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Obrácení
Minulý čtvrtek jsme měli na faře první setkání exercicií všedního dne. Zazněla promluva,
účastníci si odnesli biblické texty rozjímání na každý den následujícího týdne, obojí na téma obrácení.
Stojíte-li o zhuštěný souhrn pár zrecyklovaných myšlenek, které ten večer zazněly, tady je:
První, co v Matoušově i Markově evangeliu Ježíš řekne, je výzva i důvod k obrácení: Obraťte se,
neboť se přiblížilo království nebeské (Mt 4,17).
A co že to znamená, že se přiblížilo nebeské království? Nestanou se menší paradoxy, než že
Nesmrtelný Bůh je najednou smrtelným, nevystižitelný Bůh je omezeným člověkem, Soudce nebe i
země je souzen lidmi, Bůh, který nemůže trpět, je zbičován a nesmrtelný Bůh zemře. Je to jako by se
skamarádil oheň s vodou. Kdyby chtěl někdo evangelium vyjádřit jednou větou, snad by mohl říci:
Bůh se úplně zbláznil.
A jestliže Ježíš říká, že se přiblížilo nebeské království, a proto se máme obrátit, je to jako by
řekl: Bůh kvůli tobě dělá takhle bláznivé kousky. Neznamená to pro tebe náhodou něco?
Dřív, než se člověk nemotorně pokouší obracet se k Bohu, Bůh se obrací k člověku.
Nejdůležitější zřejmě bude si toho všimnout, setřít z toho prach. Nejdůležitější je zalapat po dechu a
zůstat s otevřenou pusou, když se mi budou číst příběhy evangelia, které už umíme nazpaměť.
Nemusí se říkat nic nového, stačí to staré, jen když to konečně vezmeme vážně! Jestliže člověk chce
být bláznem pro Boha, pak si musí uvědomit, že Bůh byl už mnohem dříve bláznem pro něj.
Sv. Augustin: „Pozdě jsem si Tě zamiloval, kráso, tak stará a tak nová, pozdě jsem si Tě
zamiloval. Jasně jsi zazářil a odstranil jsi mou slepotu. Rozšířil jsi vůni a já ji nasál a toužím po Tobě.
Okusil jsem a lačním a žízním. Dotkl ses mne a vzplál jsem touhou po tvém míru.“ P. Pavel Petrašovský

Zahájení školního roku
V pondělí 2. 9. 2019 byli do kostela pozváni školáci se svými
rodinami, aby zahájili školní rok přijetím požehnání. Začali jsme
bohoslužbou slova, při které jsme si povídali, jaký je rozdíl mezi
vzdělaností a moudrostí. Pak jsme prosili v přímluvách a po nich
obdrželi požehnání učitelé, rodiče a děti. Následovala velká hra po
Plzni. Jednotlivé rodiny dostaly papír s vyfocenými sochami, štíty
nebo domovními znameními. Jejich úkolem bylo je na plzeňském
náměstí najít a podle instrukcí zjistit písmeno do zprávy, z níž se
účastníci dozvěděli, jak otevřít truhlu, ve které se nacházely
sladkosti. Tatranky za tu námahu sice nestály, ale zážitky z hledání a
poznávání staré Plzně určitě ano.

mše sv. v 7:00, 8:30, 10:30, 20:00 – kostel
NPM
18:00: - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
15. 9. - 24. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 15,1-32
setkání na faře u kafe po mši v 8:30
večerní adorace a nešpory nebudou
22. 9. – 25. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 16,1-13
při mši sv. v 10:30 bude pokřtěna
Doubravka Lišková
setkání na faře u kafe po mši v 10:30
29. 9. – 26. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 16,19-31
první kolo voleb do pastorační rady

PONDĚLÍ
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
9:00 – 11:00 - zpovědní služba: Mons.
Soukup - kostel NPM
16. 9. – památka sv. Ludmily
24. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny

ÚTERÝ
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
9:00 – 10:30 - setkání misijního klubu
(pletení vlněných dek) - fara
14:30 – 16:30 - zpovědní služba: obláti
z Plas - kostel NPM
náboženství: 15:00 (předškoláci a první
třída), 16:00 (ostatní třídy), 16:30 (příprava
na první sv. přijímání) – fara
17:30 – příprava na křest a biřmování –
fara
24. 9. - 18:00 – mše sv. za respektování
lidského života – kostel NPM

STŘEDA
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
9:00 - společenství nad texty z nedělní
liturgie – fara
10:30 -11:50 - zpovědní služba: P. Uhlíř –
kostel NPM

ČTVRTEK
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
14:30 – 16:30 - zpovědní služba: bratři
františkáni - kostel NPM
17:30 – modlitba nešpor – kaple na faře
18:00 – exercicie všedního dne – fara
19. 9. – 16:30 - mše sv. pro františkánské
terciáře - kostel NPM
26. 9. – 16:00 – mše sv. v Meditační
zahradě

PÁTEK
8:00, 12:00 – mše sv. – kostel NPM
15:00 – dle potřeby – zpovědní služba: P.
Kazda – kostel NPM
20. 9. – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona
a druhů, korejských mučedníků
27. 9. – památka sv. Vincence z Pauly

SOBOTA
8:00 – mše sv. – kostel NPM
21. 9. – svátek sv. Matouše
28. 9. – slavnost sv. Václava
8:00, 18:00 - mše sv. – kostel NPM
19:15 – povídání o Ugandě – fara (Marek
Novotný představí svou cestu po Africe a
promítne fotky)
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.
Od 15. 9. do 23. 9. bude v rámci Dnů paměti
možnost v kostele přispět do pokladničky na
nemocné Alzheimerovou chorobou
V neděli 22. 9. bude v 15:00 mše sv. ze
slavnosti výročí posvěcení v Kyjovské kapli u
Radčic. Pokud chcete jet na kole, sraz cyklistů
bude ve 14:00 před vchodem do katedrály.

V neděli 29. 9. bude první kolo voleb do
pastorační rady farnosti. Prosím, už teď
diskutujte mezi sebou, kdo by byl vhodným
kandidátem, aby pomáhal hledat, kudy se má
farnost ubírat a o co se máme jako společenství
snažit.

