
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  Postní váhy  
 

      Mluvila o tom Katka Lachmanová v jedné své 
přednášce. V jisté farnosti chtěli udělat přitažlivý 
postní program pro děti a pojali to takto: V kostele 
před oltářem stály rovnoramenné váhy. Na jedné 
misce byl umístěn poměrně velký kámen 
s nápisem „hřích“, druhá miska byla zatím prázdná. 
Poblíž byla nádoba s drobnými kamínky. Úkolem 
dětí bylo kdykoliv vykonají dobrý skutek či nějaký 
kající úkon vhodit na misku vah drobný kamínek. 
Vtip byl v tom, jestli se jim podaří během postní 
doby svými skutky hříchový kámen převážit. 
       Vymyšleno to bylo skvěle, děti to jistě muselo 
velmi bavit, jen to všechno bylo úplně špatně. 
Protože hříchy nám ze srdce nesmývají naše 
výkony v oblasti dobra a kajícnosti, ale 
Kristova krev prolitá na kříži. Protože postní doba je spíš o tom, co s člověkem udělá Pán, než o tom, 
co se sebou udělá on sám. Protože svýma vlastníma rukama na Boha nedosáhneme.  
       Samozřejmě, že člověk dělá, co může, pracuje na sobě, postí se, snad i tu Bibli opráší, určí si 
konečně čas na modlitbu a tak podobně. Ale musí vědět, že tohle vše není nic jiného než odklizení 
haraburdí z cesty, aby Ten jediný, který může spasit lidský život, mohl snáze přijít. 
       Kdysi před dávnými věky, když jsem byl civilce v domově důchodců, ze mě sanitářky vytáhly, že 
se chci na Popeleční středu postit a že tedy s nimi nepůjdu do jídelny na oběd. Byly tak hodné, že se 
rozhodly být mnou solidární, a odhlásily si taky oběd, neboť mám pravdu, čas od času nejíst je velmi 
dobré na očistu organizmu.  
       Že v postní době nejde o očistu organizmu, je nám pravděpodobně jasné. Zbývá si uvědomit, že 
v postní době nejde ani o očistu srdce vlastními výkony. Jde o odemykání dveří. Jde o zametání 
přístupové cesty. Jde o odklízení dlažebních kostek, kvůli kterým nejde branka otevřít. Jde zkrátka o 
to, aby Beránek Boží, který snímá hříchy světa, mohl vstoupit. 
      Jak by měla správně dopadnout ta postní zábava s váhami v onom kostele? Děti by měly zjistit, že 
převážit hříchový kámen se nepovedlo, na to byl příliš těžký. A na Velký pátek by mohly na svou 
misku vah s pár kamínky jejich dobrých skutků položit ještě kříž, který při bohoslužbě uctívaly. Ten by 
určitě kámen převážil.                                                                                             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), v postní době místo 
toho křížová cesta  

▪ 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: 19. 2. – 5. 3.  
 
 

neděle 19. 2. – 7. neděle v mezidobí 
▪ sbírka při mši na Haléř sv. Petra 
▪ 15:00 – křížová cesta - NPM 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
úterý 21. 2.  
▪ 8:45 – úklid katedrály (můžete pomoci?) 
▪ 15:00 – mše sv. pro děti z nábožka – 

kaple na faře 
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: 5. – 10. přikázání Desatera – přijít 
může kdokoliv 
 
 

 

středa 22. 2. – Popeleční středa  
▪ den přísného postu 
▪ 8:00 – mše sv. s popelcem – kat. 
▪ polední mše sv. nebude 
▪ 18:00 – mše sv. s popelcem pro celou 

Plzeň – kat. – slouží biskup Tomáš (jiné 
odpolední mše v Plzni nebudou) 

čtvrtek 23. 2. – sv. Polykarpa  
▪ 9:00 – úklid kostela NPM (můžete pomoci?) 

▪ 18:00 – farní společenství – fara 
pátek 24. 2.  
▪ 16:00 – křížová cesta – NPM 
▪ 17:15 – s náctiletými ke zvonům v kostele 

v Liticích – sraz před NPM 
sobota 25. 2.  
▪ výlet farnosti do Tetína – sraz v 8:00 před 

kasami na vlakovém nádraží  
neděle 26. 2. – 1. neděle postní 
▪ při mši v 10:00 přijme biskup Tomáš 

katechumeny za čekatele křtu 
▪ 15:00 – křížová cesta - NPM 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 28. 2. 
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: Jak se modlit – přijít může kdokoliv 
středa 1. 3.  
▪ 9:00 – setkání nad biblí - fara  
▪ 18:00 – přednáška P. Frývaldského: Život 

a teologie Benedikta XVI. – biskupství 
▪ 20:00 – večer chval – NPM (pořádají 

studenti) 
čtvrtek 2. 3.  
▪ 15:30 – schůzka těch, kdo by chtěli pomoci 

při Noci kostelů (2. 6.) - fara   
pátek 3. 3. – první pátek v měsíci 
▪ zpovídání: 7:00 – 11:00 – kat. (po mši i 

adorace) 
▪ 16:00 – křížová cesta – NPM 
▪ 17:00 – mše sv. - NPM 

sobota 4. 3. 
▪ 15:00 – výjezdní křížová cesta v přírodě 

v Radnicích – sraz před kostelem (dopravte 
se auty nebo vlakem v 13:05 z Plzně) 

neděle 5. 5. – 2. neděle v postní 
▪ 15:00 – křížová cesta - NPM 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
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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 



   Masopustní odpoledne 
 

      Vzniklo to živelnou domluvou pár lidí 
z naší farnosti, kteří jsou podepsáni i 
třeba za bazarem či vánočním obědem 
pro bezdomovce. Tentokrát to byl 
masopust, zábavné odpoledne sloužící 
k tmelení farnosti. A bylo to výborné, 
povedené.a skvěle připravené. 
     Kdo přišel v neděli 5. 2. odpoledne 
na faru, byl přivítán ženami v  parukách, 
maskách a pestrých šatech, které mu 
nabídly lístky do tomboly. Po usazení se 
a pohoštění začal pestrý program.  

     Vytvořilo se několik skupin vzniklých 
podle toho, jak jsme se rozesadili ke 
stolům. Soutěžilo se hned v několika 
disciplínách, např. ve vědomostech o 
Plzni a zejména plzeňském pivu, 
k čemuž patřilo i zjištění, jestli z  asi pěti 
druhů piva poznáme Prazdroj podle 

chuti. Dále jsme byli dotazováni na své znalosti o 
plzeňském fotbale, k čemuž patřila i praktická 
dovednost trefování se míčem do branky. 
      K vrcholným momentům tohoto hodnotného 
programu patřilo losování tomboly o hodnotné 
ceny, např. domácí marmelády a sirupy. 
     Velké poděkování patří všem, kdo toto 
rozloučení s liturgickým mezidobím připravili. 
Masopust jsme si užili, můžeme se začít postit. 
 

Večer s Bohuslavem 

Reynkem 
       

 Ve čtvrtek 9. 2. 
mělo být večer na 
faře původně autor-
ské čtení poezie 
Marie Podlipné. Nic-
méně básnířka ne-
mohla dorazit, proto 
jsme rychle zflikovali 
nový program, před-
stavení výborného 
katolického básníka a výtvarníka žijícího za 
komunizmu Bohuslava Reynka.  
      Řekli jsme si něco málo o jeho životě, četli 
jsme si jeho básně a prohlíželi jeho hluboké 
grafiky vzniklé především technikou suché jeh ly. 
. Přestože to bylo slepené dohromady velmi 
rychle, mám zato, že se to docela povedlo. Linda 
Weisarová, která recitovala Reynkovy básně to 
vidí dokonce takhle:  
      Děkuji vám pane Reynku, / za vaši krásnou 
poezii. / Nevím, jestli dobře recituji, / ale rozhodla 
jsem se, / že vás budu předčítat. / Snad se vám to 
líbilo, / snad jste byl rád, / I když je mezi našima 
dobami nesoulad. - / Vy jste celkem dobře věděli, / co 
máte dělat v neděli, / a i když už se to viditelně sunulo 
do háje / jsem si jista, / že jste šel do ráje. / Protože 
plačící budou potěšeni, / hned co opustí tuto zemi / a 
to vaše nitro které plakalo / jako by ve všech v nás 
bylo / navzdory době / navzdory vládám, režimu / 
navzdory výši platu / vím že se nespletu / když vám 
povím, / že v poezii okamžiku, / bývá i s nadějí 
smutek v každém věku. / Je to jako molový tón - / já 
jej zahraji / a ty zpívej, / leť po kraji / stíny kdo zahání, 
/ tomu nastane svítání. / Děkuji vám pane Reynku / 
za vaše básně / bylo nám ten večer s vámi krásně. 

Ohlášky: 
♦ V pátek 24. 2. bude výprava náctiletých 
ke zvonům v Liticích. Budeme při zvonění a 
jeden zvon sami rozhoupáme. Sraz v 17:15 
před kostelem NPM ve Františkánské. Pokud 
budou přítomni rodiče, ať prosím vezmou 
auto. 
♦ V sobotu 25. 2. bude farní výlet do Tetína 
se mší sv. v místním poutním kostele sv. 
Ludmily, pěšky celkem tam i zpět cca 10 km, 
sraz: 8:00 u kasy na vlak. nádraží, s sebou 
buřty. Návrat cca 17:30.  
♦ Ve středu 1. 3. bude v 18:00 na biskupství 
v sálu přednáška P. Pavla Frývaldského Život 
a teologie Benedikta XVI. Pavel Frývaldský 
přednáší na Katolické teologické fakultě UK a 
je jeden z našich největších odborníků na 
teologii Josepha Ratzingera. 
♦ Farní tábor pro děti bude na faře 
v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své 
děti hláste 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. 
 

Postní program: 
♦ Křížové cesty budou v kostele NPM ve 
Františkánské v pátek v 16:00 (o hodinu 
později než vloni) a v neděli v 15:00. 
♦ Křížové cesty v přírodě (na místech, kde 
jsou zbudována zastavení) budou v sobotu 4. 
3. v 15:00 v Radnicích (sraz před kostelem), 
v neděli 19. 3. v 15:00 v Meditační zahradě a 
v sobotu 1. 4. v 15:00 v Nepomuku (sraz 
před kostelem sv. Jakuba). 
♦ V sobotu 11. 3. bude postní duchovní 
obnova na faře ve Františkánské. Fara bude 
otevřena od 9:00, začíná se v 9:30. Na 
programu promluvy, prostor pro ztišení a 
modlitbu, křížová cesta. K dispozici bude i 
křížová chodba a kaple sv. Barbory v klášteře.  
♦ V sobotu 18. 3. bude v katedrále 24 hodin 
pro Pána. Ve Sternberské kapli bude od 9:00 
adorace a budeme se střídat v hodinových 
intervalech v soukromé modlitbě. Brzy se 
budete moci v katedrále zapsat do připravené 
tabulky ke své hodinové modlitbě. 
 
 
 

Farní postní štafeta 
     

Pojďme do toho. Kdo se chce zapojit, ať 
se přihlásí do Popeleční středy na 
petrasovsky@bip.cz. Vždy v pondělí a ve 
čtvrtek pak dostane od některého ze 
svých kolegů tři postní výzvy, které může 
vykonat. A až na něj přijde řada, pošle své 
postní výzvy ostatním. Postní výzvy jsou: 
 

♦ 1. Písmo k rozjímání: Vyberte svůj 
oblíbený úryvek z Písma a okomentuje 
ho dvěma či třemi větami. Všichni 
přihlášení si v následujících několika 
dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) 
mohou udělat 15 min. času, aby se nad 
tímto úryvkem modlili. 
♦ 2. Skutek pokání: Vybere pro ostatní 
jeden skutek pokání, který v následu-
jících dnech (do dalšího pondělí či čtvrtku) 
vykonají (desátek růžence, litanie, 
telefonát příbuznému atd.) 
♦ 3. Písmo k četbě: Vybere pro ostat-
ní úryvek z Písma o délce 3 kapitol, 
který si všichni v následujících dnech (do 
dalšího pondělí či čtvrtku) mohou přečíst. 
 
 

Postní obraz 
 

      Každou postní neděli bude na stolku 
s chlebem a vínem v kostele připravena 
krabička, do níž můžete vhazovat své 
úmysly k modlitbě. Při ohláškách se pak 
kněz zeptá, jestli by si některá rodina 
nechtěla vzít domů na týden obraz Krista, 
aby se před ním modlila za farnost, za 
úmysly, které se vhodily do krabičky, i za 
své potřeby. Spolu s obrazem pak předá i 
lístečky z krabičky. Šlo by o to se alespoň 
třikrát týdně před obrazem sejít a jakkoliv 
se pomodlit (vlastními slovy nebo desátek 
růžence nebo litanie nebo jakkoliv jinak) 
Návrhy modliteb budou předány na papíru 
i s obrazem.  
    Příští neděli byste obraz zas přinesli do 
kostela a předali ho dalším zájemcům. 
    Obrazy budou dva: jeden pro katedrálu, 
druhý pro kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. 
    Nezapomeňte se také na památku na 
přiložený papír podepsat. 

  
 
 


