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
 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 21. 6. – 5. 7.
neděle 21. 6. – 12. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 10,26-33
 kafe po mši, která začíná v 8:30 na faře
 18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
úterý 23. 6.
 17:30 – příprava na křest: téma: falešné
představy o Bohu – mohou přijít i pokřtění
středa 24. 6. – slavnost Narození sv. Jana
Křtitele
 9:00 – společenství nad texty nedělní
liturgie – fara
čtvrtek 25. 6.
 18:00 – modlitební společenství – fara
pátek 26. 6.
 P. Kazda nebude od 15:00 zpovídat
neděle 28. 6. – 13. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 10,37-42
 kafe po mši, která začíná v 10:30
 při mši sv. v 10:30 přijmou děti první sv.
přijímání
 18:00 – půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
pondělí 29. 6. - slavnost sv. Petra a Pavla

úterý 30. 6.
 17:30 – příprava na křest: téma: osoba
Ježíše z Nazaretu – mohou přijít i pokřtění
 18:00 – mše sv. za respektování života –
kostel NPM
středa 1. 7.
 není polední ani studentská mše sv.
 16:30 – děti, které byly u prvního sv. přijímání,
jedou na kole věšet kříž do Starého Plzence
čtvrtek 2. 7.
 není polední mše sv. ani modlitební
společenství
pátek 3. 7. – svátek sv. Tomáše, první pátek
v měsíci
 zpovídání: 7:00 – 11:00, 15:00 – dokud
bude zájem
 není mše sv. ve 12:00 ani v 16:30
sobota 4. 7. – památka sv. Prokopa
neděle 5. 7. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje
 evangelium: Lk 10,1-9
 mši sv. v 10:30 slouží P. Ludolf Kazda u
příležitosti 50. výročí kněžského svěcení
 18:00 - adorace a nešpory – kaple na faře

 V červenci a v srpnu nebudou polední
mše sv., společenství na faře, výuka
náboženství, příprava na křest dospělých,
ani pravidelné zpovídání. Zůstává ale nedělní
adorace a nešpory v 18:00, nebude-li
v ohláškách uvedeno jinak. Příležitost ke
zpovědi bude půl hodny přede mší sv. nebo
podle individuální domluvy.
 Do konce června se můžete v úterý v 17:30
na faře zúčastňovat katechezí těch, kdo se
připravují na křest. Pro vás to může být
osvěžení základních pravd víry, pro
katechumeny to bude setkáním s farností, do
níž by měli křtem patřit.
 Výtěžek z postních kasiček činí 8767,- Kč.
Bude věnován poradně pro ženy v tísni.
Děkujeme všem, kdo se zapojili.
 Od 24. do 26. 7. bude pěší pouť farnosti
z Plzně na Svatou Horu. Přespávat budeme
na farách v Rokycanech a v Zaječově. Dovoz
batohů bude zajištěn. Hlaste se zapsáním do
tabulky u vchodu kostela.

BARTÍK
zpravodaj Římskokatolické farnosti Plzeň
u katedrály sv. Bartoloměje

21. 6. – 5. 7. 2020
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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

O postní almužně
V kasičkách postní almužny se
vybralo úctyhodných 8.767,- Kč a velký dík
patří těm, kdo do nich vhazovali v postní
době peníze odpovídající hodnotě pokrmů,
cigaret a piv, které si odepřeli. Pastorační
rada nakonec rozhodla, že peníze věnujeme poradně pro ženy v nouzi na Husově
náměstí v Plzni.
Prvotní plán by ale jiný. V ohláškách
i v Bartíku zazněla na začátku postní doby
výzva, abychom dali vědět, pokud si
všimneme, že někdo v našem okolí
potřebuje pomoc typu příspěvku na nájem,
zajištění obědů ve škole, zaplacení plynu
nebo elektriky. Peníze z postních kasiček se
měly podle rozhodnutí pastorační rady rozdělit mezi lidi, kteří žijí v našem okolí. Jak z kontextu plyne,
žádná zpráva o nikom potřebném nepřišla.
Nepředpokládám, že by nikdo z více než tří set lidí, kteří chodí v neděli do kostela NPM, neměl
ve svém okolí nikoho, komu by pomohlo pár stovek z postních kasiček. Pravděpodobně to spíš bude
tak, že nemáme pocit, že by farnost měla něco takového dělat. Možná službu potřebným považujeme
spíše za věc jednotlivců (někteří z nás mají občas potřebu někomu, kdo je na tom bídně, strčit do ruky
stovku) nebo naopak za úkol institucí, které si církev založila: velkých charit, které na to mají lidi a umí
v tom chodit.
Samozřejmě, že bez organizované charity by se mnoho dobrého nedalo uskutečnit. Přesto
však staří církevní otcové mluví o tom, že každá buňka církve (tedy i naše farnost) by měla mít trojí
poslání: bohoslužbu, hlásání evangelia a službu potřebným. A pokud cokoliv z toho farnost nedělá, je
to špatně.
Neměli bychom tedy být jen jednotlivci, kteří každý soukromě podle svých možností konají
dobro, ale měli bychom se také ptát, co můžeme dělat jako společenství farnosti, které má vedle toho,
že se schází v kostele, i svůj úkol navenek. Je výborné, že si farnost adoptovala za výtěžek
z keramického betlému dvě děti v Indii. Je výborné, že farnost pomůže ženám v tísni. Je škoda, že
jsme nedali dohromady seznam dalších deseti lidí, kterým by naše společenství mohlo pomoci.
P. Pavel Petrašovský

Zápis z pastorační rady farnosti z 3. června 2020

Zápis z ekonomické rady farnosti z 10. června 2020

přítomni: P. Pavel Petrašovský, Martin Liška, Jan Lontchar, Miroslav Kováčík, Ludmila Kučerová,
Anna Rašková, Jan Trčka, Karel Ženíšek, Pavla Ženíšková
omluveni: Anna Sladká

přítomni: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna Sladká, Anna
Weberová, Ing. Václav Mužík, Ing. Marie Bauerová, účetní, jako host, Ing. Iva Fictumová, jako host

Úvod: modlitba
Reflexe na koronavirové omezení
 ocenění rychlé reakce církve – možnost bohoslužeb on-line, přenosy TV NOE, Proglas
 avšak chybí společenství – setkávání s druhými
 doporučení – farnost by měla získat kontakty na farníky
 nyní navštěvuje bohoslužby menší počet lidí než před koronavirem – jde o strach – či pohodlí?
Jaké prázdninové akce farnosti budou?
 voda: P. Pavel „blokne“ na 21. – 23. 8. 2020 sedm lodí na cestu z Lokte po Ohři – zjistí se, jaký
bude zájem –
 pouť na Svatou horu: uspořádat 24. – 26. 7. 2020, tam pěšky, zpět vlakem (noclehy Rokycany,
Zaječov)
Jak pokračovat v modlitebních buňkách, které povstaly a zase zanikly kvůli karanténě?
 pokračovat od září 2020.
Postní kasičky
 14. 6. je možné odevzdat v kostele.
 K jakému charitativnímu účelu smysluplně využít peníze z postních kasiček? - Výtěžek z kasiček
nabídnout Poradně pro matky a ženy v tísni v Plzni.
Chceme vybírat na vyhřívané podsedáky v kostele NPM?
 Jan Trčka osloví elektroprojektanta Karla Soukupa s prosbou o odborné vyjádření (příkon
vyhřívaných „tvrdých“ sedáků (nejefektivnější a nejlacinější) versus možnosti jističů).
 P. Pavel podá žádost na biskupství o 100.000,- Kč na podsedáky a o 70.000,- Kč na nový kotel
a vyvložkování komína na faře, je doporučena výměna kotle, ne oprava
Otázka, jestli v katedrála po otevření vybírat vstupné, nebo ne
 výsledek hlasování členů PRF je: pro povinné „vstupné“ 1 člen, proti povinnému vstupnému 8
členů
 PRF doporučuje zvolit vhodnou formu dobrovolného vstupného, včetně možnosti zakoupení
např. svíček, či jiných předmětů. PRF se zdá velmi vhodné nabídnout návštěvníkům katedrály
průvodce z řad dobrovolníků.
Pořad bohoslužeb po prázdninách
 o svátcích přidat mši sv. v 18.00.
 v ohláškách nabídnout věřícím účast na přípravách pro katechumeny.
 zvážit další možnosti vzdělávání a diskuzí virtuální formou.
 od 1. ledna 2021 nabízet účast na Kurzu ALFA. Zodpovědný Karel Ženíšek
Další body
 Na svátek Těla a Krve Páně bude jen jedna mše sv. v 18h s průvodem v ambitech.
 Na výročí posvěcení kostela v so 6. 6. 2020 bude „jen“ mše sv. v 8h s texty na posvěcení
kostela.
 V sobotu 15. 8. 2020 bude poutní mše sv. v 8h , (po ní setkání na faře) a v 18h, (po ní grilování
– zajistí Jan Lontschar)
Příští setkání PRF bude ve středu 9. září 2020 od 17h.
zapsala: Pavla Ženíšková, v Plzni 4. 6. 2020

Jednání bylo zahájeno modlitbou.
ERF schválila podat žádosti o příspěvky ze solidárního fondu diecéze, a to:
 na plynový kotel a vyvložkování komína ve farní budově ve výši 70 tis. Kč
 na pořízení vyhřívaných podsedáků do kostela NPM ve výši 100 tis. Kč
 Na žádost některých členů ERF byla v časovém předstihu předložena a na jednání projednána
analytická výsledovka hospodaření farnosti za rok 2019 bez vlivu financování revitalizace katedrály.
K veškerým dotazům členů ERF podala vysvětlení paní ing. Bauerová.
 Rovněž tak bylo projednáno hospodaření farnosti k 30. 4.2020.
 Byl předložen rozpočet revitalizace katedrály k 1. 6.2020 s předpokladem nákladů do 06/2021.
Tento materiál podrobně vysvětlila paní ing. Fictumová.
 Na dotaz konstatovala, že zatím nehrozí žádné navýšení nákladů oproti předpokladům,
které by měly neplánovaný negativní finanční dopad na hospodaření farnosti.
 Pan ing. Císař upozornil, že tento uspokojivý stav financování revitalizace katedrály není
v souladu s dříve již několika publikovanými informacemi ve veřejných sdělovacích
prostředcích o značném navýšení nákladů akce a prodloužení termínu dokončení
rekonstrukce. Doporučil proto, aby takovéto informace byly podávány novinářům
s největší opatrností.
 Následovala diskuze o budoucím způsobu provozu katedrály a využití domu na Klatovské třídě
č.1793/175, což bude předmětem jednání některé z dalších schůzí ERF.
 Další jednání ERF bylo stanoveno na 16. září 2020.
 Jednání ERF bylo zakončeno modlitbou a požehnáním.
zapsala Mgr. Jana Císařová



FARNOST O PRÁZDNINÁCH:









pátek 24. 7. – neděle 26. 7. – pěší
pouť na Svatou horu
neděle 2. 8. – mši sv. v 10:30
budeme slavit jako františkánskou
Porciunkuli – slouží františkáni
sobota 15. 8. – slavnost
Nanebevzetí P. Marie, pouť
v kostele NPM – po mši sv. v 8:00
setkání při kafi na faře (přineste
prosím buchty) / po mši sv. v 18:00
– grilování před farou (přineste si
grilovací pokrmy)
pátek 21. 8 – neděle 23. 8. – sjezd
Ohře na kánoích
úterý 1. 9. – 16:00: požehnání
školákům v kostele NPM a hra na
náměstí

Moc děkujeme všem těm, kdo se 11. 6. na Boží Tělo postarali o
výzdobu čtyř oltářů a o modlitby v eucharistickém průvodu.

