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 10. 11. – 32. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 20,27-38
pondělí 11. 11. – památka sv. Martina
úterý 12. 11. – památka sv. Josafata
středa 13. 11. – památka sv. Anežky České
čtvrtek 14. 11.
18:00 – farní modlitební společenství – fara
neděle 17. 11. – 33. neděle v mezidobí
evangelium: Lk 21,5-19
den bible - sbírka při mši sv. bude věnována
na tisk biblí v chudých zemích

kafe po mši, která začíná v 8:30
10:00 – modlitba biskupa Tomáše za republiku
na Anglickém nábřeží, pak průvod ke
katedrále a odhalení pamětní desky kardinálu
Beranovi
!!! POZOR! mše sv. bude přesunuta z 10:30
na 11:00, abychom se mohli zúčastnit
odhalení pamětní desky !!!
15:00 – ekumenická bohoslužba s modlitbou
za svobodu (předsedá biskup Tomáš) – kostel
NPM
15:00 – mše sv. – Meditační zahrada
17:11 – zvonění všech zvonů na katedrále
čtvrtek 21. 11. – památka Zasvěcení P. Marie
v Jeruzalémě
18:00 – farní modlitební společenství – fara
pátek 22. 11. – památka sv. Cecilie
18:00 – svatocecilské nešpory – zpívané
nešpory za účasti plzeňských sborů – kostel
NPM
neděle 24. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále
evangelium: Lk 23,35-43
kafe po mši, která začíná v 10:30
do kostela můžete přinést teplé oblečení pro
bezdomovce: zimní bundy, svetr, čepice,
rukavice, šály
15:00 – výroba keramického betlému – fara
(každý, kdo přijde, vyrobí jednu postavičku, ty
pak po vypálení budu v kostele NPM, po
Vánocích bude dražba figurek pro charitativní
účely
Ekumenické bohoslužbě bude 17. 11. v 15:00
v kostele NPM předsedat biskup Tomáš a budu
se jí účastnit duchovní plzeňských církví. Bude
zaměřena na poděkování za svobodu.
Adventní duchovní obnova farnosti nebude
ve Štěnovicích, jak bylo avízováno, ale na faře ve
Františkánské v Plzni v sobotu 7. 12. Začínáme
v 8:00 mší sv. v kostele, pokračujeme v 9:00 na
faře ranními chválami. Na programu tři promluvy,
adorace, možnost zpovědi nebo duchovního
rozhovoru, mlčení. Oběd bude zajištěn donáškou
pizzy. Ukončení asi v 16:00. Povede P. Pavel
Petrašovský
Rádi bychom udělali v kostele NPM výstavu
obrázků P. Michala Pometla. Pokud máte nějaký
doma, prosím, okopírujte ho na barevné tiskárně
a přinese kopii na faru.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
34

10. – 24. listopadu 2019

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
Autorem dřevorytu s katedrálou, Plzeňskou Madonou a kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který bude nově zdobit hlavičku
Bartíku, je náš dobrý farník Aleš Florian.

Josef
Než jsem přišel do Plzně, trávil jsem svůj sabatický
půlrok v klášteře karmelitek v Dačicích. Sestry žijí v přísné papežské klauzuře, ale když jim chce někdo pomoci
s prací, na niž by nestačily, je to po ně dostatečný důvod,
aby ho pustily dovnitř. A tak jsme se spolu s Josefem
ocitli na půdě kláštera a asi týden jsme zateplovali stropy
minerální vatou. Josefovi bylo asi třicet let a byl z
nedaleké
komunity,
která poskytoval pomoc
lidem závislým na drogách. Součástí terapie byla i práce,
do níž byli vysíláni k těm, kteří byli ochotni je přijmout.
Tak se tedy dostal ke karmelitkám.
Josef byl dobrý kluk a byl to dříč. Přestože jeho
jedinou hmotnou odměnou byl oběd, pracoval poctivě. V přestávkách mi vyprávěl vybraná expozé ze
své minulosti, o drogách, o svých láskách, o tom, jak se po fotbalových zápasech rvali a jak se kvůli
tomu dostal do vězení. Měl jsem ho rád a sestry ho měl rády.
Před pár dny jsem z dačického Karmelu dostal zprávu, že Josef, který se už před pár měsíci jako
vyléčený ze závislosti vrátil do běžného života, ubodal svou slečnu a potom zabil sebe. Zřejmě se
znovu vrátil k drogám a ty mu zatemnily mozek.
Kdyby to byl jen článeček v novinách o tom, že jistý mladík zavraždil jistou dívku pod vlivem drog,
asi bych neměl nejmenší problém onoho „jistého mladíka“ ve své mysli odsoudit. Hrůza, co se dnes
děje, jak je možné, že takoví lidé jsou. Když jsem však Josefa znal, i když nijak moc blízko a nijak moc
dobře, už se trochu zdráhám vynést rozsudek, spíš je mi to moc líto. Spíš vzpomínám na to, jak mi
vyprávěl o svých plánech, že začne nový život a že se odstěhuje dostatečně daleko, aby unikl vlivu
party, ve které bral drogy, a že bude studovat. Je mi to moc líto, že to takhle skončilo, je mi líto oné
slečny i Josefa.
Když jsme měli na mém prvním působišti v Ostrově dopolední klub maminek s dětmi, nezávisle
na sobě mi ony ženy říkaly, že mateřství prohloubilo jejich vztah k Bohu. Ke svému narozenému dítěti
totiž zažívaly vztah, jenž nikdy předtím nepoznaly. Najednou tu by někdo, za koho by byly schopné
položit život a za koho by chtěly dýchat. A uvědomovaly si, že něco podobného zřejmě prožívá ve
svém srdci Bůh vzhledem k člověku. I Bůh by za mě dýchal, i Bůh by za mě položil život.
No a když já – se svým tvrdým srdcem - jsem schopný vraha a sebevraha Josefa litovat a mít ho
rád, že by Bůh toho schopný nebyl?
P. Pavel Petrašovský

Nový znak farnosti
Pastorační rada schválila na svém zasedání znak
farnosti, který pak potvrdil i
biskup Tomáš. Rádi bychom
jej používali jako vizuální
symbol našeho společenství,
např. na hlavičkových papírech,
křestních listech,
plakátech atd.
Vychází z tradiční církevní heraldiky. Černý kněžský klobouk s jedním střapcem na obou šňůrách,
kterým je znak podložen,
značí, že se jedná o symbol
farnosti.
Půlený štít nese vlevo
znak plzeňského biskupa
s dvěma zlatými břevny a
pěti zlatými hvězdami na
černém pozadí. Odkazuje to
na skutečnost, že katedrála,
při níž farnost vznikla, je biskupovým sídelním kostelem. V pravé polovině znaku je pak zlatý nůž,
atribut sv. Bartoloměje, položený na modrém pozadí jako mariánské barvě, která odkazuje jak na
Plzeňskou Madonu, tak na zasvěcení kostela Nanebevzetí P. Marie.

Výtah ze zápisu z jednání Pastorační rady farnosti
konaného dne 6. 11. 2019
přítomni: P. Pavel Petrašovský, Jan Trčka, Miroslav Kováčík, Anna Rašková, Jan Lontschar, Martin
Liška, Ludmila Kučerová, Pavla Ženíšková, Karel Ženíšek, Anna Sladká
P. Pavel Petrašovský předal jmenovací dekret, stanovy a prováděcí pokyny každému členu PRF.
Sekretářkou a zapisovatelkou byla ustanovena Anna Sladká, která je zároveň i členkou
ekonomické rady farnosti (jako spojovací člen obou rad).
P. Pavel předložil návrh znaku farnosti. Jednotliví členové se vyjádřili kladně a souhlasí, aby byl
znak předložen otci biskupovi ke schválení.
Návrh předání Kyjovské kaple Panny Marie darem ŘKF Plzeň – západ . Souhlas všech členů PRF.
Štědrovečerní bohoslužby – dosavadní bohoslužby ve 22:00 (mše sv.) a ve 24:00 (bohoslužba
slova). Návrh, aby byla v kostele NPM sloužena vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi v 16:00.
Otázka hudebního doprovodu (varhany nebo kytara) a jestli bohoslužba slova nebo mše sv.
Odhlasováno, že bude mše sv., doprovod bude ještě předmětem domluvy a zvážení možností.
Otázka štědrovečerní večeře pro osamělé lidi na faře – je třeba zjistit, zda by někdo přišel - doba
asi 18:00 - 20:00, o případné pokrmy se postarají farníci.
Stavění betléma, stromků a zdobení v kostele NPM - dosud stavěli skauti, nyní návrh, aby se
podíleli i farníci. Bude třeba domluvit s Josefem Krůtou – domluvit termín a ostatní. Jan Lontschar
navrhuje větší propagaci informací kolem stavění – osloví média. (nyní už je domluven termín:
sobota 14. 12 v 9:00, bourání vánoční výzdoby: sobota 18. 1. v 9:00)

Návrh, aby byl oltář Božího hrobu umístěn v oblouku, kde stojí socha Nejsvětějšího Srdce Páně.
Oslava svátku sv. Mikuláše – v kostele při mši sv. v 16:30. Pro děti bude po mši sv. přítomna postava
sv. Mikuláše s přinesením dárků ( jablka a ořechy).
Adventní duchovní obnova farnosti byla plánovaná na 6. – 7. 12 ve Štěnovicích. PRF doporučila, aby
byla duchovní obnova jen jednodenní (v sobotu 7. 12.) a aby proběhla na faře ve Františkánské. Oběd
bude vyřešen formou donášky pizzy.
Bezdomovci žebrající v kostele - poslední dobou byly řešeny i incidenty s těmi, kdo byli pod vlivem
alkoholu. Závěr: nebudou žebrat v kostele, pouze v uličce před kostelem. Ludmila Kučerová navrhla
uspořádat sbírku zimního šatstva v kostele (bundy, svetry) na 24. 11.2019 a rozdat potřebným, zbytek
šatstva odvezeme do charity.
Koberec do kostela NPM: plánuje se v uličce mezi lavicemi a na pódiu pod oltářem: Jan Trčka
doporučil kvalitní „vytíratelný“ koberec červené barvy. Část dostaneme od dodavatelské firmy jako
sponzorský dar, sponzorsky proběhne i osazení koberce. Na zbytek potřebné částky bude ve farnosti
vyhlášena sbírka. Vzhledem k tomu, že se s kobercovým lepidlem nemůže pracovat v zimě, bude do
kostela pravděpodobně umístěn až na jaře.
Jan Lontschar připomněl, aby se v příštím roce opět oslavily poutě Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Bartoloměje společným setkáním farníků. A aby do budoucna (po dokončení opravy katedrály
probíhala setkání celé farnosti.
Anna Rašková navrhla, abychom do budoucna společně připravovali např. farní den nebo program
Noci kostelů.
Příští setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 8. ledna 2020.
zapsala Anna Sladká

Výlet do Mariánské Týnice
V sobotu 26. října 2019 jsme s lidmi, kteří se v naší farnosti
připravují na křest, vyrazili na výlet. Jeli jsme vlakem, pak
autobusem a najednou jsme se zničehonic ocitli v Kralovicích.
Když jsme dorazili ke krásnému renesančnímu kostelu, ujal
se nás místní kněz P. Milan Geiger. Provedl nás kostelem,
promluvil o unikátnosti kleneb, poukázal na milostnou gotickou
sochu zvěstování Panně Marii, ukázal hrobku rodiny Gryspeků a
dovolil nám sloužit mši sv. Liturgii mše jsme slavili s komentářem:
mnozí z těch, kdo se připravují na křest, ji neznají, vysvětlovali jme
si jednotlivé její části a byli uváděni do její symboliky.
Po bohoslužbě se šlo na oběd do místní restaurace a s
plným břichem pak dva kilometry k cíli naší cesty, krásné stavbě
Jana Blažeje Santiniho Mariánské Týnici, která
je v současné době propírána v památkářských kruzích, neboť mnozí jsou velmi nadšeni
a mnozí velmi nesouhlasí s dostavbu jednoho
z křídel ambitů, které už v baroku nestihli
vztyčit, a tak to za ně dělá dnes stavební firma
dělá o tři sta let později. Prohlédli jsme si onu
dostavbu, prohlédli jsme si místní kostel s
obrovským iluzorním oltářem, pomodlili jsme
se v něm, prohlédli si expozici místního muzea
a o hodin u a půl později už seděli v autobuse
zpět domů.

