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) – v postní době:
místo toho křížová cesta
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 1. – 15. 3.
neděle 1. 3. – 1. neděle postní
evangelium: Mt 4,1-11
při mši sv. v 10:30 přijetí mezi čekatele křtu
15:00 – křížová cesta – kostel NPM
18:00 - adorace a nešpory – kaple na faře
úterý 3. 3.
9:00 – misijní společenství (pletení vlněných
dek do misií) - fara
středa 4. 3.
9:00 – setkání nad texty neděl. liturgie - fara
čtvrtek 5. 3.
18:00 - modlitební společenství - fara
pátek 6. 3.
15:00 – křížová cesta – kostel NPM
(adorace není)
sobota 7. 3.
16:00 – výjezdní křížová cesta v přírodě,
sraz u Penny Marketu v Rokycanech
neděle 8. 3. – 2. neděle postní
evangelium: Mt 17,1-9
kafe po mši sv., která začíná v 7:00
15:00 – křížová cesta – kostel NPM
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře

úterý 10. 3.
9:00 – misijní společenství (pletení vlněných
dek do misií) – fara
1. setkání nového dětského sboru Špačci
sv. Bartoloměje – 15:00 starší, 16:00 mladší
– fara
16:30 – mše sv. pro děti – kaple na faře
středa 11. 3.
9:00 – setkání nad texty neděl. liturgie - fara
čtvrtek 12. 3.
18:00 – modlitební společenství – kaple fara
pátek 13. 3.
15:00 – křížová cesta – kostel NPM
19:00 – mše sv. na začátek duchovní
obnovy v kapli sester na Lomci u Vodňan
neděle 15. 3. – 3. neděle postní
evangelium: Jan 4,5-42
kafe po mši, která začíná v 8:30
15:00 – křížová cesta – kostel NPM
18:00 - adorace a nešpory – kaple na faře
V postní době budou každý pátek a neděli
v 15:00 křížové cesty v kostele NPM. Páteční
adorace nebude.
Dvakrát podnikneme výjezdní křížovou
cestu do míst, kde jsou historická zastavení
v přírodě. Dopravte se svými auty: v sobotu
7. 3. v 16:00 v Rokycanech, sraz u Penny
Marketu, v sobotu 21. 3. v 16:00 v Radnicích,
sraz u kostela.
O víkendu 13. – 15. 3. bude duchovní
obnova farnosti na poutním místě Lomec u
Vodňan. Ubytováni budeme v místním klášteře
sester, které nám budou i vařit. Začínáme
v pátek v 19:00 mší sv., končíme v neděli
obědem. Doprava vlastními auty nebo vlakem
(odjezd v 16:03 z Plzně, v 17:32 v Číčenicích,
kde vás nabereme auty). Prosím, hlaste se do
tabulky v kostele. Maximální počet účastníků je
patnáct.
V sobotu 28. 3. bude od 9:00 jednodenní
duchovné obnova na faře ve Františkánské.
Oběd bude zajištěn donáškou pizzy.
Katechumeni naší farnosti budou v postní
době přijímat skrutinia a poklady církve: o 2.,
4., a 5. neděli postní, vždy při mši sv. v 10:30.
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Buď hodný na svou ženu
Slyšel jsem vzpomínku na jistého kněze, který
chlapům ve farnosti v postní době říkával: „Žer, co chceš, a
buď hodný na svou ženu.“
Člověk si velmi rád a velmi snadno najde něco, čím
by sám sobě dokázal, že se opravdu postí. Odepře si
čokoládu, v pátek nesleduje televizi nebo ve středu nejí
maso a má dobrý pocit z toho, že postní dobu prožívá tak,
jak má. Jenže se může klidně stát, že lidé z jeho okolí by
možná byli mnohem raději, kdyby se celou postní dobu cpal
čokoládou a masem a každý večer se díval na televizi do
noci, pokud by je aspoň v postní době ušetřil svých výbuchů
hněvu nebo manipulativního jednání.
Půst se pro nás může stát pořádnou léčkou. Člověk
může mít výborný pocit z toho, že je dobrý křesťan, protože
se rozhodl každý večer se modlit desátek růžence a každé
ráno číst bibli a ono se mu to zatím skvěle daří. A vedle
toho si možná ani nevšimne, že lidé kolem něj jsou mnohem raději, když se s ním nepotkají, nebo že už
dlouho žije ve zraněných a neusmířených vztazích.
Prorok Izajáš: Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle,
k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do
výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na
žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, spíš toto:
rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat
svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat
pomoc svému bližnímu? (Iz 58,3-7)
To, co říká Izajáš, je pěkně ostré: Přestaňte se takhle postit a váš hlas bude slyšet až do výšin.
Skoro se zdá, že půst může být něčím, co paradoxně blokuje cestu k Bohu, místo, aby ji otvíral. Dobrý pocit
z odepřených čokolád, klobás a televizních pořadů může být tím, co člověku nedovoluje setkat se s Bohem,
pokud si tím jenom chlácholí svědomí, aby se nemusel ptát, co je opravdu třeba v jeho životě změnit.
Ducha Svatého prosíme mnohdy o dar rady, když se rozhodujeme, do které práce nastoupit nebo
jaký byt koupit. Možná je možné prosit i o radu, jaký půst si zvolit. Co kdybychom ho poprosili, aby nám
ukázal, kde jsou v naše životě ona nespravedlivá pouta a ony uzly jha, o kterých píše Izajáš? Co když nám
Duch Svatý řekne něco podobného, co radil onen svérázný kněz chlapům ve své farnosti? Co když vůbec
není naším postním úkolem shodit pár kilo, ale cosi změnit ve svém životě?
P. Pavel Petrašovský

Ze zápisu z jednání pastorační rady farnosti z 20. 2. 2020
Přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ludmila Kučerová, Pavla Ženíšková,. Karel Ženíšek, Miroslav Kováčík,
Martin Liška, Anna Rašková, Jan Lontschar, Jan Trčka, Anna Sladká

Postní almužna: Postní skládací papírové kasičky budou rozdány začátkem postní doby – asi na
1. neděli postní – každému farníku při odchodu – předány jako Bartík. Je třeba vyzvednout 250 ks.
Lidé budou zároveň vyzváni, aby mapovali, komu je třeba pomoci ve svém okolí apod. O tom, koho
z navržených podpoříme z výnosu postní almužny, rozhodne pastorační rada.
Vyhřívané podsedáky do kostela NPM: Žádost o finanční příspěvek ze solidárního fondu BIP
nebyla schválena (schválena byla žádost o příspěvek na opravu omítek ve vstupní prostoru fary a
v kostele v chodbě u presbytáře, kde byla ošetřena zeď po dřevomorce. Bylo hlasováno, zda se má
začít vybírat od farníků (jako se provedla sbírka na koberec k NPM), nebo se bude žádat další rok a
pokusíme se i o napsání žádosti na ÚMO Plzeň 3. Výsledek hlasování: 4 pro 4 proti (v případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas faráře - pro) – tedy už v letošním roce budeme usilovat o zřízení
vyhřívaných podsedáků formou sbírky mezi farníky.
Postní rekolekce domluveny už při minulém setkání PRF – tedy 13. – 15. 3. 2020 a sobotní
jednodenní bude 28. 3. 2020 na faře ve Františkánské ulici.
Křížová cesta městem v pátek před Květnou neděli 3. 4. 2020. Začne se v 18:00 v kostele NPM.
Farníci, společenství ve farnosti, sbory, katechumeni apod. budou vyzváni, aby si připravili jednotlivá
zastavení.
Výjezdní křížová cesta se zastaveními v přírodě bude dvakrát – pojede se auty. V sobotu 7. 3
v 16:00 v Rokycanech, sraz u Penny Marketu, v sobotu 21. 3. v 16:00 v Radnicích, sraz u kostela.
Zahalení oltáře na dobu postní – postní plátno. Připraví P. Pavel. Pomohou farníci.
Katechumeni budou o l. neděli postní přijati za čekatelé křtu při mši sv. v 10:30 s otcem
biskupem Tomášem, pak ji budou udělena skrutinia o 2., 4., a 5. neděli postní.
Pesachová večeře by se měla uskutečnit ve středu 8. 4. v 18:00 (korespondenčně domluvena
změna termínu z původně navrženého čtvrtku). Skopové maso zajistí Ludmila Kučerová
Velikonoce: všechny bohoslužby a obřady budou v kostele NPM.
Zelený čtvrtek: mše se svěcením olejů v 9:30, mše sv. na památku večeře Páně v 18:00, 12 lidí
k mytí nohou zajistí Jan Lonstchar, po mši sv. bude ještě společná asi hodinová adorace
v Getsemanské zahradě.
Velký pátek: 8:00 – ranní chvály s biskupem, křížová cesta v kostele NPM v 15:00, obřady
Velkého pátku v 16:30
Bílá sobota – tichá modlitba u Božího hrobu 9:00 – 17:00 (farníci budou vyzváni, aby si rozdělili
hodinové služby, aby kostel mohl být otevřen), vigilie 21:00
Modlitební buňky: V postě (nebo když se osvědčí i dále) vytvářet společenství alespoň tří lidí
pokud možno ne z jedné rodiny, kteří by se jednou za 14 dní scházeli u někoho doma ke společné
modlitbě podle návrhu programu, který dostanou od kněze.
Noc kostelů bude v pátek 5. 6. 2020 – je třeba se přihlásit a
vytvořit program. Schůzka na organizátorů bude ve čtvrtek 27. 2.
v 16:30 na faře v přízemí
Kursy ALFA: úvaha, zda se tato setkání uskuteční (možná od
15. 9. 2020?) – rozhodnutí učiníme později
Příští setkání PRF bude ve středu 22. 4. 2020 v 17:00 na faře.

Výlet s dětmi do Nevřeně
Akce se konala o krásném datu 22. 2. 2020 a v krásném
počasí. Po ranní mši, které se někteří dětští aktivisté účastnili, jsme
vyrazili na tajuplnou prohlídku půdy kostela Nanebevzetí P. Marie

zaobdivovat ručně tesaný krov. Vystoupali jsme i na renesanční věž, otevřeli si okna a kochali se výhledem.
A pak jsme se poskládali do aut a vyrazili do Nevřeně, což udělali souběžně i mnozí jiní, protože před
nevřeňským kaolínovým centrem se nás sešlo více než čtyřicet dětí a jejich rodičů.
Nákup vstupenek byl časově značně náročný, ale přesto se nám nakonec podařilo vyrazit a po krásné
naučné stezce popisující ve svých zastaveních život pod zemí (např.
krtků, mravenců, horníků a žížal) jsme konečně došli ke vstupu do
dolu, do něhož jsme měli namířeno. Tady jsme se ovšem od průvodce
dozvěděli, že nás tolik najednou dolů nevezme a že to bude nadvakrát.
První skupina pod zem, druhá mezitím rozdělat oheň a opéci buřty a
pak vyměnit.
V dolu to bylo úžasné. Obrovské prostory, které dobývači
kaolínu před sto lety vytvořili, byly úchvatné. Podzemní bludiště,
některé chodby velikosti katedrály, v některých jsme museli jít
skloněni. Krásné to bylo.
Pak jsme se vydali na další cestu: zkratkou na zelenou
svatojakubskou cestu směrem do obce Příšov a po silnici zpět do
Nevřeně. Po cestě jsme hráli pár her, z nichž největší úspěch měla
drsná trojnožka, hra jen pro opravdové muže a opravdové ženy. A pak
jsme ještě potkali vyhaslou sopku, Příšovskou hůrku. A potom do aut a
zpátky do Plzně a příště možná zas.

Modlitební buňky
Nechcete v postní době vytvořit modlitební buňku? A co se jedná?
Tak jako jsou buňky základními stavebními kameny lidského těla, tak by se
mohly modlitební buňky stát základními stavebními kameny naší farnosti.
Tak jako se buňky v lidském těle množí, tak by mohly být modlitební buňky
otevřené pro lidi – ať kostelní nebo ne – kteří se k nim chtějí přidat.
Jde o to dát se dohromady alespoň ve třech lidech, pokud možno ne
z jedné rodiny, a vytvořit tak buňku, která bude ochotná se jednou za dva
týdny u někoho doma sejít ke společné modlitbě. Ke každému setkání
vytvoří kněz program jeho průběhu, podle kterého můžete postupovat.
Buňky vytvoříme na zkoušku, během postní doby. O Velikonocích se
pak můžete rozhodnout, jestli vám to stačilo, nebo se chcete scházet dál.
Prosím, domluvte se se svými věřícími sousedy a přáteli, kteří by chtěli do
této aktivity jít. Na druhou neděli postní budou dostanou vzniklé buňky
papír s textem společné modlitby. Je na vás, kdy a kde se sejdete, ale
mělo by to být během následujících čtrnácti dnů. Po jejich uplynutí
dostanete zas text modlitby nový.
Zkusíme tímto způsobem vnést do naší farnosti prvek malých
společenství, která jsou ochotná se modlit? Díky všem, kdo se zapojí.

Křížová cesta ulicemi Plzně
3. dubna, v pátek před květnou nedělí, se pokusíme s naší farností
obnovit tradici křížových cest centrem Plzně, které dříve organizovalo
DCM. Začali bychom v 17:30 v kostele NPM (předtím bude od 16:30 mše
sv.), pak bychom přes Šafaříkovy a Křižíkovy sady došli ke katedrále.
Bylo by ale třeba, aby si jednotlivá společenství, pěvecké sbory nebo
rodiny naší farnosti rozebrali přípravu zastavení. Ty by byly pojat klasicky –
jako krátké zamyšlení a modlitba (nikoliv jako scénky, když zastavení
připravovala mládež). Můžete se prosím zapsat na papír v kostele na
stolečku u vchodu, pokud jste ochotni si jedno zastavení připravit?

Postní almužna
Po nedělní mši sv. jste
pravděpodobně dostali papírovou kasičku, kterou může buď
vyhodit, nebo si ji doma složit.
Slouží pak k tomu, abychom do
ní vhazovali peníze, které
ušetříme svým postem. Pokud
si tedy v rámci postní doby
nedáte k večeři klobásu, peníze, které byste dali za klobásu,
vhodíte do kasičky. Zároveň
vás prosím, abyste si kolem
sebe všímali potřebných lidí,
rodiny, která nemá na nájem,
dětí, které nechodí ve školní
jídelně na oběd, protože rodiče
na to nemají atd. Napište o nich
na petrasovsky@bip.cz. Pastorační rada pak vybere úmysl,
na který z výtěžku postní
almužny přispějeme.
Plné kasičky vezměte
prosím do kostela 19. 4. o druhé neděli velikonoční a přineste je v obětním průvodu
před oltář. Děkujeme.

