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: 14:30 – 16:00 (P. Pavel Petrašovský)
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 2. – 16. 2.
neděle 2. 2. – Uvedení Páně do chrámu
evangelium: Lk 2,22-40
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
pondělí 3. 2. – památka sv. Blažeje
po mších sv. se bude udělovat
svatoblažejské požehnání
úterý 4. 2.
9:00 – misijní společenství (pletení
vlněných dek do misií) - fara
16:30 – mše sv. pro děti – kaple na faře
středa 5. 2.
9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie fara
17:00 – první setkání přípravy na
biřmování – fara
19:00 – mše sv. pro studenty, po ní cca
ve 20:00 večer chval – kostel NPM
čtvrtek 6. 2. – památka sv. Pavla Mikiho a
druhů
8:45 – úklid kostela NPM
18:00 – modlitební společenství – kaple
na faře

pátek 7. 2. – první pátek v měsíci
zpovídání: 7:00 – 11:45, 15:00 – 16:30 - NPM
adorace: 9:00 – 11:45, 15:00 – 16:30 - NPM
16:30 – mše sv. – kostel NPM
neděle 9. 2. – 5. neděle v mezidobí
evangelium: Mt 5,13-16
kafe po mši sv., která začíná v 7:00
15:00 – pobožnost na centrálním hřbitově u
hrobu P. Antonína Hýži u příležitosti 10 let od
jeho úmrtí
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
pondělí 10. 2. – památka sv. Scholastiky
18:00 – mše sv. za P. Ant. Hýžu – kostel P.
Marie Růžencové na Slovanech
úterý 11. 2. – památka P. Marie Lurdské
9:00 – misijní společenství (pletení vlněných
dek do misií) - fara
18:00 – první setkání přípravy na manželství
- fara
středa 12. 2.
9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie fara
17:00 – pastorační rada farnosti – fara
příprava na biřmování nebude
čtvrtek 13. 2.
18:00 – modlitební společenství – kaple fara
sobota 15. 2.
14:00 – mše sv. s udělováním pomazání
nemocných – sál na biskupství
neděle 16. 2. – 6. neděle v mezidobí
evangelium: Mt 5,17-37
při mších sv. dopoledne se bude udělovat
pomazání nemocných
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
P. Stanislav Uhlíř se rozhodl, že od února už
nebude ve středu v Plzni sloužit polední mši sv.
ani zpovídat. Místo něj bude ve středu v kostele
NPM sloužit a pravidelně zpovídat P. Pavel
Petrašovský, a to od 14:30 do 16:00.
Od února začne příprava na biřmování.
Zájemci se budou scházet v 17:00 na faře. Pokud

máte zájem, dejte prosím o sobě vědět.
V sobotu 22. 2. bude výlet dětí farnosti.
Zapište si prosím do diářů.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje
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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

Hromnice
Druhého února přinášejí Maria a Josef malého Ježíše
do chrámu, kdesi se tam objeví stařec Simeon, bere dítě
do náručí a poeticky o něm prohlašuje: Nyní můžeš, Pane
propustit svého služebníka, protože moje oči uviděly tvou
spásu…“ Jednou si pochová Ježíše v náručí a může
umřít.
To zní zvláštně. Ježíš pro něj ještě nic nemohl udělat.
Ještě nekázal, nezvěstoval milujícího Otce, neuzdravoval
nemoci, nezemřel, nevstal z mrtvých. Je malý, nemotorný,
sám neschopný ničeho. A přesto pro Simeona znamená
spásu. Kdyby se tohle nestalo, jeho dlouhý život by neměl
smysl. Ale teď už může umřít s prožitkem naplněného
života.
Samozřejmě, že jsme zvyklí obracet se na Ježíše
tehdy, když něco potřebujeme: Nemocný jej prosí o
uzdravení, hříšník o odpuštění, osamocený o jeho blízkost. A starý Simeon k tomu všemu dodává:
stačí ho vidět a držet v náručí, aby se lidský život naplnil. Vztah k Ježíši tedy není jen o tom, že je to
pro nás výhodné. Vztah k Ježíši má smysl už kvůli němu samému.
Ježíši říkáme: „Ulehči mé kroky.“ A sv. Terezie z Liseux píše ve své básni o tom, že ona by
chtěla ulehčit jeho kroky: „Když vidím Ježíši, jak ruce matky směle sám
Při prodeji
opouštíš / a zkoušíš nejistě na zemi neveselé své krůčky již / chtěla
keramického betlému,
bych otrhat růžový nepovadlý vonící květ, / aby se dětské tvé nožky jen
který vyráběli naši farměkce kladly na tento svět.“ A pokračuje, že tím opadaným květem je
níci loni v listopadu, se
ona sama a že touží pro Ježíše opadat.
v neděli 19. 1. vybralo
Ježíši říkáme: „Dej mi odpočinutí.“ A Eva Henychová zpívá v jedné
11.700,- Kč. Z těchto
ze svých písní Ježíši, že by chtěla, aby si on u ní odpočinul: Vím, že
peněz zaplatíme rok
každý něco po tobě chce / a dáš mu to do roztrhání těla, / já bych ale
studia dvěma indickým
taky něco chtěla: / pojď si ke mně odpočinout, / pojď si ke mně
dětem v rámci charitodpočinout.
ního projektu Adopce
Eva Henychová, Terezie z Lisieux a stařec Simeon nám kladou
na dálku. Moc děkuotázku:
Proč vlastně stojíte o Ježíše? Kvůli tomu, že je to pro vás
jeme všem dárcům.
výhodné, nebo kvůli němu samotnému?
P. Pavel Petrašovský

