
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  Postní oživování  
 

     Na faře v Dýšině jsme občas nechali chvíli 
bydlet lidi bez domova. Topili si v malých 
kamínkách ve své místnosti, k tomu měli na 
zahradě připravené dřevo, které si mohli nařezat a 
naštípat. Jeden z nich nutně potřeboval peníze na 
chlast, tak celou tu hromadu dřeva komusi prodal. 
Kdyby se byl postil od alkoholu, nebyl by to jen 
sebezápor, ale cesta k tomu, aby mohl bydlet 
v teple. 
     Občas jsem na jistém společenství mládeže 
žasl, že předtím, než začneme, sedí ti dobří 
náctiletí kolem stolu a místo aby se spolu bavili, každý má v ruce mobil a cosi na něm hraje. 
V místnosti bylo ticho jak v kostele. Kdyby se postili od svých mobilů, nebyl by to jen sebezápor, ale 
cesta k tomu navázat mezi sebou nějaké normální vztahy. 
      Pokud dejme tomu Franta pečuje o svou sbírku střevlíků na úkor své rodiny, pak půst od brouků 
pro něj nebude jen sebezápor, ale cesta k tomu, aby se začal věnovat těm, za které má 
zodpovědnost.  
      Uprostřed všech zpráv, které do sebe ládujeme, seriálů, které nutně potřebujeme vidět, a videí ze 
sociálních sítí, jež vyplní náš zbylý čas a nedopustí, abychom byli chvilku o samotě, máme mnozí 
z nás pocit jakéhosi přesycení tím vším, životní neukotvenosti, absence něčeho podstatného. A víme, 
že kdybychom našli odvahu dát si od toho všeho detox a začali se opravdu modlit a třeba i prodlévat 
v tichosti před Hospodinem, nebyl by to jen postní sebezápor, ale nalezení pramene, který uhasí naši 
vnitřní vyprahlost. 
     Zkrátka a dobře, navrhuji, abychom půst nechápali jako umrtvování, ale jako oživování. Navrhuji, 
abychom postní dobu neměli vyřízenou tím, že si určíme pár věcí, kterých se odřekneme, protože se 
to tak o postu dělá. Nebudeme jíst čokoládové tyčinky a pít pivo a pokud jsme velcí borci, tak třeba i  
v pátek nebudeme obědvat. Zatneme zuby a nějak to těch pár týdnů vydržíme. Navrhuji, abychom o 
postu spíš hledali to, co dává život. To, co vede od životní rozplizlosti k ukotvenosti. To, co vede od 
marnosti k smysluplnosti. A navrhuji, abychom si vzpomněli, že v evangeliu se Životem sám nazval 
Ježíš Kristus: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6) 
      Oživujme se. Opouštějme to, co vede k bezživotí a nalézejme to co vede k životu. A úplně nejlépe 
nalézejme to, co vede k Životu s velkým Ž.                                                             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: 5. – 19. 3.  
 

neděle 5. 3. – 2. neděle postní 
▪ 15:00 – křížová cesta - NPM 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
úterý 7. 3.  
▪ 8:45 – úklid katedrály (můžete pomoci?) 
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: rozjímání Písma – přijít může kdokoliv 

středa 8. 3. 
▪ 9:00 – setkání nad Biblí – fara 
▪ 16:00 – 17:00 – adorace - NPM  
▪ 18:00 – začátek přípravy na svátost 

manželství - fara 
 
 

 

čtvrtek 9. 3.  
▪ 9:00 – úklid kostela NPM (můžete pomoci?) 

▪ 18:00 – farní společenství – fara 
pátek 10. 3.  
▪ 16:00 – křížová cesta – NPM 

sobota 11. 3.  
▪ 9:30 - postní duch. obnova farnosti - fara  
▪ 19:00 – koncert - organizuje Plzeňská 

filharmonie - kat. 
neděle 12. 3. – 3. neděle postní 
▪ při mši v 10:00 skrutinium katechumenů  
▪ 15:00 – křížová cesta - NPM 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

úterý 14. 2. 
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: co je to breviář – přijít může kdokoliv 

středa 15. 3.  
▪ 9:00 – setkání nad biblí - fara  
▪ 16:00 – 17:00 – adorace - NPM 
▪ 18:00 – setkání chlapů – fara 
čtvrtek 16. 3.  
▪ 17:45 – nešpory a 45 min. adorace - NPM  

pátek 17. 3. 
▪ 16:00 – křížová cesta – NPM 
▪ 17:15 – společenství zvoníků pro náctileté 

– návštěva zvonu a zvonění u salesiánů 
v Lobzích – sraz před NPM 

sobota 18. 3. 
▪ 9:00 – 19:00 – 12 hodin pro Pána – 

celodenní adorace ve Sternberské kapli – 
kat – střídáme se po hodině, zapište se na 
papír v katedrále 

neděle 19. 3. – 4. neděle v postní 
▪ růžová neděle – přijďte v růžovém outfitu  
▪ při mši v 8:00 - 2. skrutinium katechumenů 
▪ 15:00 – křížová cesta v Meditační zahradě 

(v NPM nebude) 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 

♦ Postní duchovní obnova farnosti bude 
v sobotu 11. 3. od 9:30 na faře ve Františ-
kánské. (Fara bude otevřena už od 9:00) Na 
programu: promluvy Pavla Petrašovského, 
modlitba, možnost zpovědi, křížová cesta 
v křížové chodbě kláštera, oběd donáškou 
pizzy, v průběhu nebude mše sv., chcete-li na 
mši, přijďte v 8:00 do katedrály. 
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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 



Zvonění v Liticích 
 

      Už třetí výpravu za zvony se 
společenstvím náctiletých zvoníků jsme 
vykonali v pátek 24. 2. Narvali jsme se do 
dvou aut náhodně se vyskytnuvších tatínků 
a vyjeli jsme do Litic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Tady se nás ujala sestra Marta z  místní 
Koinonie Jan Křtitel a s  neuvěřitelnou 
ochotou s námi vyběhla na věž místního 
kostela sv. Petra a Pavla. Objevili jsme tři 
zvony, dva z nich na automatický pohon, 
jeden na lano. Úderem šesté se všechny 
rozhoupaly, dva z nich elektrikou a jeden 
naším taháním. 
     Poté, co jsme skoro ohluchli, jsme zase 
slezli zpátky do kostela a tady se pomodlili 
a zazpívali pár písniček. 
     Další akce bude v pátek 17. 3., sraz je 
v 17:15 před kostelem NPM a půjdeme 
rozhoupat zvon salesiánů v Lobzích.  
     
 

Farní výlet do Tetína 
     

       V sobotu 25. 2. 2023 nás asi třicet na 
plzeňském nádraží nastoupilo do vlaku, který 
nás přesunul do Srbska. Cestou jsme si libovali, 

že jsme neuvěřili předpovědi o tom, že má sněžit, neboť za 
oknem vlaku bylo krásně. Drobné kroupy hnané větrem 
začaly padat asi pět minut po výstupu z vlaku. Trvalo to čtvrt 
hodiny, pak se počasí zas uklidnilo a podobně se to 
opakovalo celý den. 
      Podél Berounky jsme se dostali až k rozcestí. Ti 
rozumnější z nás (v počtu tří) pokračovali dál po turistické 
značce, ti méně rozumní (zbytek) se vydali dál podél 
Berounky, pod viaduktem podešli trať a ocitli se před 
vysokým vodopádem, který jsme museli překonat držíce se 
za řetěz a klouzajíce po mokré skále. Přežili jsme všichni. 
      V půl dvanácté jsme už stáli před kostelem sv. Ludmily,        
v níž jsme slavili mši sv. v místě, kde tato světice přebývala a 
zemřela mučednickou smrtí. Po mši sv. byla naplánována 
prohlídka tohoto místa, při níž jsme se dostali i do sousedního románského kostela sv. Kateřiny. 
      Protože jsme v kostele zmrzli, vydali jsme se po krátkém pobytu v místním komunitním centru do 
hospody, čímž jsme zvedli průměrný počet hostů asi o čtyři sta procent. Trvalo dost dlouho, než jsme 
dostali své horké čaje, kávy a polívky a protože se počasí o dost vylepšilo, rozdělali jsme oheň u třetího 
místního kostela (sv. Jana Nepomuckého) a opekli jsme si buřty. 
       Rozloučili jsme se s Kupkovými, kteří už potřebovali jít krátkou cestou do Berouna, a vydali se zpět 

do Srbska krásnou cestou lesem kolem Kody. 
První půl hodiny věnovali někteří z nás růženci. 
Pak jsme obdivovali krásná pěnovcová jezírka 
a hrázky na půvabném potoce.  
      Pět kilometrů uteklo rychle, na nádraží do 
Srbska jsme přišli tři minuty před odjezdem 
vlaku. Petr Kryl, který dělal poslední společnou 
fotku na nádraží, už na ní zachytil i přijíždějící 
soupravu. 
       Počasí bylo náročné, vodopád byl náročný, 
ale bylo to krásné.  
 

Přednáška o Benediktu XVI.  
     

       Ve středu 1. 3. pořádala naše farnost další 
z cyklu středečních přednášek, tentokrát o papeži 
Benediktovi XVI., který nedávno zemřel. Tématu se 
ujal P. Pavel Frývaldský, kněz naší diecéze, jenž 
přednáší systematickou teologii na Katolické 
teologické fakultě v Praze. 
       P. Pavel nastínil život Josepha Ratzingera, ale 
především se věnoval některým jeho teologickým 
důrazům, jako znovuobjevení církve nikoliv jako 
instituce, ale jako místa setkání s Kristem nebo 
vztah rozumu a víry, které se podle papeže 
Benedikta potřebují vzájemně.  
      Poslední půl hodina pak byla vyhrazena na dotazy z publika a pár jich opravdu bylo.  
      Další přednáška bude už za tři týdny, ve středu 22. 3. v 18:00, a je na ní pozván P. Vojtěch Kodet.  

Další ohlášky: 
♦ V pátek 17. 3. bude výprava náctiletých ke 
zvonům u salesiánů v Lobzích. Budeme zvonit 
na místní zvon. Sraz v 17:15 před kostelem NPM 
ve Františkánské. Pak městskou dopravou 
k salesiánům. 
♦ Křížové cesty budou v kostele NPM ve 
Františkánské v pátek v 16:00 (o hodinu později 
než vloni) a v neděli v 15:00. 
♦ Další křížová cesta v přírodě bude 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 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. V katedrále se 
pak zapište do připravené tabulky ke své 
hodinové modlitbě. 
♦ O první neděli postní jste dostali postní 
kasičky. Můžete do nich spořit to, co ušetříte 
postem. (Pokud si nedáte k večeři obvyklou 
klobásu, její hodnotu vhodíte do kasičky). Postní 
kasičky se budou vybírat o Velikonocích, jejich 
výtěžek bude použit na dobročinné účely podle 
rozhodnutí pastorační rady. 
♦ Pokud byste v rámci postní štafety chtěli 
nezávazně dostávat dvakrát týdně postní výzvy 
(úryvek Bible k rozjímání, postní úkon, úryvek 
Bible k četbě) dejte vědět na 
petrasovsky@bip.cz. 
♦ Vybíráme vosk pro Ukrajinu. Zbytky svíček a 
vosku (ne hřbitovních, ne čajových, ne ve skle) 
sbíráme do krabic v katedrále i kostele NPM. 
Vosk pak pošleme k výrobě zákopových svíček, 
které budou na Ukrajině sloužit jako zdroj tepla i 
možnosti ohřát si jídlo.  
♦ Ve středu 22. 3. v 18:00 pořádá naše farnost 
v sálu na biskupství přednášku P. Vojtěcha 
Kodeta OCarm. „Je čas vrátit se k Hospodinu“    
♦ Farní tábor pro děti bude na faře 
v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti 
hlaste 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. 
♦ Úmysl živého růžence na březen: abychom 
nepromarnili postní dobu, za touhu a odhodlání 
k obrácení a abychom přes všechny překážky 
neustávali v hledání svého pravého já. 
 

 
 


