory, 45 min. adorace - 

NPM   
pátek 17. 2. 
▪ 16:00 - 17:00 – adorace – NPM 

neděle 19. 2. – 7. neděle v mezidobí 
▪ při mši sbírka Haléř sv. Petra 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 

♦ V neděli 5. 2. jste od 14:30 do 17:30 zváni na 
faru na Masopustní dobročinné společenské 
odpoledne s tombolou. Přijďte společně pobýt 
s lidmi z farnosti. 
♦ Ve pátek 10. 2. bude v 17:00 na faře setkání 
těch, kdo chtějí pomoci s organizací Noci 
kostelů. Chcete-li pomoci, přijďte prosím. 
♦ 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.  
♦ Farní tábor pro děti bude na faře v Těnovi-
cích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti můžete 
hlásit mailem: petrasovsky@bip.cz. Cena: 1700 
Kč, druhé dítě z rodiny 1500 Kč. V případě, že 
by dítě na tábor nemohlo z finančních důvodů, 
dejte vědět. 
 
 

 

  BARTÍK  
 zpravodaj  

 Římskokatolické farnosti Plzeň  
 u katedrály sv. Bartoloměje 
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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 



Společenství zvoníků 
 

 

      V pátek 20. 1. 2023 se pár 
náctiletých naší farnosti sešlo před 
farou, neboť byli pozváni k výpravě za 
zvony.  
      Nejprve jsme šli do katedrály a 
krátce se pomodlili. Pak jsme vystoupali 
po mnoha dřevěných schodech až do 
patra, ve kterém je zavěšeno pět zvonů.  
      Čas, který zbýval do šesté, vyplnil 
Bruno svou přednáškou o zvonech. 
Dozvěděli jsme se, jak se jaké části 
zvonů jmenují, jak se odlévají a kolik 
váží zvony katedrální. Pak Bruno nabídl 
špunty do uší a už se jelo. Tři z pěti 
zvonů se rozhoupaly a my jsme přežili 

pár ohlušujících minut přímo vedle nich. 
Bylo to krásné. 
     Dohodli jsme se, že v tom budeme 
pokračovat a vždy tak jednou za měsíc 
v pátek vystoupáme s farními teenagery 
na některou z plzeňských věží a 
budeme při zvonění. Příští akce bude 
v pátek 24. 2. Sraz v 17:15 před koste-
lem NPM ve Františkánské. 
 

Zápis ze setkání 

pastorační rady farnosti 
- 25. 1. 2023 
 

Přítomni: P. Petrašovský, Ženíšek, 
Ženíšková, Liška, Trčka, Rašková, Kučerová, 
Lontschar,  Kováčík, Sladká 
 

♦ Zahájení modlitbou. 
♦ Kontrola z minulého zápisu 
♦♦ Kladně bylo hodnoceno setkávání lektorů 
s paní Irenou Pulicarovou – praktická výuka 
čtení při liturgii. 
♦♦ Akce v adventu (adventní dílna a keramický 
betlém) proběhly, vánoční stromky a stavění 
nyní i uklízení jesliček bylo výborně zajištěno 
muži z farnosti.  
♦♦ Proběhla Tříkrálová sbírka – kasičky byly 
odevzdány 17. 1. řediteli Městské charity Plzeň panu Pavlu Janouškovcovi.  
 

♦ Hrob P. Multerera na centrálním hřbitově: je ve vlastnictví farnosti, je v horším stavu, než se 
předpokládalo. Není to kámen, ale teraso, které už značně poškozeno. Od kameníka jsme obdrželi návrh 

využít staršího náhrobku, kterého se chtějí majitelé zbavit, byť není jisté, zda to půjde – finanční náklady asi 
20 000 Kč - schváleno. 
♦ Návrh pořídit na Vánoce sochu Ježíška cca 60 cm před obětní stůl katedrály. Dosud se používal 
Ježíšek z jesliček kostela NPM.  Zeptat se účastníků katedrálních bohoslužeb, jestli o to stojí. 
♦ P. Pavel nastínil, jak těžko shání v Plzni zástup na dobu své dovolené. Zeptal se, jak by PRF vnímala, 
kdyby se v případě obtíží sehnat zástup ve všední den mše sv. zrušily. - PRF to považuje za možné.) 
♦ Ministrování dívek při mši sv.: I přes nesouhlas některých farníků v tom PRF nevidí překážku. Není žádný 
teologický důvod, který by tomu bránil. 
 

♦ Postní doba: 
♦♦ Křížové cesty: kostel NPM: neděle v 15:00, v pátek v 16:00 (místo adorace) / Křížové cesty v přírodě: 
sobota před 2. nedělí postní 4. 3. 2023 v 15:00 v Radnicích, sobota před Květnou nedělí 1. 4. 2023 v 15:00 – 
Nepomuk, 4. neděle postní – 19. 3. 2023 15:00 v Meditační zahradě 
♦♦ Celodenní adorace – 24 hodin pro Pána – sobota 18. 3. 2023 – v katedrále nebo v kostele NPM – ještě 
bude upřesněno. 
♦♦ Budeme pokračovat v předávání postního obrazu a v postní štafetě, jak se minulý rok osvědčilo. 
 

♦ Velikonoce: pořad bohoslužeb:  
♦♦ Zelený čtvrtek 6. 4.: katedrála 9:00 Missa chrismatis / 18:00 mše sv. na památku Večeře Páně / 
Pesachová večeře 15:00 na faře 
♦♦ Velký pátek 7. 4:. kostel NPM 15:00  křížová cesta /  katedrála 16:00 Velkopáteční obřady 
♦♦ Bílá sobota 8. 4.: katedrála 8:00 ranní chvály / 20:30  velikonoční vigilie (M. Kováčí připraví hranici na 
velikonoční oheň a zapálí ji křesáním)                 
♦♦ Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9. 4.  – bohoslužby jako v neděli 
♦♦ Pondělí velikonoční 10. 4. – bohoslužby jako v neděli – jen nebude mše sv ve 20:00 v NPM               
 

♦ Prázdniny: 
♦♦ Farní pěší pouť (zřejmě na Svatou Horu): 23. – 25. 7. (noclehy v Rokycanech a ve Svaté Dobrotivé). 
♦♦ Tábor pro děti – Těnovice u Spáleného Poříčí: 6. - 12. 8. 2023 
 

♦ L. Kučerová navrhla uspořádat Benefiční farní 
společenské odpoledne - neděle 5. 2. 2023 od 14:30 
na faře v sále v 1. patře 
♦ Brigáda – úklid v kostele NPM – prach ze sousoší 
Kalvárie (při novém osvětlení je prach víc vidět) 
naplánována na sobotu 11. 2. 2023 – zájemci se 
budou hlásit L. Kučerové. Zároveň v únoru chceme 
vysmýčit kuchyni v 1. patře fary. 
♦ Noc kostelů – letos bude v pátek 2. 6. 2023 – setkání 
těch, kdo chtějí pomoci s organizací bude v pátek 10. 
2. 2023 v 17:00 na faře. 
♦ Středeční přednášky na biskupství – připravují se  
dvě další : 1. 3.v 18:00 : P. Pavel Frývaldský – „Život a 
teologie Benedikta XVI.“ / 22. 3. v 18:00 – P. Vojtěch 
Kodet – „Je čas vrátit se k Hospodinu“ – zajišťuje K. 
Ženíšek 

♦ Pavla Ženíšková předložila návrh poslat finanční 
pomoc karmelitkám na stavbu kláštera v Drastech -  
návrh - výtěžek z farního odpoledne 5. 2. 2023). 
 

♦ Příští setkání Pastorační rady farnosti bude ve středu 
26. 4. 23023 v 18:00 na faře.  

zapsala: Anna Sladká 

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 
♦ 23. – 25. 7. – pěší pouť zřejmě na Sv. Horu 
♦ 6. – 12. 8. – tábor farnosti pro děti - Těnovice 
 
 
 
 


