PRAVIDELNOSTI:
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
čtvrtek 18:00: modlitební společenství
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 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

MIMOŘÁDNOSTI:
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 - Ing. arch.
Jan Soukup
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
čtvrtek 31. 10.
18:00 – modlitební společenství - fara
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
9:00 – setkání na faře s Marií Ventovou o
zasvěcených vdovách
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
neděle 3. 11. – 31. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 19,1-10
pondělí 4. 11. – sv. Karla Boromejského
středa 6. 11.
18:00 – první setkání nové pastorační rady –
fara
čtvrtek 7. 11.
8:45 – úklid kostela NPM
18:00 – modlitební společenství - fara
sobota 9. 11. – svátek posvěcení Lateránské
baziliky
neděle 10. 11. – 32. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 20,27-38
kafe po mši, která začíná v 7:00
Pokud víte o někom, kdo se z důvodu stáří
nebo nemoci nedostane do kostela a stál by o
návštěvu kněze nebo o svaté přijímání, dejte to
prosím vědět.
Svíce pro naše zemřelé: 2. 11. v 18:00 může
do kostela NPM přijít každý, kdo se chce spojit s
těmi, kteří již zemřeli. Můžete za ně zapálit svíčku
či napsat jejich jména na připravené lístky a svěřit
je do modliteb bratřím trapistům.
Chystá se adventní duchovní obnova
farnosti na faře ve Štěnovicích. Začínáme
v pátek 6. 12. v 19:00, pokračujeme celou sobotu
7. 12.
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Historie ztrácení
Jindřich Šimon Baar nechává ve svém románu
Holoubek faráře Holoubka zemřít, objevit se před
Boží tváří a pochlubit se tím, že si během života
ničím neposkvrnil ruce: jsou čisté. Bůh mu ale
řekne, že to nestačí. Je znovu poslán na zem,
protože jeho úkolem je ruce ještě něčím naplnit.
Když se pak na konci knihy znovu ukáže před
Hospodinem, drží v rukou lásku dětí ze své farnosti
a je přijat do Boží slávy. Jindřich Šimon Baar nám
ve svém románu říká, že lidským úkolem je naplnit
ruce něčím smysluplným.
A pak je tu ještě druhý pohled. Občas chce zarmoucená rodina při pohřbu přečíst životopis
zesnulého a připraví na papír pár bodů, které jeho život charakterizují. A velmi často, když je při
kázání čtu, mám pocit, že by se to dalo souhrnně nazvat příběhem o ztrácení. Narodil se, vystudoval,
oženil se a pak to začne: manželka zemřela, přišel o práci, jedno z dětí zemřelo, onemocněl, ztratil
psychické schopnosti a nakonec odevzdal život. V Holoubkovi je třeba něco získat, na pohřbech se
zdá, že je třeba mnohé ztratit.
Když v r. 2011 zemřel Otto von Habsburg, popisoval se v médích jeho pohřeb. A zvlášť se tam
rozebíral jeden starobylý zvyk. Ve vídeňské katedrále se slouží zádušní mše sv., po ní se průvod
s rakví odebere ke kapucínskému kostelu, v němž mají Habsburkové svou hrobku. Na dveře zabuší
obřadník a zevnitř se ozve: „Kdo je tam?“ Obřadník má za úkol vyjmenovat všechny šlechtické tituly
zemřelého. Zevnitř se však ozve: „Toho neznáme!“ Obřadník to zkusí podruhé. Na stejnou otázku
vyjmenuje zásluhy zemřelého, vše významné, co v životě dokázal. Odpovědí mu však je opět: „Toho
neznáme“. Po třetím zaklepání a otázce „Kdo je tam?“ odpoví obřadník: „Smrtelný hříšný člověk“.
Dveře hrobky se otvírají a rakev může být vnesena dovnitř. A na účastnících pohřbu zůstává, aby si
představili, že přede dveřmi zůstávají jako nepotřebné haraburdí na hromadě naházené šlechtické
tituly a záslužné činy. Toho všeho bylo třeba se vzdát.
A třeba to tak je. Třeba je lidský život opravdu historie ztrácení, aby nakonec mohl člověk stanout
před Hospodinem s prázdnýma rukama, které teď mohou být naplněny Bohem. Třeba člověk
potřebuje mnohé odevzdat (nebo dovolit, aby mu to bylo vyrváno), aby měl prázdné ruce k obejmutí
Boha. Třeba se Bůh nemůže stát majetkem člověka, dokud mu pořád ještě v dlaních něco vězí. A
třeba není očistec nic jiného než Boží pokus přemluvit člověka, aby se vzdal toho, čeho se nechce
pustit.
P. Pavel Petrašovský

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti
1. Pavla Ženíšková (77 hlasů)
2. Karel Ženíšek (76 hlasů)
3. Jan Lontschar (62 hlasy)
4. Ludmila Kučerová (55 hlasů)
5. Miroslav Kováčik (54 hlasy)
6. Martin Liška (53 hlasy)
7. Anna Rašková (52 hlasy)
8. Jan Trčka (48 hlasů) – jmenován
9. Anna Sladká – jmenována
Tak to jsou tedy oni. Měli by se stát kvasem farnosti, těmi, kdo se ptají na to, co bychom měli
jako farnost dělat a kam směřovat. Prosím, pomozte jim v tom. Sdělujte jim svoje nápady, vize, touhy
po tom, jakou farnost byste chtěli mít, aby to pak mohli vnést na jednání pastorační rady. Dovolte jim
nebýt jen formálním nesmyslným grémiem. Zvolili jste si je, tak toho teď využijte.

Výtah ze zápisu z jednání Ekonomické rady farnosti
konaného dne 1. 10. 2019
přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ing. Martin Janda, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna
Sladká, Anna Weberová, Mons. Tomáš Holub – jako host, JUDr. Jan Klail – jako host, P. Pavel Fořt jako host
Na základě usnesení ERF ze dne 11. září 2019 požádal p. Pavel Petrašovský otce biskupa o
schůzku s ERF za účelem vyjasnění všech záležitostí ohledně problematiky rozdělení majetku
mezi biskupstvím a farností. Prostřednictvím P. Pavla Petrašovského obdržel otec biskup dle
svého přání předem otázky, ke kterým by se měl vyjádřit.
Otec biskup spolu s JUDr. Klailem vysvětlili a předložili písemné dokumenty objasňující časový
průběh a okolnosti týkající se podepsání smluv týkající se převodu nemovitostí a věcného břemena
před jejich vkladem do katastru nemovitostí. (Jedná se především o to, že farnost darovala
budovu bývalého arciděkanství na náměstí biskupství. Protože by rozdělení objektu kláštera ve
Františkánské ul. bylo příliš nákladné, bylo rozhodnuto, že farnost nedostane prostory, které
v současnosti užívá, do vlastnictví, ale bude je nadále užívat na základě věcného břemene. To pak
bylo v minulosti ukotveno ve smlouvách. S tím někteří členové ERF vyjádřili nesouhlas)
Z vysvětlení a dokumentů vyplynulo, že smlouvy byly podepsány za zcela regulérních podmínek.
(Tento závěr byl pak na dalším zasedání některými členy ERF zpochybněn.)
Protože nadále není náhled na současně platné majetkové uspořádání mezi biskupstvím a farností
ze strany jednotlivých členů ERF jednotný, poskytl otec biskup ještě v průběhu dalších tří měsíců
možnost na předložení návrhu na změnu tohoto stavu (tedy darování části kláštera farnosti, která
by však musela nést finanční náklady s tím spojené.)

Na závěr otec biskup položil otázku, zda všichni členové ERF považují kompenzaci farní budovy
Klatovská třída 1793/175 s „Domečkem“ v areálu bývalého františkánského kláštera za uzavřenou
záležitost. Všichni členové ERF s tím souhlasili.
Na požadavek otce biskupa bylo toto sepsáno jako deklarace a stvrzeno podpisy všech členů ERF.
V průběhu dalšího jednání ERF (již po odchodu otce biskupa Tomáše a JUDr. Klaila) bylo dohodnuto,
že ERF se bude tématem rozdělení majetku zabývat na příštím jednání 16.10.2019 v 18,00.
zapsala Mgr. Jana Císařová

Výtah ze zápisu z jednání Ekonomické rady farnosti
konaného dne 16. 10. 2019
přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ing. Martin Janda, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna
Sladká, Anna Weberová
Na základě usnesení ERF ze dne 1. října 2019 se sešli členové ERF za účelem další diskuze
ohledně rozdělení majetku mezi farností a biskupstvím, neboť názory jednotlivých členů nejsou
jednotné.
Na základě jednání, které vyvolal generální vikář, bylo odsouhlaseno, že Kyjovská kaple může být
případně darována farnosti Plzeň-západ, neboť se nachází na katastrálním území, které je většinově
spravováno touto farností. K tomu by se ještě měla vyjádřit nová pastorační rada farnosti.
P. Pavel Petrašovský informoval o stavu a průběhu revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje. Konstatoval, že stav prací a financování jsou v souladu s rozpočtem.
K problematice rozdělení - uspořádání majetku bývalého františkánského kláštera podal P. Pavel
Petrašovský zjištěné informace o nákladech na případné rozdělení prostor mezi farnost a biskupství,
nákladech na příslušné daně (cca 950.000,- Kč), právní služby (cca 50.000,- Kč), příspěvku do fondu
oprav atd. Tyto náklad by musela hradit farnost. Dále předložil vyjádření příslušných oddělení
biskupství a katastrálního úřadu o vhodnosti případného rozdělení vlastnictví. Vyjádření byla vesměs
negativní.
Po diskuzi k této problematice bylo přistoupeno k hlasování o otázce, zda ERF souhlasí s dosavadním
právním vztahem, tj. věcným břemenem ve prospěch farnosti při zachování vlastnictví budovy kláštera
Biskupstvím plzeňským. Výsledek hlasování: P. Pavel Petrašovský – ano, Ing. Martin Janda – ne, Ing.
Pavel Císař – ano, Mgr. Jana Císařová – ano, Ing. Anna Sladká – ano, Anna Weberová – ne. Poměr
hlasování byl tedy 4:2 pro ponechání současného stavu.
Ing. Martin Janda podal rezignaci na člena ERF.
zapsala Mgr. Jana Císařová

Nové čtvrteční
modlitební společenství
Minulý čtvrtek skončily exercicie všedního dne. Šest týdnů
jsme se scházeli ke krátkému sdílení, promluvě a předání
textů k rozjímání na další týden.
To vše skončilo, ale na závěrečném setkání jsme se domluvili,
že někteří by se chtěli dále setkávat ve stejném čase
k modlitbě.
Začínalo by se nešporami, pak bychom se chvíli bavili o
neděním evangeliu a nakonec bychom měli krátkou adoraci
buď v tichosti nebo spojenou s prosbami a díky.
Nechcete se přidat? Zván je každý, ať už měl s exerciciemi
všedního dne něco do činění, nebo ne. Začínáme ve čtvrtek
31. 10. v 18:00 na faře.

Dušičkové odpustky

1. 11. odpoledne a 2. 11.
po celý den při návštěvě
kostela se pomodlit
modlitbu Páně a vyznání
víry
1. 11. – 8. 11. – navštívit
hřbitov a pomodlit se tam
za zemřelé
tři podmínky k získání
odpustků: zpověď v blízké
době, svaté přijímání ten
den, modlitba na úmysl
papeže

