PRAVIDELNOSTI:
mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
pondělí – pátek: 8:00, 12:00
středa: 19:00 (pro studenty), 1. středu
v měsíci po mši v kostele NPM večer chval
sobota: 8:00, 20:00 (anglická)
neděle: 7:00, 8:30, 10:30, 20:00
první pátek v měsíci: 8:00, 12:00, 16:30
zpovědní služba v kostele NPM:
pondělí – sobota: 7:30 – 8:00
pondělí: 9:00 – 11:00 (Mons. Emil Soukup)
úterý: 14:30 – 16:30 (obláti z Plas)
středa: 10:30 – 11:50 (P. Stanislav Uhlíř)
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 19. 1. – 2. 2.
neděle 19. 1. – 2. neděle v mezidobí
evangelium: Jan 1,29-34
kafe po mši, která začíná v 8:30
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
od 20. do 24. 1. bude P. Pavel Petrašovský na dovolené, mše sv. budou jako
obvykle
úterý 21. 1. – památka sv. Anežky Římské
9:00 – misijní společenství (pletení
vlněných dek) - fara
19:00 – beseda s P. Josefem Prokešem o
jeho knize Pán se stará – sál biskupství
středa 22. 1.
9:00 – společenství nad texty nedělní
liturgie – fara
18:00 – přednáška Alžběty Kalábové o
její návštěvě u syrských uprchlíků
v Libanonu – sál biskupství
čtvrtek 23. 1.
18:00 – farní modlitební společenství–
kaple na faře
pátek 24. 1. – památka sv. Františka
Saleského

sobota 25. 1. svátek obrácení sv. Pavla
9:00 – brigáda: bourání betléma, likvidace
vánočních stromků – kostel NPM..
neděle 26. 1. – 3. neděle v mezidobí, neděle
Božího slova
evangelium: Mt 4,12-23
kafe po mši, která začíná v 10:30
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
úterý 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvin.
9:00 – misijní společenství (pletení vlněných
dek) - fara
středa 29. 1.
9:00 – společenství nad texty nedělní
liturgie – fara
19:00 – promítání slovenského filmu Budiž
světlo – sál Západočeského muzea
čtvrtek 30. 1.
18:00 – farní modlitební společenství– kaple
na faře
pátek 31. 1. – památka sv. Jana Bosca
sobota 1. 2.
8:00 – mše sv. – kostel NPM
9:30 – mše sv. u příležitosti setkání
řeholníků – slouží biskup Tomáš – kostel
NPM
neděle 2. 2.. – svátek Uvedení Páně do
chrámu (Hromnice)
evangelium: Lk 2,22-40
při mších sv. se budou žehnat svíčky
18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
V sobotu 25. 1. v 9:00 budeme bourat betlém a
sklízet vánoční výzdobu kostela NPM. Prosím,
přijďte pomoci. Můžete-li, vezměte
s
sebou rozbrušovačku, bude potřeba obrousit
spoje na železné konstrukci pódia pod betlémem.
Pokud jste farnosti darovali v r. 2019 finanční
dar a potřebujete potvrzení, dejte prosím vědět,
rádi vám ho pošleme.
Stále vybíráme na koberec do kostela NPM,
kasička na příspěvky je na stolku uprostřed
kostela. Moc děkujeme za všechny dary. Zbývá
vybrat ještě cca 16.000,- Kč.
Od února začne příprava na biřmování.
Zájemci se budou scházet v 17:00 na faře. Pokud

máte zájem, dejte prosím o sobě vědět.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje

2

19. ledna – 2. února 2020

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

Neděle Božího slova
Papež František letos ustanovil, že každá třetí neděle
v mezidobí (což je tento rok 26. ledna) bude nedělí Božího
slova, v níž by se mělo připomínat, jak je pro nás Písmo
důležité. Ochutnejme kousek z papežského listu Aperuit illis,
v němž je neděle Božího slova ustanovena: „Bible – Písmo
svaté – hovoří o Kristu a zvěstuje toho, kdo má projít utrpením,
… když už je ta
aby vstoupil do slávy. O Kristu nehovoří jen jedna část, ale
neděle Božího slova…
všechny knihy Písma. Bez Písma by nebylo možné Kristovu
smrt a jeho zmrtvýchvstání „rozklíčovat“. Jedno z nejstarších
Co zkusit začít (nebo) ukončit den
vyznání víry zdůrazňuje, že Kristus „umřel ve shodě s Písmem
jednou kapitolou z Bible?
za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne
Co si třeba v sobotu večer přečíst
ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi“ (1Kor 15,3–5).
z liturgie.cz texty Písma, které zazní
Protože Písmo hovoří o Kristu, můžeme díky němu věřit, že
v neděli při mši sv.?
jeho smrt a zmrtvýchvstání nejsou součástí mytologie, nýbrž
Co si přečíst jedno evangelium a
historie, a tvoří jádro víry jeho učedníků. Víra lidu a Písmo jsou
Skutky apoštolů (a pak třeba pokratěsně spojeny. Víra pochází ze slyšení a slyšení je zaměřené
čovat i na jiné knihy Písma)?
na Kristovo slovo. Písmo vyzývá věřící, aby se s vážností a
Co zařadit do své modlitby jeden
naléhavostí věnovali naslouchání Božímu slovu jak v liturgii,
žalm a snažit se ho pronášet tak, aby
tak v osobní modlitbě a rozjímání.“
to byla moje modlitba?
Tolik vzletná slova papežova. Přidám k tomu jednu
Co přijít ve čtvrtek v 18 hod. na
ubohou myšlenku o Písmu svatém: Je to jako s adorací. Někdy
faru na modlitební společenství?
klečíte před Eucharistií a Kristus je blízko a vnímáte, jak vás
občerstvuje a sytí. A jindy klečíte před Eucharistií a nestane se vůbec nic a nestačíte zahánět roztržité
myšlenky, které na vás útočí ze všech stran. A zbývá vám jen temná víra, že to má smysl právě proto, že
věříte, že v Eucharistii je Kristus přítomen a že jste posvěcen jeho blízkostí, i když ho nejste schopni
vnímat. Jenda Hromádko v semináři říkal, že mu monstrance připadá jako sluníčko, a tak si před ní chodí
jenom sednout a ono ho to opálí.
A s Písmem je to myslím podobné. Jsou chvíle kdy otevřete Bibli a bez všech pochybností vnímáte,
jak jsou ta slova přesně vybroušena a zapadají do srdce tam, kam mají, a víte, že teď k vám promluvil Bůh.
A jsou chvíle, kdy otevřete Bibli a neděje se nic. Stokrát raději byste četli nějaký zábavnější a více
obohacující text a vytrváte u Písma jen proto, že ve své temné víře víte, že je to slovo Boží a že má moc a
že je ostřejší než každý dvojsečný meč. A že možná tajemně působí, když se mu člověk vystaví, a cosi ve
vás přetvoří a sežehne, i když teď necítíte vůbec nic. Tím, že jste suchopárně přelouskali jednu kapitolu,
jste se vydali do moci Božímu slovu a teď už je na něm, aby ve vás vykonalo svou práci.
P. Pavel Petrašovský

Z jednání ekonomické rady farnosti ze dne 18. 12. 2019

Z jednání pastorační rady farnosti ze dne 8. 1. 2020

přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna Sladká, Anna
Weberová, Ing. Václav Mužík - nově jmenovaný člen ERF, Ing. Marie Bauerová, účetní, jako host

přítomni: P. Pavel Petrašovský, Jan Trčka, Martin Liška, Anna Rašková,
Jan Lontchar, Karel Ženíšek, Pavla Ženíšková, Ludmila Kučerová,
Miroslav Kováčík

Na základě pozvání otce Pavla Petrašovského se sešli členové ERF za účelem projednání a
optimalizace rozpočtu farnosti na rok 2020. Jednání bylo zahájeno modlitbou.
Následně byl přivítán nový člen ER farnosti pan ing. Václav Mužík.
Na počátku jednání otec Pavel Petrašovský informoval o možnosti požádat do 15.01.2020 o dotaci
ze solidárního fondu. Po diskuzi k tomuto tématu ERF doporučila požádat o příspěvek na opravu
omítek vnitřních částí zdí kostela NPM a fary. (po další mailové komunikaci s ERF jsme požádali i
o dotaci na vyhřívané podsedáky do lavic v kostele NPM)
Po schválení generálním vikářem byla zahájená sbírka v kostele NPM na pořízení koberce ve výši
100.000,- Kč. Peníze jsou vybírány do kasičky, umístěné spolu s listinou dárců a částek na stolku
uprostřed kostela. Na účel sbírky budou použity též prostředky vybrané do kasičky u jesliček.
Otec Pavel Petrašovský upozornil na nutnost zdokumentování majetku a zpracování majetkové
části plánu rozvoje farnosti v průběhu roku 2020 dle požadavku biskupství.
Hlavním bodem ERF byla diskuze o rozpočtu farnosti na rok 2020, který byl zaslán členům v dostatečném časovém předstihu.
Oproti předloženému návrhu rozhodla ERF upravit následující položky:
Příjmy: 2. Sbírky – navýšení o 100.000,- Kč (vyhlášená sbírka na pořízení koberce), 5. Tržby a
ostatní příjmy - částka navýšena na 600 000,- Kč
Výdaje: 2. Pastorační výdaje - částka zvýšena na 100.000,- Kč s ohledem na přebytkový návrh
rozpočtu a hlavní poslání farnosti, 5. Pořízení majetku k zajištění provozu – částka zvýšena o
100 000,- Kč (pořízení koberce z výnosu sbírky)
V závěru jednání předal otec Pavel Petrašovský členům ERF nové dekrety pro výkon funkce
člena ERF s platností mandátu do 1. července 2022.
Další jednání ERF stanoveno na 18. března 2020.
zapsala Mgr. Jana Císařová
Rozpočet farnosti na rok 2020:

Do konce ledna můžeme požádat o příspěvek – dotaci z Biskupství
plzeňského na pastorační aktivity farnosti max. 2 projekty, 15000,Kč). PRF doporučila požádat o 5000,- Kč na výrobu keramického
betlému a o 5000,- Kč na společnou výrobu adventních věnců.
Jaký je stav naší farnosti a jaké vize k dalšímu jejímu směřování,
cestě a životu?
LEITURGIA (bohoslužby, modlitba, duchovní život, směřování k Bohu)
dobře fungující scholy, výhoda centra města (kvůli velkému počtu
návštěvníků při akcích pro veřejnost typu Noci kostelů, prohlídky
betlému, adventních půlhodinek atd.) Tyto akce by však šly lépe
využít k oslovení jejich účastníků.
Chybí služba ministrantů skoro na všech bohoslužbách (nelze pak
mít při slavnostech krásnou bohatou liturgii.)
Při nedělních mších sv. by mohl mít někdo program pro děti
v sakristii během kázání. P. Pavel zkusí oslovit lidi při ohláškách,
jestli by se někdo nenašel pro tuto službu.
Bylo domluveno, že farnost uspořádá v postní době víkendovou
duchovní obnovu na poutním místě Lomec a jednodenní na faře.
V postní době nabídneme vytvoření malých společenství farních
buněk.
DIAKONIA (služba farnosti lidem navenek)
Farnost nemůže vyřešit všechny problémy lidí bez domova, ale
může pomáhat v dílčích věcech. Kladně byla hodnocena adventní
sbírka zimního šatstva pro lidi bez domova, můžeme v tom
pokračovat i v letošním roce. Návrh: konzultovat s Annou Srbovou
nebo Lucií Vavruškovou
MARTYRIA (svědectví, hlásání evangelia, přibližování křesťanství
nevěřícím)
např. Noc kostelů, Adventní půlhodinky, prohlídka betléma
Uděláme křížovou cestu po městě – pravděpodobně na Velký pátek
(bude-li jí chtít předsedat biskup) nebo v pátek před Květnou nedělí.
Před adventem opět uskutečnit výrobu keramického betlému i
adventní tvoření adventních věnců (pomoc při zajištění slíbil Martin
Liška, prosíme i zkušenou Annu Raškovou)
KOINONIA (vytváření společenství kolem Krista, farnost by pro lidi
měla být rodinou)
kafe na faře po nedělní mši se osvědčilo jako první krok ke
vzájemnému poznávání farníků, které v naší farnosti velmi schází

KALENDÁŘ AKCÍ
FARNOSTI NA ROK 2020
so 22. 2. - výlet pro děti
pá – ne 13. 3. – 15. 3. víkendová duchovní
obnova na Lomci u
Vodňan
so 28. 3. – postní
duchovní obnova na faře
čt 9. 4. – Zelený čtvrtek –
pesachová večeře na faře
pá 10. 4. - Velký pátek –
Křížová cesta po centru
Plzně
so 16. 5. – výlet pro děti
pá 6. 6. – Noc kostelů
so – ne 13. 6. – 14. 6. Svatá Hora – společná
pouť farnosti, někteří
budou putovat v sobotu a
neděli pěšky, někteří
dojedou v neděli
autobusem
so 15. 8. – pouť v kostele
NPM – setkání po mši sv.
s grilováním
čt 20. 8. – ne 23. 8. –
voda ( pravděpodobně
Ohře)
út 1. 9. – požehnání
dětem na začátku školního
roku a hra po Plzni
so 12. 9. - diecézní pouť
do Teplé (autobus zajistí
Anna Sladká)
so 19. 9. - výlet pro děti
ne 15. 11. – výroba
keramického betlému
so 28. 11. – adventní
tvoření (adventní věnce a
výzdoba)
so 5. 12. . – mše sv. pro
děti s nadílkou sv.
Mikuláše

Podáme žádosti o čerpání ze solidárního diecézního fondu biskupství
na vyhřívané podsedáky do lavic kostela NPM a opravu opadaných
omítek na faře a v chodbě ze sakristie v kostele NPM.
Příští setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 12. 2. 2020 v 17:00 (je třeba projednat program na
Velikonoce, Noc kostelů, otázku, zda pořádat kurs Alfa)
zapsala: Anna Sladká

