PRAVIDELNOSTI:
mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
 pondělí – pátek: 8:00, 12:00
 středa: 19:00 (od října pro studenty),
 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)
 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 6. 9. – 23. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 18,15-20
 18:00 - půlhodinová adorace a nešpory –
kaple na faře
pondělí 7. 9.
 19:00 – varhanní koncert – kostel NPM
úterý 8. 9. – svátek Narození P. Marie
 dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje: 14:00 15:30 starší děti, 14:00 - 14:50 – mladší děti –
varhanní sál v 1. patře fary
 náboženství: 15:00 – předškoláci a prvňáci,
16:00 – ostatní třídy, 16:00 – příprava na první
sv. přijímání – fara

 17:30 – příprava na křest: téma: Boží
vtělení – mohou přijít i pokřtění
středa 9. 9.
 9:00 – společenství nad texty nedělní
liturgie – fara
 17:00 – pastorační rada farnosti - fara
čtvrtek 10. 9.
 18:00 – modlitební společenství – fara
sobota 12. 9.
 7:45 – odjezd autobusem na diecézní pouť
do Teplé od radnice na náměstí
neděle 13. 9. – 24. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 18,21-35
 kafe po mši, která začíná v 7:00
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře

pondělí 14. 9. – svátek Povýšení sv. Kříže
 19:00 – koncert – kostel NPM
úterý 15. 9. – památka P. Marie Bolestné
 dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje: 14:00 15:30 starší děti, 14:00 - 14:50 – mladší děti –
varhanní sál v 1. patře fary
 náboženství: 15:00 – předškoláci a prvňáci,
16:00 – ostatní třídy, 16:00 – příprava na první
sv. přijímání – fara
 17:30 – příprava na křest: téma: Panna Maria
– mohou přijít i pokřtění
středa 16. 9. – památka sv. Ludmily
 17:00 – ekonomická rada farnosti – fara
čtvrtek 17. 9.
 18:00 – modlitební společenství – fara
sobota 19. 9.
 výlet pro děti: 8:00 – mše sv. pro děti – kostel
NPM, po ní odjezd do Starého Plzence
neděle 20. 9. – 25. neděle v mezidobí
 evangelium: Mt 20,1-16
 kafe po mši, která začíná v 8:30
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
 Od září jsou v kostele NPM obnoveny obvyklé
polední mše sv. a zpovědní služby s výjimkou
úterní zpovědní služby oblátů, která kvůli
vytíženosti bratří nadále nebude.
 Od úterý 8. 9. se začíná po prázdninách
scházet pod vedením Blanky Noskové dětský
sbor Špačci sv. Bartoloměje a přijímá nové
členy. Scházet se budou každé úterý v 1. patře
fary ve Františkánské. Od 14:00 do 15:30 budou
mít zkoušku starší děti a od 14:00 do 14:50
mladší děti.
 Je možné přihlásit děti na náboženství. Každé
úterý bude učit s. Benedikta Veselá od 15:00
předškoláky a prvňáky, od 16:00 ostatní třídy. Od
16:00 bude také příprava na první sv. přijímání
s P. Pavlem Petrašovským. Začíná se 8. 9.
 V sobotu 12. 9. bude diecézní pouť do Teplé.
Z farnosti pojedeme autobusem, do kterého se
můžete přihlásit u Hanky Sladké na tel.
733 741 676. Vyjíždí se v 7:45 od radnice. Stále
se můžete hlásit, zatím je dost míst volných.
 V sobotu 12. 9. bude výlet farnosti pro děti.
Děti jsou zvány na ranní mši sv. v 8:00 v kostele
Nanebevzetí P. Marie. Po ní vyrazíme vlakem do
Starého Plzence, kde nás čeká výlet po okolí.
S sebou: svačinu, buřty na opékání. Návrat večer.
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Dopis biskupa Tomáše
o diecézní pouti
Sestry a bratři,
pěkně Vás zdravím na konci prázdninového
času. Snad se většině z Vás podařilo letošní
čas dovolených a odpočinku prožít požehnaně,
i když možná nemálo z Vás kvůli koronavirové
situaci muselo na poslední chvíli měnit či
omezit své plány.
Změna a omezení se bohužel týkají i
naší nadcházející diecézní pouti v Teplé 12.
září. Nařízení vlády z důvodu ochrany před
koronavirovou nákazou omezilo počet přítomných na bohoslužbách v kostelích na maximální počet
500 účastníků. To se sice nedotýká v rámci pravidelných bohoslužeb žádné z našich farností, ale
výrazně to omezuje podmínky pro každoroční celodiecézní setkání v Teplé.
Proto jsem se rozhodl po poradě se svými spolupracovníky Vás požádat, abyste letos do Teplé
vyslali z každé farnosti pouze své zástupce, kteří tam při bohoslužbě v obětním průvodu symbolicky
položí na oltář modlitební úmysly a prosby každého z Vás. Věřím, že setkání v Teplé tak zůstane
skutečně i v současné náročné koronavirové situaci poutí celé naší plzeňské diecéze.
Vás všechny, sestry a bratři, vyzývám a prosím, abyste své zástupce, na kterých se dohodnete
s Vaším duchovním správcem, na cestu vybavili Vašimi prosbami a díky, které napíšete na lístek a
které při slavení mše svaté v Teplé Vaši reprezentanti přinesou k oltáři sesbírané v koších za každý
vikariát. Budu velmi rád, jestliže ve svých prosbách budete myslet na současné starosti a radosti naší
diecéze, na potřeby všech nás putujících do Božího království. Modlitby za zemřelé vložíme souhrnně
při mši svaté, nemusíte je psát jmenovitě. Diecéze bude moci být tímto způsoben přítomna celá a
prosby i chvály každého z Vás budou zahrnuty do společných modliteb.
Protože datum pouti 12. září se kvapem blíží, vyzývám Vás, abyste se na svých zástupcích
dohodli již o této neděli a při bohoslužbách neděle příští odevzdali těmto zástupcům své prosby i
chvály napsané na jednotlivých lístečcích. Tito zástupci dostanou od svých duchovních také
vstupenky, které je opravňují účastnit se programu v kostele v Teplé.
Bratři a sestry, nebojme se, Boží blízkost a starostlivost nemohou ani v nejmenším omezit
žádná lidská opatření. Naše letošní diecézní heslo je platné trvale!
Moc Vám všem děkuji za podporu a aktivní účast na této nezvyklé formě letošní diecézní pouti,
myslím na Vás, žehnám Vám a svěřuji se do Vašich modliteb.
Váš biskup Tomáš

Jak proběhly prázdninové akce farnosti?
Pěší pouť na Svatou horu
V pátek 24. července nás asi dvacet vyrazilo
na třídenní pěší pouť z Plzně na Svatou horu. Začali
jsme ranní mší sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie, po
ní jsme se vydali na první etapu cesty z Plzně do
Rokycan. Přežili jsme nudnou cestu Plzní, pomodlili
jsme se na hřbitově u hrobu P. Václava Škacha a P.
Roberta Falkenauera a pak jsme už šli po turistické
značce krásným lesem. Na faře v Rokycanech jsme
byli uvítáni místními kněžími, pomodlili jsme se
nešpory, uvařili jsme si polívku a seděli u ohně
s kytarou až do setmění.
Druhý den nás
čekala cesta na Svatou
Dobrotivou, krásné a
zapomenuté poutní místo
u Zaječova. Tentokrát
vedla celá cesta krásnou
přírodou, zvlášť v okolí
Dobřívi to bylo báječné.
Ve Svaté Dobrotivé jsme
slavili mši sv., ohřáli si
párky a opět seděli u
ohně, jen ta kytara
tentokrát nebyla.
Poslední třetí den nás čekala cesta přes Brdy, které jsou opravdu krásné, pokud se podaří
natrefit na nevyasfaltovanou cestu, což se nám ve většině trasy povedlo. Trochu pršelo, ale opravdu
jenom tak, aby nám to nezkazilo pouť. Svatou horu jsme dobyli asi ve dvě hodiny. Na Svatých
schodech jsme zpívali loretánské litanie. Nahoře v ambitech jsme se modlili křížovou cestu, pak jsme
přednesli prosby, které nám svěřili plzeňští farníci. V půl čtvrté jsme se přidali ke mši sv. v bazilice a
po ní jsme zpívali krásné nápěvy nešpor doprovázených varhanami. A pak už zase seběhnout ze
schodů a na nádraží na vlak.

Pouť u Panny Marie
Nanebevzaté
15. srpna o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie byla v kostele ve Františkánské pouť. Mše sv.
se sloužily v osm ráno a v šest večer,
při obou jsme žehnali květiny a byliny
(byť při té ranní sice jen v jednom
exempláři, ale přece). Po ranní mši
sv. jsme se sešli u kafe a koláčů v sálu na faře, po večerní se grilovalo na trávníku před farou.
Jedli jsme maso a uzeniny, pili pivo, zpívali jsme s kytarou a tvořili farní společenství.
A moc díky Lontscharům a Janu Trčkovi, kteří večerní grilování zajistili.

Farní sjezd Ohře
Od pátku 21. srpna do neděle 23. srpna
jsme s farností sjížděli Ohři. Na zapůjčené lodě jsme
nastoupili v Lokti. První den jsme provázeni pražícím
sluncem dojeli kolem Svatošských skal, přes Karlovy
Vary až ke slavnému kempu Hubertus, kde jsme už
skoro za tmy sloužili mši sv. a uložili se do stanů ke
spánku. V sobotu jsme se pomodlili ranní chvály,
posnídali a vyrazili na další cestu po Ohři, počasí se
však dost zkazilo a začalo poměrně silně pršet.
Rodiny s malými dětmi se rozhodly neriskovat
nachlazení a brzy odpoledne už odjeli domů.
Ostatní, už za hezkého počasí, pokračovali dál.
Druhou noc jsme spali v kempu v Radošově.
V neděli už bylo opět krásně, řeka plná divokých
peřejí, kolem nás nádherná příroda. Zastavili jsme se
v lese a na paloučku sloužili nedělní liturgii. Asi ve
dvě hodiny jsme vrátili lodě ve Vojkovicích a
odebrali jsme se na vlak, který nás krátce
před šestou dopravil zpět do Plzně.

Požehnání školákům
a pátrací hra
na náměstí
V úterý 1. září, na první den
školního roku, se v 16:00 otevřel kostel
Nanebevzetí P. Marie školákům. Mohli přijít
na krátkou bohoslužbu, při níž se zpívalo při
kytaře, četlo z Písma, kázalo a v jejímž
závěru obdrželi požehnání do následujících
deseti měsíců výuky (dovolí-li to koronavirus).
Pak vypukla velká pátrací hra po
plzeňském náměstí. Skupinky dětí dostaly
papír s fotkami domů a různých zákoutí.
Jejich úkolem bylo tato místa najít a podle
návodu získat písmena do tabulky, po jejímž
doplnění se odhalilo místo úkrytu klíče od
pokladu. Vyšlo jim, že na klíči stojí pan
Spejbl. Pod bronzovou nohou zmíněné sochy
byl opravdu klíč od mříže s andělíčkem
vošahlíkem na katedrále. Za ní se nadějně
krčila truhla s mnoha rozličnými věcmi uvnitř,
z nichž si děti mohly vybrat svou odměnu.
Všem klíč i poklad nalézt podařilo,
nový školní rok může klidně začít. Ať je
požehnaný pro děti i pro učitele.

