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 16. 2. – 1. 3.
neděle 16. 2. – 6. neděle v mezidobí
evangelium: Mt 5,17-37
kafe po mši, která začíná v 8:30
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
úterý 18. 2.
9:00 – misijní společenství (pletení
vlněných dek do misií) - fara
obláti nebudou výjimečně zpovídat
18:00 – 2. příprava na manželství - fara
středa 19. 2.
9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie fara
17:00 – příprava na biřmování – fara
19:00 – filmy s duchovním přesahem
v Západočeském muzeu – film Mžitky,
následuje debata s Petrem Vaďurou
čtvrtek 20. 2.
modlitební společenství v 18:00
výjimečně nebude
sobota 22. 2. – svátek Stolce sv. Petra
9:00 – výlet pro děti (a rodiče) do
kaolínových dolů v Nevřeni, sraz před
farou – více informací jinde v Bartíku

neděle 23. 2. – 7. neděle v mezidobí
evangelium: Mt 5,38-48
při mši sbírka Haléř sv. Petra
kafe po mši sv., která začíná v 10:30
18:00 - půlhodinová adorace a nešpory – kaple
na faře
úterý 25. 2.
9:00 – misijní společenství (pletení vlněných
dek do misií) - fara
18:00 – 3. příprava na manželství – fara
18:00 – mše sv. za respektování lidského
života – kostel NPM
středa 26. 2. - Popeleční středa
den přísného postu, začátek postní doby
8:00, 12:00 – mše sv. s udělováním popelce
9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie - fara
příprava na biřmování nebude
18:00 – mše sv. s udělováním popelce pro
všechny plzeňské farnosti – slouží biskup
Tomáš – kostel sv. Jana Nep., Plzeň Bory
čtvrtek 27. 2.
18:00 – modlitební společenství – kaple fara
pátek 28. 2.
15:00 – křížová cesta – kostel NPM
neděle 1. 3. – 1. neděle postní
evangelium: Mt 4,1-11
při mších sv. udělování popelce
10:30 – při mši sv. budou katechumeni z celé
diecéze přijati mezi čekatele křtu - slouží
biskup Tomáš
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. Afdorace
nebude.
Dvakrát podnikneme výjezdní křížovou cestu
do míst, kde jsou zastavení v přírodě. Dopravte se
svými auty: v sobotu 7. 3. v 16:00 v Rokycanech,
sraz Penny Marketu, v sobotu 21. 2. 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. Doprava vlastními auty
nebo vlakem. Prosím, hlaste se do tabulky
v kostele.
V sobotu 28. 3. bude od 9:00 jednodenní
duchovné obnova na faře ve Františkánské.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje

16. února – 1. března 2020

4

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

Postní plátno
O letošní postní době se snad
v našem kostele objeví tzv. postní
plátno: kus látky pověšený v prostoru
presbytáře tak, aby zahalil pohled na
hlavní oltář. V některých krajích
tomuto starobylému zvyku říkali „půst
očí“: jako se žaludek postní od
klobás a nohy od tance, tak se oči
postí od krásy oltáře. Především si
ale myslím, že postní plátno může
vypovídat dosti o smyslu postní
doby.
Postní plátno v kostele Nejsv. Salvátora v Praze
První důvod, proč se presbytář zahaluje, je ten, aby se při mši sv. z očí odstranilo všechno, co sice může být velmi důležité, ale není
to nejdůležitější. Zakryje se nám pohled na barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie, abychom si možná
o to víc všimli svatostánku. Zakryje se nám pohled na krásný kříž vedle oltáře, abychom si možná o to
víc uvědomili, jak nesmírně velká věc se děje při každé mši sv. na oltáři. Řekl bych, že při postu to chodí
podobně. Vzdáváme se dobrovolně věcí, které samy o sobě vůbec špatné nejsou: tancování, návštěv
kina a dobrých večeří, abychom si aspoň trochu uvědomili, že jsou hodnoty mnohem a mnohem
důležitější, kterým hrozí, že v běhu všedních dní zůstanou zapomenuty v pozadí: vztahy v rodině,
modlitba, přátelství s Kristem a srdce hořící pro něj. Zakrýváme si výhled na dobré věci, abychom si o to
víc všimli ještě lepších.
Druhé možné vysvětlení, proč bývá zvykem zakrýt oltář, může spočívat v tom, že až se zas o
Velikonocích odhalí, uvidíme ho nově. Pokud se na čtyřicet dní vzdáme pohledu na něj, dá se
předpokládat, že pak pro nás zazáří v neomšelé kráse. Znovu si všimneme jeho umělecké hodnoty a
architektury a Madony s Dítětem. Když se na Velký pátek odhalí kříž poté, co čtyřicet dní nebyl vidět,
možná, že si o to víc uvědomíme, že tam skutečně je. Věcí, které máme na očích každodenně, si
přestáváme všímat. V postní době by podobně mělo jít o to uvědomit si nesamozřejmost všeho toho, co
mnohdy za samozřejmé pokládáme. Není přece normální, že jsme na světě. Není normální, že jsou
kolem nás lidé, kteří nás mají rádi. Není přece normální, že můžeme být věřící a že nás Bůh má
bláznivě rád a že Kristus byl pro nás přitlučen na kříž.
Obojí nám může čtyřicet dní připomínat postní plátno, pokud se nám podaří jej v našem kostele
instalovat.
P. Pavel Petrašovský

Naše adoptované děti
V listopadu 2019 jsme na faře vyráběli keramický betlém. Každý, kdo
přišel, uplácal z hlíny svou figurku. Betlém byl po vypálení a oglazování
vystaven o Vánocích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 19. ledna 2020
pak byly jednotlivé figurky nabídnuty návštěvníkům nedělních bohoslužeb
k rozebrání za dobrovolný příspěvek. Zájem byl obrovský, a tak se vybralo
neočekávaných 16.700,- Kč. Z nich jsme v rámci charitního projektu
Adopce na dálku zaplatili dvěma indickým dětem rok studia a zbytkem
přispěli na česku školu v Ugandě. Děkujeme všem, kdo za to mohou.
Naše adoptivní dívka se jmenuje Lenisha Rodrigues (nar. 18. 7. 2014),
chodí do školky Girideepam English Medium School. Lenisha je aktivní
dívka a velmi dobře se učí. Nejraději má básničky a písničky. Moc ráda je
ve společnosti svých spolužáků a ráda si s nimi hraje. Je nadaná na sport
a tanec a chtěla by se dál zlepšovat. I když je ještě malá, ráda mamince
pomáhá s drobnými pracemi v domácnosti. Každý večer čeká na svého
tatínka, aby mu mohla povídat vše, co se ve škole naučila. Tatínek vlastní
malý obchod s elektromateriálem a také provádí elektrikářské práce.
Protože nemá stálé zákazníky, jeho příjem bývá nepravidelný. Maminka
pracuje jako učitelka tělocviku na soukromé škole. Nemají vlastní dům,
proto musí platit za pronájem. Společně s nimi bydlí i maminčin slepý
bratr, který kvůli svému postižení nemůže pracovat. Finanční situace
rodiny neumožňuje další výdaje na vzdělání dětí.
Náš adoptivní chlapec se jmenuje D'Souza Rishon Evan (nar. 31. 10.
2013), chodí do 1. třídy v Sacred Heart Eng. Medium School. Rishon
Evan je aktivní a zvídavý chlapec, který rád objevuje vše nové. Tvrdí, že
až bude velký, stane se z něj policista. Účastní se všech školních aktivit,
pomáhá učitelům a o vše se děli s ostatními dětmi. Po škole si hraje s
dětmi od sousedů a stará se o mladší sestřičku. Rodina Rishona Evana
bydlí společně s babičkou a prababičkou. Obě ženy jsou v pokročilém
věku a potřebují neustálou péči a léčbu. Maminka se navíc musí postarat i
o mladší tříletou dceru.
Příjem jediného živitele rodiny – otce, je nepravidelný
a zcela nedostačující.
Zbytek vybraných peněz (6900,- Kč) jsme poskytli
jako dar České nemocnici sv. Karla Lwangy
v Ugandě.

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.

Postní almužna
Na začátku postní doby dostane každý z vás po nedělní mši sv. papírovou
kasičku, kterou může buď vhodit, nebo si ji doma složit. Slouží pak k tomu,
abychom do ní vhazovali peníze, kreré ušetříme svým postem. Pokud tedy
v rámci postní doby vykouříte o jednu krabičku cigaret méně, vhodíte do kasičky
tolik, kolik krabička stojí. Pokud si kvůli postu 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 n 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 přinese je v obětním
průvodu před oltář. Děkujeme.

Výlet pro děti
V sobotu 22. 2. jedeme na
výlet. Děti s rodiči mohou přijít už
na mši sv. v 8:00 do kostela
NPM. V 9:00 bude sraz před
kostelem a vyrážíme auty (máme
asi 13 míst volných, další auta
možná vezmou rodiče.) Jedeme
do Nevřeně, kde máme domluvenou prohlídku obrovských
podzemních prostor bývalého
kaolinového dolu, kde se natáčela pohádka Čertí brko. Pak
opečeme buřty (vemte si je
s sebou), projdeme se po okolí a
vracíme se do Plzně.

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

Křížová cesta
ulicemi Plzně
V pátek 3. 4. obnovíme tradici
křížových cest ulicemi Plzně. Začneme v 17:30 v kostele NPM. Během postní doby si mezi sebe rozdělíme přípravu jednotlivých zastavení.

