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 5. – 19. 1.
týden modliteb za jednotu křesťanů:
neděle 5. 1. – 2. neděle po narození Páně
evangelium: Jan 1,1-18
15:30 – poutní mše sv. v kostele U Ježíška
– slouží Mons. Emil Soukup
17:00 – ekumenická modlitba u
Křesťanského společenství – kostel sv.
Martina a Prokopa v Lobzích – káže Pavel
Hradský (ECM)
večerní adorace a nešpory nebudou
pondělí 6. 1. – slavnost Zjevení Páně
mše sv. v 8:00, 12:00, 18:00
při mši se žehná voda, křída, kadidlo a zlaté
předměty (přineste si je k požehnání)
16:00 – zahájení Tříkrálové sbírky –
mázhaus radnice
cca 16:40 – požehnání koledníkům
Tříkrálové sbírky – kostel NPM
18:00 - ekumenická modlitba u luteránů –
kostel u Ježíška – káže Pavel Kuchyňka
(ECM)
úterý 7. 1.
16:30 – mše sv. pro děti – kaple na faře
18:00 – ekumenická modlitba u metodistů
na Lochotíně (Bolevecká náves 2016/2) –
káže P. Pavel Petrašovský (ŘKC)

středa 8. 1.
9:00 - společenství nad texty neděl. litur. - fara
17:00 – pastorační rada farnosti – fara
18:00 – ekumenická modlitba u metodistů
(kostel Maranatha – Husova 14) – káže Karel
Řežábek (KS)
čtvrtek 9. 1.
modlitební společenství z důvodu
ekumenických modliteb nebude
18:00 – ekumenická modlitba u Církve bratrské (Doudlevecká 31) – káže Jan Staněk
(Křesť. sbory)
pátek 10. 1.
18:00 – ekumenická modlitba u adventistů
(Malesická 10) – káže Tomáš Živný (ECAV)
sobota 11. 11.
18:00 – ekumenická modlitba u nás ve farním
sále (františkánská 11) – káže Daniel Kuc
(BJB)
neděle 12. 1. – svátek Křtu Páně
evangelium: Mt 3,13-17
končí vánoční doba
18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
středa 15. 1.
9:00 - společenství nad texty neděl. litur. – fara
čtvrtek 16. 1.
8:45 – úklid kostela NPM
18:00 – farní modlitební společenství – fara
pátek 17. 1. – památka sv. Antonína Velikého
sobota 18. 1. – památka P. Marie Matky
jednoty křesťanů
neděle 19. 1. – 2. neděle v mezidobí
evangelium: Jan 1,29-34
po mších sv. – nabídka figurek keramického
betlému za dobrovolný příspěvek na Adopci
na dálku (potřebujeme utržit 4900,- Kč,
abychom zaplatili rok studia dítěti v Indii)
18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
Charita shání vedoucí skupinek a koledníky na
Tříkrálovou sbírku. Dejte o sobě vědět mailem na
farnost.plzenkatedrala@bip.cz
Vybíráme na koberec do kostela NPM. Přispějte
prosím do kasičky na stolku uprostřed kostela.
V sobotu 25. 1. v 9:00 budeme bourat betlém a
sklízet vánoční výzdobu kostela NPM. Prosím, přijďe
pomoci. Můžete-li, vezměte s sebou rozbrušovačku,
bude potřeba obrousit spoje na železné konstrukci
pódia pod betlémem.
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Ejpovické tunely
„Tak už zase o rok víc,“ říká na
nový rok někdo sklíčeně, protože
s přibývajícím věkem mu stále víc bolí
klouby, někdo nadšeně, protože se těší,
až udělá školu nebo půjde do důchodu.
V prvním případě by chtěli čas úplně
zastavit, aby už nikdy nebylo o rok víc,
ve druhém případě čas přeskočit, aby
už teď bylo o rok víc.
Třetí možnost je pokusit se vidět
čas jako školu, v níž jsme vychová-váni
a vedeni. Čas je pak velmi potřebný
nástroj Boží, kde události, které se
stanou, jsou od toho, aby nás k něčemu nakoply, někam popostrčily, v něčem obrousily.
Snad smíme věřit, že Bůh se snaží použít všeho, co nám uplynulý rok přinesl, aby nás o kus dál
přivedl tam, kde nás chce mít. Snad smíme věřit, že Bůh se bude snažit použít si všeho, co nám
následující rok přinese, aby nás zas o další krůček popostrčil. Čas by se pak neměl zastavit nebo
přeskočit, čas je velmi důležitý, protože jen v něm se dostaneme dál.
Uvěřit, že všechny události mají nějaký smysl, není někdy vůbec těžké. Člověk se ohlédne za
uplynulým rokem a vidí červenou linii Boží výchovy. Ví přesně, že tohle se stalo proto, aby si něco
uvědomil, o tohle přišel, aby na tom přestal být závislý, nebo je prostě vděčný za události, které jsou
pro něj svědectvím o Boží lásce a dobrotě. Jsou ale životní úseky tak temné a těžké, že člověk musí o
svou víru, že i tohle má Bůh ve svých rukou, velmi, velmi zápasit.
Nevím, jestli znáte Ejpovické tunely. Pokud ne, moc doporučuju k návštěvě, levý se dá projít, i
když se to asi oficiálně nesmí. U Ejpovického jezera zalézají pod zem dva vybetonované tunely
z padesátých let, kterými kdysi tekla do Horomyslic říčka Klabavka, když její koryto potřebovali kvůli
těžbě železné rudy odklonit. Vstoupíte-li dovnitř, je to velmi zvláštní pocit. Jdete kilometr a půl pod
zemí a druhý východ z tunelu se před vámi vyloupne až po hezky dlouhé době. Do té doby cesta
k východu znamená další krok do ještě hlubší tmy. Jen tehdy, když jdete do tmy, jdete ke světlu u
druhého východu.
Tunely z Ejpovic do Horomyslic chtějí být nemotorným obrazem víry, že podobně to může být i
s našimi temnotami a zkouškami. Co když i tady krok do temnoty znamená krok ke světlu, i když
druhý východ ještě není vidět?
P. Pavel Petrašovský

