
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

  Zkouškové období 
 

      V dnešním rozjímání z knihy textů ze Starého zákona, 
kterou mi dala věřící kolegyně z práce k Vánocům, jsem se 
dočetl, že Jákob měl před svým vynuceným odchodem do 
Egypta živý sen, v němž ho Bůh ujistil, že při něm nadále stojí 
a že jeho předchozí zaslíbení platí. A Jákob, když se ráno 
probudil, zopakoval, že i on se nadále bude držet Hospodina a 
plný důvěry se vydal na cestu do emigrace. Takže Jákob byl 
v těžké situaci, kdy jeho víra visela na vlásku. Nebylo to tak, že 
by se mu vše dařilo a cestu životem měl umetenou.  
      Nepřipomíná vám to něco? Takových postav je přece Bible 
plná: Abrahám, Izák, Jeremiáš, Jób, Ježíš, Pavel, Petr a další 
a další. Samozřejmě, že tohle už víme. Vždyť Ježíš nám přece neslibuje ráj na zemi, ale říká: „Kdo 
chceš jít za mnou, vezmi na sebe svůj kříž a následuj mě.“ Prostě všichni ti, kteří v Bibli vystupují jako 
velké a slavné postavy, mají nějaké a často i veliké trable, které se střídají s lepšími obdobími, kdy se 
jim daří a mohou vydechnout. Nezřídka je to s nimi ale hodně „nahnuté.“ 
      Z vlastní zkušenosti vím, že když jde všechno hladce a nic mi zdánlivě nechybí, je podstatně 
obtížnější vzpomenout si na Boha, donutit se k modlitbě, udělat si na něj čas. Zároveň však v sobě 
v takových chvílích cítím neklid, protože tuším, že je to klid před bouří, že se nutně dostaví nějaké 
zkoušky, které mě vrátí nohama na zem a že v takovou chvíli budu Boha zase volat, stěžovat si mu, 
prosit o pomoc. A že mě sice Bůh nechá „vycukat,“ ale nakonec se mi ozve a nenechá mě ve štychu. 
Víra prostě musí procházet zkouškami, upevnit se, prověřit. Kolikrát bych byl rád, kdyby to šlo po 
dobrém, ale opakovaně se mi potvrdilo, že to takhle nefunguje. Člověk, tedy konkrétně já, si prostě 
nedá říct a znovu a znovu dělá stejné nebo podobné chyby, ačkoli si kolikrát myslí, že už konečně 
zmoudřel. Kdepak.  
      Na tomto místě musím znovu a znovu ocenit moudrost, trpělivost a odvahu, s níž nás Bůh 
vychovává. Že nás vystavuje zkouškám, i když kolikrát musí být strašně napínavé, jak to dopadne. 
Můžeme mu však děkovat, že se chová jako dobrý rodič. Ne jako rodiče, kteří za své děti všechno 
dělají, k ničemu je nepustí, nedají jim svobodu a prostor pro vlastní rozhodnutí, aby je uchránili 
selhání. V dobré víře z nich takto bohužel vychovávají mrzáky.  
      Nyní máme půst. Čas, kdy si můžeme něco odepřít, aby nám to v prostoru, čase a hlavně v mysli 
nepřekáželo ve vidění Boha. Půst není k tomu, abychom se trápili a pak se chlubili, že to vydržíme. 
Půst je – dle mého názoru – dobrý k tomu, abychom pro Boha vytvořili prostor a pak jej do něj pustili. 

MUDr. Martin Liška 

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. 3. – 2. 4.  
neděle 19. 3. – 4. neděle postní 
▪ 15:00 – křížová cesta v Meditač. zahradě 

(v NPM křížová cesta nebude) 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 
pondělí 20. 3. – slavnost sv. Josefa 
úterý 21. 3. 
▪ 8:45 – úklid katedrály (můžete pomoci?)  
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: co je to růženec – přijít může kdokoliv 

středa 22. 3. 
▪ 9:00 – setkání nad Biblí – fara 
▪ 16:00 – 17:00 – adorace - NPM  

▪ 18:00 – přednáška V. Kodeta - biskupství 
 
 

 

čtvrtek 23. 3.  
▪ 9:00 – úklid NPM (můžete pomoci?) 
▪ 18:00 – farní společenství – přednáška arch. 

Jana Soukupa o postních plátnech - fara 
pátek 24. 3.  
▪ 16:00 – křížová cesta – NPM 

sobota 25. 3. – slavn. Zvěstování P. Marie  
▪ 19:00 – koncert - organizuje Plzeňská 

filharmonie - kat. 
neděle 26. 3. – 5. neděle postní 
▪ při mši v 10:00 skrutinium katechumenů  
▪ 15:00 – křížová cesta - NPM 
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

pondělí 27. 3. 
▪ 18:00 – varhanní koncert Jiřího Lišky – kat.  

úterý 28. 3. 
▪ 9:00 – modlitby matek - fara 
▪ 15:00 – mše sv. pro děti – kaple na faře 
▪ 18:00 – příprava na křest dospělých – 

téma: co je to adorace – přijít může kdokoliv 

středa 29. 3.  
▪ 9:00 – setkání nad biblí - fara  
▪ 16:00 – 17:00 – adorace - NPM 
čtvrtek 30. 3.  
▪ 17:45 – nešpory a 45 min. adorace - NPM  

pátek 31. 3. 
▪ 16:00 – křížová cesta – NPM 

sobota 1. 4. 
▪ 15:00 – výjezdní křížová cesta 

v Nepomuku – sraz před kostelem sv. Jakuba  

neděle 2. 4. – Květná neděle 
▪ přineste si ratolesti k požehnání 
▪ mši v 10:00 slouží biskup Tomáš 
▪ 15:00 – křížová cesta - NPM  
▪ 18:00 – půlhod. adorace a nešpory – kat. 

 
 

♦ V sobotu 1. 4. bude výjezdní křížová 
cesta u zastavení v přírodě v Nepomuku. 
Sraz v 15:00 před kostele sv. Jakuba. Přijeďte 
autem nebo vlakem ve 14:03 z Plzně. Ke 
křížové cestě se připojí i katechumeni, kteří 
budou na svém předkřestním výletu. 
♦ 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. 
Rodinám ve finanční tísni na tábor přispějeme. 
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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 



Výjezdní křížová cesta 

v Radnicích 
      

      V sobotu 4. 3. 2023 se nás pár sešlo před 
kostelem v Radnicích, abychom se u historických 
zastavení z 19. stol. postavených v krásném 
prostředí, pomodlili křížovou cestu.  
     Střídajíce se ve čtení jednotlivých rozjímání jsme 
postupně vyšli z městečka a stoupali jsme na malý 
vršek, na němž stojí barokní kaple zasvěcená P. 
Marii, která v sobě ukrývá krásnou scénu ukřižování 
s Božím hrobem. A protože nám místní pan farář 
svěřil klíče, mohli jsme nahlédnout i dovnitř. 
     Příští výjezdní křížová cesta bude v neděli 19. 3. 
v 15:00 v Meditační zahradě a v sobotu 1. 4. 
v 15:00 v Nepomuku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přednáška Jana Soukupa 
o postních plátnech 
 

      V neděli 5. 3. 2023 po obou ranních mších 
sv. nabídl arch. Jan Soukup na faře a na 
biskupství svou přednášku o fenoménu post-
ních pláten, kterými se v postu zakrývaly či 
zakrývají oltáře, jak je ostatně v obou našich 
koste lích vidět.  

     V promítané pre- 
zentaci nám Jan 
Soukup ukázal fotky 
nejrůznějších pláten 
z celé Evropy, od 
těch nejstarších, 
sedm set let starých, 
až po ty moderní, a 
doprovodil je zajíma-
vým výkladem.  
     Pokud by někomu bylo líto, že se na tuto přednášku nedostal, má 
ještě třetí možnost, ve čtvrtek 23. 3. bude v  18:00 na faře v rámci 
farního společenství ještě jedna repríza.  Tak přijďte.    

Zamyšlení o obnově  

 

      Jak je už dobrým zvykem, v postní době 
jsou nám nabízeny rozmanité duchovní 
obnovy a jak je dobrým zvykem 
pravověrného křesťana, využívá těchto 
příležitostí k prohloubení, posile, oživení své 
spirituality v kruhu podobně směřujících, a 
tak umožňuje Kristu, aby mohl zas o trochu 
víc proniknout do některých vzpurných 
srdcí, přechytralých myslí a líných těl.  
     Pokud vás zaujalo téma Jonáše, mohli 
jste se s ním v sobotu 11. 3. seznámit na 
faře v obnově vedené P. Pavlem Petrašovským. Známý příběh útěkáře Jonáše, který dělá vše pro to, aby 
nemusel uposlechnout výzvy Hospodinovy: „Vstaň, jdi do Ninive…“ varovat hříšníky před zkázou a kázat jim o 
pokání. Prchá opačným směrem, na západ, směr Taršíš, pryč, pryč, pryč od Hospodina. Sestupuje níž a níž, 
do Jafy, na loď, do podpalubí. Ani vítr, bouře, hrozba ztroskotání ho nepřinutí obrátit se (tělem, i myslí). 
Naopak: milánek v podpalubí pěkně chrupinká, zatímco pohané se modlí ke svým bohům. Utéct nejen 
v prostoru, ale i v bezvědomí spánku. 
     První obrat nastává, když Jonáš konečně přiznává, že že toto neštěstí zavinil on, a žádá, ať je vržen do 
moře. Učiněno jest. Je spolknut velrybou a setrvává v jejích vnitřnostech tři dny a tři noci. Níž a hloubš už top 
nejde. Symbol sestupu do podsvětí. I v jiných duchovních tradicích je pobyt ve tmě a tichu – dny, týdny, 
měsíce, ba i roky – součástí sebepoznání a často vede k zásadnímu životnímu zlomu.  Jonáš konečně padá 
na dno, modlí se k Hospodinu. Hurá, další obrat. Ale abychom ho nepřechválili. Zároveň Hospodinu vyčítá, že 
ho zapudil. Hraje si na chudinku? 
      Je vyslyšen, rybou vyvržen a znovu vyzván s toutéž zvěstí jít do Ninive. Ale co udělá náš filuta Jonáš? Už 
si myslíme, že jest napraven, zpokorněn, vyprázdněn os své vůle, ale ono ne! Ninivským jen vyhrožuje 
vyvrácením, ani stín naděje, že pokáním je Bůh ušetří. I tak se lidé bez ohledu na Jonáše kají, oblékají žínice, 
zapopelí se, nejí, nepijí, zahrnou do toho i dobytek. A Hospodin se slitoval.  
     Ne však pacholek Jonáš: plane hněvem, že Bůh je příliš milosrdný a místo potrestání odpouští. A 
Hospodin ve svém milosrdenství zachází i s Jonášem láskyplně, nehněvá se proto naň. Učí ho dalšími 
událostmi se skočcem slitovat se nad lidmi, nejen nad kytkou. 
     Pár zamyšlení k příběhu: Kolikrát jsem se obrátil z různých důvodů k člověku zády. / Kolikrát vyčítám okolí, 
lidem, osudu marast, který jsem způsobil sám. / Kolikrát musím padnout na úplné dno, aby to zlomilo mé 
nesprávné názory. 
     Jak by dopadl příběh, kdyby už při 
prvním neuposlechnutí, otočení se k Bohu 
zády, byl Jonáš chycen za flígr, nakopán mu 
zadek, rovnou nahnán do propasti tmy na 
tak dlouho, aby jeho tvrdá nelítostná 
hněvivá povaha změkla, a pak kdyby se mu 
na emočním trenažéru nechal prožít stejný 
trest, který přál i po jejich pokání Ninivským? 
To by snad k jeho úplné proměně stačilo. 
Od trestajícího lidského ega k Božímu 
odpouštějícímu milosrdenství. Co myslíte? 
     V Bibli je ostatně příběh nedokončen. 
Obměkčil se Jonáš a přešel na stranu Boží, 
či zůstal stejný? Co myslíte?  Otázka pro 
nás, kde se na své cestě nacházíme.      -M-      

Velikonoce 2023 
 

Zelený čtvrtek – 6. 4. 2023 
▪ 10:00 – mše se svěcením olejů – kat. 
▪ 15:30 – pesachová večeře – fara (je třeba 

se přihlásit) 
▪ 18:00 – mše sv. na pam. večeře Páně – kat 
▪ hodinu po skončení mše: adorace v Getse-

manské zahradě – kat. 
 

Velký pátek – 7. 4. 2023 
▪ 8:00 – ranní chvály – kat. 
▪ 15:00 – křížová cesta – NPM 
▪ 16:00 – velkopáteční obřady – kat. 

 

Bílá sobota – 8. 4. 2023 
▪ 8:00 – ranní chvály a pomazání 

katechumenů – kat. 
▪  9:00 – 14:00 – katedrála otevřena 

k soukromé modlitbě u Božího hrobu 
 

Boží hod – neděle zmrtvýchvstání – 9. 4. 2023 
▪ 8:00 – mše sv. – NPM 
▪ 10:00 – mše sv. – kat. 
▪ 16:00 – zpívané nešpory – kat. 
▪ 20:00 – mše sv. - NPM 
 

pondělí v oktávu velikonočním – 10. 4. 2023 
▪ 8:00 – mše sv. – NPM 
▪ 10:00 – mše sv. – kat. 

 

Vosk pro Ukrajinu 
 

Vybíráme vosk pro Ukrajinu. Zbytky svíček 
a vosku (ne hřbitovních, ne čajových, ne ve 
skle) sbíráme do krabic v katedrále (v kapli 
Božího hrobu) i kostele NPM (u oltáře sv. 
Václava). Vosk pak pošleme k výrobě 
zákopových svíček, které budou na Ukrajině 
sloužit jako zdroj tepla i možnosti ohřát si jídlo. 
  

Pesachová večeře 
 

Na Zelený čtvrtek 6. 4. bude na faře od 15:30, 
tedy před mší sv. v katedrále, židovská 
pesachová večeře s masem, nekvašenými 
chleby, hořkými bylinami a vínem, při které se 
čtou biblické texty a připomíná vysvobození 
Izraele z Egypta. Hlaste se zapsáním v kostele 
nebo mailem na petrasovsky@bip.cz. Počet míst 
je omezen!   
 

 
 
 
 

 


