PRAVIDELNOSTI:
mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
 pondělí – sobota: 8:00
 pondělí, středa, pátek: 12:00
 úterý, čtvrtek: 17:00 (od října, v září ve 12:00)
 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.:
 2. neděle v měsíci: po mši sv. v 7:00
 3. neděli v měsíci: po mši v 8:30
 4. neděli v měsíci: po mši v 10:30

PROGRAM 20. 9. – 4. 10.
neděle 20. 9. – 25. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 20,1-16
 kafe po mši, která začíná v 8:30
 18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
pondělí 21. 9. – svátek sv. Matouše
 19:00 – varhanní koncert – kostel NPM
úterý 22. 9.
 dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje: 14:00 - 15:30
starší děti, 14:00 - 14:50 – mladší děti – varhanní
sál v 1. patře fary (stejně i 29. 8.)
 náboženství: 15:00 – předškoláci a prvňáci, 16:00 –
ostatní třídy, 16:00 – příprava na první sv. přijímání
– fara (stejně i 29. 8.)

 17:30 – příprava na křest: téma: Panna
Maria – mohou přijít i pokřtění
středa 23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny
 9:00 – společenství nad texty nedělní
liturgie – fara
 17:00 – ekonomická rada farnosti - fara
čtvrtek 24. 9.
 18:00 – modlitební společenství – fara
pátek 25. 9.
 nebude adorace a zpovídání P. Kazdy
neděle 27. 9. – 26. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 21,28-32
 kafe po mši, která začíná v 10:30
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře

pondělí 28. 9. – slavnost sv. Václava
 8:00 a 18:00 - mše sv. – kostel NPM
úterý 29. 9. – svátek sv. archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela
 17:30 – příprava na křest: téma: Ježíšovo
utrpení a smrt – mohou přijít i pokřtění
 18:00 – mše sv. za respektování života - NPM
středa 30. 9. – památka sv. Jeronýma
 9:00 – společenství nad texty neděl. ltg. – fara
čtvrtek 1. 10. – památka sv. Terezie z Lisieux
 polední mše sv. nebude
 17:00 – mše sv. s žehnáním růží – kostel NPM
 18:00 – modlitební společenství – fara
pátek 2. 10. – památka sv. andělů strážných
 první pátek v měsíci: zpovídání a adorace:
7:00 – 11:00, 15:00 - 16:30, v 16:30 mše sv.
neděle 4. 10 – 27. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 20,1-16
 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.
Důvodem je potřeba, aby i ti, kteří se cítí být doma
v naší farnosti, měli možnost i ve všední den přijít na
mši sv. do „svého“ kostela. I pravidelné večerní
úterní mše sv. pro děti (1. úterý v měsíci), za
respektování života (poslední úterý v měsíci) a
čtvrteční mše sv. pro františkánské terciáře (3.
čtvrtek v měsíci) se od října 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.
 Bratři františkáni jsou v karanténě. Je možné,
že kvůli tomu nebude po nějakou dobu jejich
čtvrteční zpovídání.
 Ve čtvrtek 1. 10. se budou o památce sv.
Terezie z Lis. při mši sv. v 17:00 žehnat růže.
 V neděli 18. 10. bude mše sv. v kostele
NPM pouze jedna, v 8:30. (Mše sv. v 7:00 a
v 10:30 nebudou). Biskup Tomáš při ní udělí
pověření ke službě akolyty Josefu Krůtovi,
Pavlu Salovi a Janu Trčkovi.
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Zápisky z karantény
Tím, že byl biskupu Tomášovi diagnostikován
covid, začala karanténa všem těm, kdo s ním seděli
v jedné místnosti, mezi nimž jsem byl i já. Večer před
poutí do Teplé jsem se dozvěděl, že ráno nepojedu a
že následujících osm dní strávím mezi čtyřmi stěnami
svého bytu. Podělím se o pár věcí, které mně v tomhle
období běžely hlavou. Neočekávejte nic velkolepého.
První z nich je překvapení z ochoty lidí kolem.
Jitka Moravecí se hned nabídla, že se ujme role
koordinátorky autobusové poutě. Mnoho lidí mi volalo,
psalo esemesky a maily, jestli náhodou nepotřebuji
donést něco k jídlu, občas se mě na to někdo ani
nezeptal a jen mi oznámil, že si mám přivolat výtah
nebo dojít před dveře, sestřičky v baráku mi nosily
obědy, chudák Hanka Sladká si ke svým mnohým
povinnostem přibrala ještě mé nákupy. Moc děkuji
všem. A doufám, že člověk nemusí být farář, aby zažil
podobnou solidaritu, když to trochu potřebuje.
Další věc: Když jsem měl ještě před prvními testy a nevěděl jsem, jestli se mi covid prokáže,
nebo ne, neměl jsem ani tak obavu z nemoci, jako spíš z toho, kolik lidí pošlu do karantény v případě,
že by test byl pozitivní. Katechumeny, celou pastorační radu, ty, kdo přišli na čtvrteční společenství
modlitby, několik lidí, kteří chodili na přípravy na svátosti, ty, které jsem zpovídal. Představoval jsem si
scénář, který by nastal, kdyby hygiena trvala na karanténě všech, kdo byli na mších, které jsem
sloužil. Člověk si uvědomí, jak je s druhými spojen, jak je hloupý koronavirus symbolem toho, že ani
dobro, ani zlo není moje soukromá věc, že všechno, co žiji, se týká všech, že moje nejtajnější
rozhodnutí pro dobro, dělá lepším i moje okolí a mé nejtajnější přilnutí ke zlému dělá moje okolí
horším. Všichni máme všechno společné.
A nakonec: několikrát jsem zaslechl vtípek, že bylo krásné, kdyby se evangelium šířilo stejně,
jako koronavirus. Kněží by se vrátili z kněžské rady a už by to v jejich farnostech jelo. K dokonalosti
tuto úvahu rozvedla jedna sestra karmelitka (sama covid pozitivní), která mi napsala: „Ježíš (na rozdíl
od viru) pokorně a plaše čeká, až mu svobodně vydáme každou buňku svého bytí, aby ji nakazil
evangeliem.“ Tak to je důvod, proč se evangelium nešíří stejně jako koronavirus. Jsem za to vlastně
rád, protože Boží pokoru a plachost obdivuji.
P. Pavel Petrašovský

Ze zápisu z pastorační rady farnosti z 9. září 2020

Modlitební buňky

Přítomni: P. Pavel Petrašovský , Pavla Ženíšková, Karel Ženíšek, Miroslav Kováčík, Anna Rašková,
Jan Lontschar, Jan Trčka, Martin Liška, Anna Sladká Omluvena: Ludmila Kučerová
 Kontrola plnění úkolů podle zápisu z minulého setkání 3. 6. 2020: vyhřívané podsedáky do















kostela NPM – byla odhlasována sbírka mezi farníky, je třeba objednat revizi elektroinstalace, zda
je možné napojit na stávající elektroinstalaci
Řešení časů mší sv. v kostele NPM: P. Pavel navrhuje přesunout dvě mše v týdnu z 12 hodin
na podvečerní čas - delší diskuse o času a dnech – bylo hlasováno – od října se v úterý a ve
čtvrtek mše sv. přesunou z poledne na 17:00 hodin.
Společenství – od října budou společenství ve čtvrtek takto: 1. a 3. (a případně 5.) čtvrtek
v měsíci bude pokračovat dosavadní společenství (nešpory + rozbor liturgických čtení následující
neděle a krátká adorace) 2. čtvrtek v měsíci bude modlitební společenství chlapů, 4. čtvrtek
v měsíci bude společenství modliteb matek za děti - vždy od 18:00 hodin.
Kněz z Nigérie P. Thimothy je ustanoven jako výpomocný duchovní v naší farnosti.
Otázka konání jedné společné mše sv. při bohoslužbách konaných otcem biskupem
v neděli nebo ve svátky – nyní se jedná o neděli 18. 10. 2020, kdy bude udílen akolytát.
Domluveno, že se vyhodnotí, jak to v neděli 18. 10. prakticky dopadne, jaká bude reakce farníků.
Výlet pro děti se uskuteční v sobotu 19. 9. 2020: do Starého Plzence a na Radyni. Další
plánujeme 14. 11. 2020 na hrad Gutštejn u Konstantinových Lázní.
Zhodnocení prázdninových akcí – pouť na Svatou Horu i voda (lodě na Ohři) - hodnoceny velmi
kladně, jen připomínka, že nebyla větší účast farníků. Otázka společné farní dovolené o jarních
prázdninách 8. – 12. 3 2021 - se nezdá všem členům - každý si plánuje soukromě – ale zkusíme ji
nabídnout, uvidíme, jaký bude zájem. Návrh pěší pouti do Skok v létě – nebo např. jednodenních
pouti během roku.
Kurzy ALFA – Začnou v úterý 5. 1. 2021. (Jedná se o 11
kostel NPM
setkání pro lidi, kteří se zajímají o křesťanství.) Barevné
kol. r. 1910
foto: archiv
pozvánky A6, které by mohli farníci nabízet svým známým,
Ing. arch. Jana Soukupa
by měly být k dispozici do konce října. Informace bude
uvedena ve Farním věstníku a přečtena v ohláškách.
Domluveno rozdávání pozvánek („Pozvěte své sousedy,
kolegy, známé…“) v neděli
1. 11. 2020 po mši sv.
Program
jednotlivých
setkání kurzu: Začíná se
společnou večeří, následuje přednáška a pak
ve skupinkách se téma
prohovoří a prodiskutuje.
Setkání budou vždy v úterý od 19:00.
Různé: Jan Lontschar
doporučuje na e-mailové
adresy farníků posílat
Bartík

zapsala: Anna Sladká









sv. Pavel

Zkusíme obnovit modlitební buňky, které vznikly v postní
době a pak zamrzly kvůli koronaviru? Jedná se o
společenství alespoň tří lidí, kteří jsou ochotni se sejít
jednou za 14 dní u někoho doma k modlitbě třeba podle
následujícího návodu:
Mezi 20. 9. a 4. 10. se sejděte u někoho doma ke společné modlitbě.
Vystavte si kříž nebo ikonu a zapalte před ním svíčku.
Začněte znamením kříže a vzýváním Ducha sv: Přijď, Duchu svatý,
naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky. Sešli
svého Ducha a všechno bude stvořeno ---- a obnovíš tvář země. --- Modleme se: Bože, jenž jsi srdce svých věřících osvítil a
poučil, dej, ať v tvém Duchu správně smýšlíme a vždy se
radujeme z jeho útěchy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Nyní se můžete z Bible pomodlit Žalm 19: Pokud máte dost textů,
můžete se rozdělit se na dva chóry a střídat se v recitování jeho veršů
jako při breviáři.
Přečtěte si z Bible úryvek z Prvního listu Korintským: 1 Kor 9,16-23
Přečtěte si k tomuto textu toto krátké zamyšlení:
▪ Apoštol Pavel vnímá hlásání evangelia ne jako něco, co dělá
navíc, ale jako svou povinnost: „Běda mně, kdybych nekázal.“
Dokonce je ochoten pro to dělat ústupky, kvůli kterým bychom jej
mohli podezřívat z jisté vypočítavosti: před židy si nechá pro sebe, že pohanům říká, že
nemusí dodržovat Mojžíšův zákon s předpisy o pokrmech, o obřezání, o svěcení soboty atd.
▪ „Všecko dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.“ Myslím, že to byl sv. Jan Maria
Vianney, který říkal, že farář nejde do nebe nebo do pekla nikdy sám. Táhne tam za sebou
celou svou farnost, výjimky potvrzují pravidlo. Není to tak, že do nebe můžeme jít jen ve
společenství s ostatními? Není to jeden z důvodů – i když dost sobecký – proč se starat o to,
jak hlásat evangelium?
▪ A jak hlásání evangelia vlastně dělat, aby z toho nevznikla náborová akce nebo nabourávání
se do svobody druhých? Jak to dělat, aby to bylo v rámci hesla „Nabízím, ale nevnucuji“?
▪ Mnohdy víme jenom to, jak hlásání evangelia nedělat: asi ne tak, že budeme rozvěšovat
plakáty s nápisy Ježíš tě miluje nebo chodit dům od domu s Biblí v ruce. Ale jak to dělat, aby
to nebylo hloupé? Jak to dělat, aby z nás lidé neměli hořkou pachuť?
▪ Možná už uděláme dost, když budeme hlásání evangelia vnímat jako věc, kterou se musíme
trápit, která nás musí zneklidňovat, když budeme vědět, že je to naše povinnost, jíž nechceme
hodit za záda, ale zatím nevíme, kudy do ní.

 Dopřejte si pár minut ticha, v nichž budete nad textem Písma rozjímat a ptát se, co je v něm řečeno
pro vás, nebo se ptát, jak je pro vás důležité nebo nedůležité hlásání evangelia.
 Pokud někdo chce, může pak ostatním říct, co s uvědomil. Když nikdo nechce, nic se neděje.
 Pak můžete pronášet svoje osobní prosby a poděkování. Můžete na ně všichni odpovídat Prosíme
tě, vyslyš nás nebo Díky tobě, Pane
 Pomodlete se Otče náš. Můžete přidat i prosbu o přímluvu Panny Marie: Zdrávas Maria
 Zakončete požehnáním a znamením kříže: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého
a doveď nás do života věčného.
 Můžete zazpívat píseň, např. Vyvolil si apoštoly (Kancionál č. 827) nebo píseň Bárka.

