BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
1. 9. 2019 – 22. neděle v mezidobí

EXERCICIE VŠEDNÍHO DNE
A VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY
Chci nabídnout dvě věci, na kterých mi hodně záleží. Exercicie
všedního dne začnou ve čtvrtek 12. 9. v 18:00 a pak budou probíhat ještě
šest týdnů. Pokud do toho půjdete, pak s tím, že si chcete v tento čas
vyhradit každý den takových dvacet minut k rozjímavé modlitbě. Při
společném čtvrtečním setkání bude na programu nedůležitá promluva a
důležité předání biblických úryvků, nad kterými se pak každý doma může
modlit. A kdo ví, jestli člověka po těch šesti týdnech potřeba modlitby
opustí? Třeba ne.
A pak nás čekají volby do pastorační rady. Moc vás prosím, abyste
je vzali vážně. Farnost potřebuje lidi, kteří by stáli v jejím jádru, uvažovali
by o tom, co máme jako společenství dělat, ne abychom si vymýšleli
nějakou aktivitu navíc, ale abychom plnili své poslání, které od Hospodina
máme. Volby budou sice až poslední zářijovou neděli a první říjnovou, ale
prosím, do té doby se mezi sebou o tom před kostelem bavte, rozhlížejte
se v kostelních lavicích, kdo by byl vhodným zástupcem farnosti. Moc
bych si přál, aby pastorační rada nebyla jen formálním grémiem, ale
kvasem farnosti, společenstvím, které se bude velmi trápit tím, jakou
farností bychom měli být. A prosím, modlete se za to. Každý z vás to
máte ve svých rukou. Tak šťastnou volbu.
P. Pavel Petrašovský

OHLÁŠKY:

PRAVIDELNÝ
PROGRAM
BOHOSLUŽEB
v kostele
Nanebevzetí
Panny Marie
ve Františkánské:

pondělí – pátek:
8:00 / 12:00 (ve
škol. roce)
středa: 19:00 –
pro studenty
sobota: 8:00 /
20:00 – v angličtině

neděle: 7:00 / 8:30
/ 10:30 / 20:00
zpovídá se půl
hodiny přede mší

kontakty:
telefon fara:
377 226 098
733 741 676
mobil kněze:
737 814 525
mail:
farnost.plzenkatedr
ala@bip.cz
petrasovsky@bip.cz
web:
www.katedralaplzen
.org

V sobotu 14. 9. pojedeme s farností autobusem na diecézní pouť do
Teplé. Pokud máte zájem se přidat, přihlaste se v kanceláři u Hanky
Sladké nebo po mši sv. v sakristii. Cena za autobus je 150,- Kč. Je
ještě asi 15 míst volných.
Každou neděli (nebude-li ohlášeno jinak) bude v 18:00 v kapli v 1. patře
fary půlhodinová adorace a modlitba nešpor. Přijdete-li, zvoňte na
zvonek „KAPLE“.
Přihlášku na náboženství, které se bude vyučovat na faře v úterý
odpoledne, si můžete vzít v kostele na stolku u vchodu nebo stáhnout na webu farnosti.
První soboty v měsíci budeme po mši sv. (od 9 do 10 hod.) zvát k hodinové besedě do sálu
v prvním patře fary zajímavé osobnosti. 7. září to bude Jiří Lodr a budeme se bavit o charitě.
Setkání u kafe po nedělní mši ve farním sálu budou takto: 2. neděli v měsíci bude kafe po mš sv.
v 7:00, 3. neděli v měsíci bude kafe po mši v 8:30, 4. neděli v měsíci bude kafe po mši v 10:30.
Přijďte a můžete-li, přineste buchty.

neděle 1. 9. - 22. v mezidobí
evangelium: Lk 14,1.7-14
pondělí 2. 9.
zpovědní služba: Mons. Soukup 9:00 –
11:00 kostel NPM
16:00 – kostel NPM: bohoslužba slova a
požehnání školákům na začátku
školního roku - potom následuje rodinná
poznávací hra po plzeňském náměstí
úterý 3. 9. - památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
9:00 – 10:30 - společenská místnost na
faře v přízemí: setkání Misijního klubu
(pletení vlněných dek) - opět po
prázdninách
zpovědní služba oblátů z Plas nebude
středa 4. 9.
9:00 - na faře: společenství k modlitbě,
k rozboru textů z liturgie budoucí
neděle a k rozhovoru - opět po
prázdninách
zpovědní služba: P. Uhlíř 10:30-11:50
(kostel NPM)
čtvrtek 5. 9.
8:45 - kostel NPM – po mši sv. úklid
kostela - skupina I
zpovědní služba: bratři františkáni 14:30
– 16:30 (kostel NPM)
pátek 6. 9. – první pátek v měsíci
mše sv. v 8:00, 12:00 a 16:30 - kostel
NPM
adorace: 8:45 - 11:00, 15:00 – končí
podle zájmu - kostel NPM (15:00 –
korunka k Božímu milosrdenství)
zpovědní služba: 7:00 - 11:00 a 15:15 –
dle potřeby (P. Kazda) – kostel NPM
sobota 7. 9. – první sobota v měsíci
9:00 –10:00 – fara: beseda s Jiřím
Lodrem o charitě

neděle 8. 9. – 23. v mezidobí
evangelium: Lk 14,25-33
18:00: kaple na faře – adorace,
zakončená v 18:30 modlitbou nešpor –
a pak takto každou neděli
pondělí 9. 9.
zpovědní služba: Mons. Soukup 9:00 –
11:00 .- kostel NPM
úterý 10. 9.
9:00 – 10:30 - společenská místnost na
faře v přízemí: setkání Misijního klubu
(pletení vlněných dek)
zpovědní služba: obláti z Plas: 14:30 –
16:30
náboženství (poprvé v novém škol.
roce) - fara: 15:00 (předškoláci a 1.
třída), 16:00 (ostatní třídy), 16:30
(příprava na první sv. přijímání)
středa 11. 9.
9:00 - na faře: společenství
k modlitbě, k rozboru textů z liturgie
budoucí neděle a k rozhovoru
18:00 – na faře: ekonomická rada
zpovědní služba: P. Uhlíř 10:30-11:50
(kostel NPM)
čtvrtek 12. 9. – památka Jména Panny
Marie
zpovědní služba: bratři františkáni
14:30 – 16:30 (kostel NPM)
18:00 – na faře: exercicie všedního
dne (promluva a nabídka rozjímání na
následující týden), v 17:30 možnost
modlitby nešpor v kapli na faře
pátek 13. 9. – památka sv. Jana
Zlatoústého
zpovědní služba a adorace: P. Kazda:
15:00 – dle potřeby – kostel NPM
sobota 14. 9. – svátek Povýšení sv. Kříže
diecézní pouť: sraz pro ty, co jedou
autobusem v 7:45 před radnicí na
náměstí
18:00 – mše sv. (ranní mše sv.
z důvodu diec. pouti nebude.)

