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u katedrály sv. Bartoloměje
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Měsíc misií

Kandidáti do

Říjen je v katolických farnostech
pastorační rady, kteří
vnímán jako měsíc zaměřený na misie.
kandidaturu přijali
Samozřejmě, že nedělní sbírku z 20. října
nebo si to zatím
odešleme na tento účel, samozřejmě, že
rozmýšlejí:
se budeme za misie modlit, samozřejmě,
Pavel Císař
že v pátek 18. října bude v kostele
Jaroslav Douša (?)
Hana Fialová
večerní adorace za misie, samozřejmě,
Eva Holujová (?)
že členky misijního klubu budou dál
Olga Kellarová
štrikovat v úterý dopoledne deky, které do
pan Komada (?)
misií posílají. Velmi dobře umíme
Miroslav Kováčik
podporovat misie v Africe nebo v Indii,
Antonín Kříž (?)
finančně i modlitebně. Problém nastává,
Ludmila Kučerová
když si uvědomíme, že misie jsou i tady u
zrestaurovaná malba anděla na
Milan Kučera
nás v Plzni, protože z toho plyne, že
vítězném oblouku v katedrále
Jan Lontschar
misionáři bychom měli být my.
M. Lonstcharová (?)
Už staří církevní otcové mluvili o tom, že církev má trojí poslání:
Jaroslav Linhart
leiturgia (tedy modlit se, slavit bohoslužby, směřovat k Bohu), diakonia (tedy
Martin Liška
sloužit potřebným kolem sebe) a martyria (tedy hlásat evangelium). A pokud
J. Peroutková (?)
jakákoliv farnost nerezignovala na své poslání, které od Pána Ježíše má,
Anna Rašková
měly by být všechny tyto tři prvky v jejím životě nějak přítomné. A jak je to
p. Rybář (?)
tedy s farností naší?
Jan Soukup (?)
Naše první poslání – leiturgia – si můžeme odškrtnout. Mše svaté máme
Jan Trčka
často několikrát denně, adorace, zpovědní služby, nešpory, v tom jsme
p. Tvrdíková (?)
výborní. Pak se ovšem přesuneme k diakonii. V čem jako společenství
Jan Šašek
Stanislav Vydlák
farnosti někomu sloužíme? Jistě, každou poslední neděli v měsíci přispíváme
Karel Ženíšek
na Městskou charitu, ale neměli bychom něco dělat my sami?
Pavla Ženíšková
A pak je tu tedy říjnové poslání hlásat evangelium, martyria. Nevím, jestli
Z těchto jmen budete
bychom v životě naší farnosti objevili něco, co by bylo naplněním tohoto
20. 10. vybírat sedm
úkolu, bojím se, že spíše ne. Bylo by skvělé, kdyby nás to alespoň trápilo,
členů nové pastoračkdybychom toužili po tom hledat, kudy do toho, i když zatím zoufale nevíme.
ní rady farnosti.
Ale trápí nás to vůbec? Chceme jako farnost společně zvěstovat Krista?
(Chceme jako farnost společně sloužit?) Nevystačíme si s tím, že přijdeme na
mši a odejdeme ze mše a víc nás netrápí? Možná to bude úkol pro novou pastorační radu, vyberete-li 20.
října dobře. A prosím, modlete se v říjnu nejen za misie, ale i za naši farnost, abychom vzali vážně poslání,
které nám jako společenství církve Pán svěřil.
P. Pavel Petrašovský

mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
pondělí – pátek: 8:00, 12:00
středa: 19:00 (pro studenty)
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 (P. L. Kazda)
společenství na faře ve Františkánské:
úterý 9:00 - 10:30: misijní klub (pletení
vlněných dek)
úterý 17:30: příprava na křest a biřmování
středa 9:00 – 10:30: společenství nad texty
z nedělní liturgie
adorace:
pátek 15:00 – během zpovídání – NPM
neděle 18:00 – půlhodinová adorace a
nešpory – kaple na faře
náboženství na faře ve Františkánské:
úterý 15:00 – předškoláci a prvňáci
úterý 16:00 – ostatní třídy
úterý 16:30 – příprava na první sv. přijímání
setkání u kafe po nedělní mši na faře:
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

MIMOŘÁDNOSTI:
úterý 15. 10. – sv. Terezie od Ježíše
nebude mše sv. ve 12:00 (z důvodu účasti
všech kněží na kněžském dnu)
středa 16. 10.
18:00 – ekonomická rada farnosti – fara
9:30-16:00 - konference Národní identita
ve sjednocené Evropě – aula ZČU Jungmannova 1 (T. Holub, S. Balík, T.
Machula, T. Halík)

čtvrtek 17.10. – sv. Ignáce Antiochijského
8:45 – úklid kostela
16:30 – mše sv. pro terciáře františkánů
po mši sv.: vzpomínkový večer na P.
Michaela Pometla OFM – fara
exercicie všedního dne nebudou
pátek 18. 10. – svátek sv. Lukáše
18:00 – 19:00 – misijní most modlitby
(adorace za misie) – kostel NPM
neděle 20. 10. – 29. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 18,1-8
volby do pastorační rady farnosti
sbírka při mši sv. bude věnována na misie
úterý 22. 10. – sv. Jana Pavla II.
čtvrtek 24. 10.
18:00 – exercicie všedního dne
(závěrečné setkání) – fara (možno přijít už
v 17:30 na nešpory do kaple na faře)
neděle 27. 10. – 30. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 18,9-14
pondělí 28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy
10:00 – 15:00 – kostel NPM bude
zpřístupněn veřejnosti,10:00 a 14:00 –
komentované prohlídky kostela
mše sv. ve 12:00 nebude
úterý 29. 10.
18:00 – mše sv. za respektování života –
kostel NPM
středa 30. 10.
17:00 – varhanní koncert v rámci Letnic
umělců (prof. Chaloupková) – kostel NPM
pátek 1. 11. – slavnost Všech svatých
mše sv.: 8:00 (slouží biskup Tomáš),
12:00, 16:30
zpovídání: 7:00 – 11:00, 15:00 – 16:30
adorace: 15:00 – 16:30
sobota 2. 11. – vzpomínka na všechny
věrné zemřelé – dušičky
po ranní mši sv.: modlitba akathistu za
zemřelé
18:00 – svíce za zemřelé s biskupem
Tomášem – kostel NPM
mše sv. v kapli sv. Václava na ústředním hřbitově
nebude, protože nájem za kapli činí 4300,- Kč

