PRAVIDELNOSTI:
mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
 pondělí – sobota: 8:00
 pondělí, středa, pátek: 12:00
 úterý, čtvrtek: 17:00
 středa: 19:00 (od října, pro studenty),
 neděle: 7:00, 8:30, 10:30, 20:00
 první pátek v měsíci: 8:00, 12:00, 16:30
zpovědní služba v kostele NPM:
 zpravidla půl hodiny přede mší, vyjma polední
 pondělí: 9:00 – 11:00 (Mons. Emil Soukup)
 středa: 14:30 – 16:00 (P. Pavel Petrašovský)
 čtvrtek: 14:30 – 16:30 (plzeňští františkáni)
 pátek: 15:00 – podle potřeby, během toho
adorace (P. L. Kazda)
setkání u kafe na faře po nedělní mši sv.:
 dočasně zrušena z důvodu pandemie

PROGRAM 4. – 18. 10.
počet účastníků bohoslužeb omezen na sto,
nezpívá se, počet účastníků akcí na faře
omezen na deset.
neděle 4. 10. – 27. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 21,33-43
 18:00 – mše sv. ze sv. Františka - NPM
 večerní adorace a nešpory výjimečně
nebudou
úterý 6. 10.
 polední mše sv. se přesouvá na 17:00
 17:50 – příprava na křest: téma: Duch sv. –
mohou přijít i pokřtění (s P. Bogdanem)
středa 7. 10. – památka P. M. Růžencové
 9:00 – společenství nad texty nedělní liturgie –
fara
 19:00 – Veni sancte – studentská mše sv. na
zahájení akademického roku - NPM
čtvrtek 8. 10.
 polední mše sv. se přesouvá na 17:00
 18:00 – 1. společenství chlapů – fara
sobota 10. 10.
 20:00 – 1. anglická mše sv. - NPM
neděle 11. 10. – 28. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 22,1-14
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
úterý 13. 10.
 polední mše sv. se přesouvá na 17:00
 17:50 – příprava na křest: téma: Ježíšovo
zmrtvýchvstání – mohou přijít i už pokřtění –
fara

středa 14. 10
 16:00 – ekonomická rada farnosti – fara
čtvrtek 15. 10. – památka sv. Terezie z Avily
 polední mše sv. se přesouvá na 17:00 – v rámci
setkání terciářů slouží františkáni
 18:00 – společenství modlitby - fara
sobota 17. 10. – památka sv. Ignáce Ant.
 8:00 – mše sv. - NPM
 výlet farnosti do Sv. Jana pod Skalou - sraz: 8:30
na vlakovém nádraží u hutníka
neděle 18. 10 – 29. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 22,15-21
 misijní neděle – sbírka věnována na misie
 budou všechny obvyklé mše sv. (původně měla
být jen v 8:30)
 při mši v 8:30 udělí biskup Tomáš služby akolyty
Josefu Krůtovi, Janu Trčkovi a Pavlu Salovi
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
 Od října se polední mše sv. v úterý a ve čtvrtek
v kostele NPM přesouvají na 17:00.
 Změna bude i u čtvrtečních modlitebních
společenství v 18:00 na faře. Ta zůstávají ve své
stávající podobě pouze 1. a 3. čtvrtek v měsíci. 2.
čtvrtek v měsíci bude na faře v 18:00 společenství
chlapů. 4. čtvrtek v měsíci budou v 18:00 modlitby
matek za své děti.
 V sobotu 17. 10. jste všichni zváni na výlet
farnosti do Sv. Jana pod Skalou: Sraz bude v 8:30
na vlakovém nádraží u sochy hutníka. Pojedeme do
Berouna, odkud půjdeme asi 5 km pěšky na poutní
místo Sv. Jan pod Skalou (místo působení a hrobu
sv. Ivana, z kostela je vstup do jeskyně, kde
přebýval. Zde bude mše sv. Pak vyjdeme na skálu
ke kříži a půjdeme na vlak do Srbska (7 km). Návrat
večer. S sebou: svačinu, buřty na opékání, roušky.
 Do kasičky v kostele můžete přispívat na pořízení
vyhřívaných podsedáků do všech lavic kostela.
Ještě je třeba vybrat cca 88.000,- Kč. )
 V neděli 18. 10. budou všechny obvyklé mše
sv. Původně bylo ohlášeno, že bude pouze v 8:30,
kvůli stanovenému max. počtu účastníků bohoslužeb to však odvoláváme. Mši sv. v 8:30 bude
sloužit biskup Tomáš, udělí při ní službu akolytátu.
 Na stolku u mříže kostela jsou nové texty pro
modlitební buňky. Jedná se o skupinu alespoň 3
lidí, kteří se scházejí jednou za 14 dní u někoho
doma k modlitbě podle připravených textů. Prosím,
pokud buňky fungují, dejte o nich vědět, abychom
věděli, že je smysluplné texty k modlitbě připravovat.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
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telefon fara: 377 226 098, 733 741 676, mobil kněze: 737 814 525
mail: farnost.plzenkatedrala@bip.cz, petrasovsky@bip.cz, web: www.katedralaplzen.org

Bůh nejistot a zmařených plánů
Teď to ještě dopadlo dobře, chvíli to vypadalo, že na
mši bude moci být pouze deset lidí, že si zas lidé budou
rezervovat místa v kostelních lavicích po telefonu, pak přišla
výjimka, že sto a beze zpěvu. Těžko říct, co bude za čtrnáct
dní a co bude za měsíc a co bude za půl roku.
Je to samozřejmě na nic, člověk nemůže plánovat.
Dohodli jsme se, že od ledna zkusíme ve farnosti nabídnout
kurz Alfa, nějaký čas jsme už strávili na schůzkách
organizátorů a mnohem více času je třeba tomu ještě věnovat,
ale do poslední chvíle nebudeme vědět, jestli to nebude
zbytečné, protože vyjde další protikoronavirové opatření,
možná měsíc předtím, možná tři dny předtím. Navíc nad
každým visí k Damoklův meč karantény, kdykoliv může
zazvonit telefon, že dalších deset dní trávíte v izolaci, protože
jste se potkali s někým, komu diagnostikovali covid. Plány
nelze dělat a pokud ano, musí být člověk připraven, že se
mohou kdykoliv rozpadnout jak domeček z karet. Je to na nic.
Kdysi dávno mi někdo napsal křídou na zeď fary: „Když chceš Boha rozesmát, řekni mu o
svých plánech,“ a dosadil tím do téhle rovnice Boha. Že by opravdu v rozpadnutí našich plánů mohl
mít prsty Bůh? Nebo že by toho mohl alespoň využít?
Třeba ano, možná si opravdu držíme příliš pevně svůj svět ve svých rukou, všechno se dá
naplánovat dopředu na měsíc nebo rok, už teď volají lidé na faru, že chtějí mít v létě 2021 svatbu
v katedrále. Když jsme byli s rumunskými Čechy v jejich domovině na Gerniku, byli jsme rozhození
z toho, jak se tam neplánovalo skoro nic. „V kolik hodin se sejdeme?“ „Ráno,“ zněla odpověď. Jak se
kdo vyspal a jak kdo zaopatřil dobytek, přišel, ostatní čekali a povídali. Když se hospodaří, nedá se
moc plánovat, úroda bude, když Hospodin dá a bude pršet a když Hospodin dá a nebudou kroupy.
Takhle se v Čechách 21. století už nepřemýšlí, chleba závisí na otevírací době supermarketu, nikoliv
na počasí.
Možná potřebujeme trochu rozhodit své pevné plány, aby se Bůh mohl někudy vloupat do
toho, co máme přesně vypracované a pevně ve svých rukou, jen pro Boží působení tam už nezbylo
místo. Je možné si představit Boha, který čeká na nějakou skulinku v našich plánech, aby se dostal
dovnitř a začal pro změnu plánovat on? Je možné si představit, že když se rozpadne něco našeho,
vyroste na místě toho něco Božího?
P. Pavel Petrašovský

Vystoupali jsme i
přes Míšovu závrať
na věž a pokochali
se výhledem. A zpátky cestou, která nás
vedla kolem skalních
útvarů s prapodivnými jmény. Měli jsme
hlad a slíbené bylo
opékání buřtů, nakonec jsme konečně
našli ohniště v krásném opuštěném lomu. A pak už jenom kilometr zpátky do Plzence a zase na vlak a zase
do Plzně.

Ze zápisu z ekonomické rady farnosti z 23. září 2020
Přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna Sladká, Ing. Václav
Mužík, omluvena: Anna Weberová
 Jednání bylo zahájeno modlitbou.
 ERF projednala účetní uzávěrku k 28. 8. 2020, která byla zaslaná členům ERF v předstihu. Ze
strany členů ekonomické rady nebyly žádné výhrady k hospodaření farnosti.
 P. Pavel Petrašovský podal informaci o stavu prací na revitalizaci katedrály. V uplynulém
období došlo k neplánovaným vícepracím, které však neovlivní hospodaření farnosti.
 V souvislosti se změnou systému napojení zabezpečení obou kostelů na policii se vyžaduje
pořízení nových antén, ve výši cca 80-90 000 Kč na jeden kostel.
 ERF bylo schváleno vyhlásit účelovou sbírku na vyhřívané podsedáky pro kostel NPM v
hodnotě cca 112 000,-Kč. Výsledek hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti.
 Dále P. Pavel Petrašovský informoval, že biskupství poskytlo ze solidárního fondu naší farnosti
30.000,- Kč na pořízení nového kotle a vyvložkování komína (celkové náklady 72.000,- Kč) .
Dále 30.000,-Kč na opravu omítek v interiéru kostela NPM v presbytáři a ve spojovací chodbě
se sakristií, kde se musela omítka asi před 2 lety odstranit kvůli dřevomorce. (Celkové náklady
cca 48.000,- Kč)
 Farnost je vlastníkem nevyužívaného vozíku za auto bez možnosti garážování. Z tohoto důvodu
byl projednán a všemi pěti přítomnými členy ERF odsouhlasen prodej vozíku za tržní cenu.
 ERF projednala postup vypracování plánu rozvoje farnosti, který požaduje biskupství předložit
do konce roku 2020. Plán rozvoje farnosti bude zpracováván na příštím jednání. Jednání ERF
bude zahájeno fyzickou prohlídkou pozemku p.č. 12354 v KÚ Plzeň o výměře 212 m2.
 Opakovaně byla diskutovaná možnost provozování věže katedrály. Bylo dohodnuto ponechat
tuto záležitost ještě otevřenou.
 Posledním bodem bylo projednání využití ev. jiné naložení s domem č.p. 1793/175 (bývalá
borská fara) s přilehlým pozemkem. Po projednání všech možných variant s předloženými
kvalifikovanými ekonomickými propočty se ERF rozhodla pro variantu prodeje nemovitosti a
z výtěžku prodeje zakoupit 2 nové byty k pronájmu, čímž by byl zajištěn stabilní finanční příjem. O
součinnost při prodeji nemovitosti bude požádáno příslušné oddělení biskupství. Nemovitost bude
samozřejmě jako první nabídnuta biskupství, které má v KN zapsané předkupní právo. Do doby
prodeje mohou být byty ev. místnosti v budově krátkodobě pronajímány vhodným zájemcům o
dočasné ubytování (např. studentům).
 Další jednání ERF bylo stanoveno na 14. října 2020 v 16,00 hod.
 Jednání ERF bylo zakončeno modlitbou a požehnáním.
Zapsala Mgr. Jana Císařová

Výlet s dětmi na Plzeneckou železnici a na Radyni
Bylo nás málo, tři děti a tři dospělí, zpočátku jsme
uvažovali, jestli to celé neodvolat, ale dobře, že jsme do
toho šli, bylo to krásné.
V sobotu 19. 9. 2020 jsme po ranní mši sv.
zamířili na nádraží. Vlak nás odvezl do Starého Plzence,
kde jsme měli domluvenou projížďku důlními vláčky
v Plzenecké železnici. Pán, který nás vozil, ale neodolal
svému nadšení, vyvezl nám z depa další tři malé
lokomotivy a zasvěcené o všem vykládal, kluci měli oči
navrch hlavy.
Pak jsme vyšli na Radyni, pár her po cestě.

Říjnová modlitba růžence v rodinách
Říjen bývá považován za měsíc růžence. Nechcete se spojit každý den v modlitbě desátku
růžence – pokaždé na jiný úmysl? Nejlépe bude, pokud z tohoto květnového desátku uděláte společnou
záležitost celé rodiny.
datum
desátek
úmysl
neděle 4. 10.
pondělí 5. 10.
úterý 6. 10.
středa 7. 10.
čtvrtek 8. 10..
pátek 9. 10.
sobota 10. 10.
neděle 11. 10.
pondělí 12. 10.
úterý 13. 10.
středa 14. 10.
čtvrtek 15. 10.
pátek 16. 10.
sobota 17. 10.
neděle 18. 10.
pondělí 19. 10.
úterý 20. 10.
středa 21. 10.
čtvrtek 22. 10.
pátek 23. 10.
sobota 24. 10.
neděle 25. 10.
pondělí 26. 10.
úterý 27. 10.
středa 28. 10.
čtvrtek 29. 10.
pátek 30. 10.
sobota 31. 10.

…kterého jsi z Ducha sv. počala
…s kterým jsi Alžbětu navštívila
…kterého jsi v Betlémě porodila
…kterého jsi v chrámě obětovala
…kterého jsi v chrámě nalezla
…který byl pokřtěn v Jordánu
…který v Káně zjevil svou moc
…který hlásal Boží království a vybízel k obrácení

…který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
…který ustanovil Eucharistii
…který se pro nás krví potil
…který byl pro nás bičován
…který byl pro nás trním korunován
… který pro nás nesl těžký kříž
… který byl pro nás ukřižován
… který z mrtvých vstal
… který Ducha sv. seslal
… který na nebe vstoupil
…který tě do nebe vzal
…který tě v nebi korunoval
…kterého jsi z Ducha sv. počala
…s kterým jsi Alžbětu navštívila
…kterého jsi v Betlémě porodila
…kterého jsi v chrámě obětovala
…kterého jsi v chrámě nalezla
…který byl pokřtěn v Jordánu
…který v Káně zjevil svou moc
…který hlásal Boží království a vybízel k obrácení

za naši farnost, za její společenství a vztah k Bohu
za děti a mládežnaší farnosti
za rodiny naší farnosti
za maminky naší farnosti
za chlapy naší farnosti
za staré lidi a osamělé lidi
za kněze, kteří slouží naší farnosti
za to, aby rostla naše víra, naděje a láska
za nevěřící v našem okolí, aby našli cestu ke Kristu
za to, abychom poznali, jak máme hlásat evangelium
za obrácení našich obcí i národa
za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni
za všechno, co se ve farnosti děje
za ty, kdo se rozhodují o svém životním povolání
za to, abychom využívali darů Ducha sv.
za všechny zemřelé z našich rodin
za ty, kdo se ve farnosti připravují na svátosti
za naše obrácení ke Kristu
za ty, kdo nemají základní prostředky k životu
za našeho biskupaTomáše a za biskupa Františka
za našeho papeže
za představitele města, v němž žijeme
za představitele státu
za naši farnost, abychom všichni přilnuli ke Kristu
za kněžská a řeholní povolání
za to, aby se dařily opravy kostelů v naší farnosti
za všechny kněze, kteří kdy naší farnosti sloužili
za odpuštění našich hříchů

