PRAVIDELNOSTI:
mše sv. v kostele NPM ve Františkánské:
 pondělí – sobota: 8:00
 pondělí, středa, pátek: 12:00
 úterý, čtvrtek: 17:00
 středa: 19:00 (pro studenty)
 sobota: 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:
 zpravidla půl hodiny přede mší, vyjma polední
 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.:

 dočasně zrušena z důvodu pandemie
pravidelná společenství na faře:
 úterý 18:00 – povídání o křesťanské víře
 středa 9:00 – nad texty nedělní liturgie
 čtvrtek 18:00 – společenství modlitby
(1. a 3. čtvrtek v měsíci), setkání chlapů
(2. čtvrtek v měsíci), modlitby matek
(4. čtvrtek v měsíci)
 neděle 18:00 – adorace a nešpory - kaple
na faře

PROGRAM 6. – 20. 12. 2020
počet účastníků bohoslužeb omezen na 60, u
akcí na faře omezen na 10.
neděle 6. 12. – 2. neděle adventní
 evangelium: Mk 1,1-8
 sbírka při mši věnována na misie
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
pondělí 7. 12. – památka sv. Ambrože
 9:00 – 11:00 - obnovena zpovědní služba
Mons. Soukupa – kostel NPM
úterý 8. 12. – slavnost P. Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
 6:00 – rorátní mše sv. při svíčkách
 mše sv. v 8:00 nebude, mše sv. v 17:00 bude
 18:00 – povídání o křesťanské víře: téma:
Eucharistie – fara
středa 9. 12.
 9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie - fara
čtvrtek 10. 12.
 18:00 – setkání chlapů – fara (půjdeme na
prohlídku podkroví katedrály)

sobota 12. 12. – památka P. Marie Guadalupské
 14:00 – online duchovní obnova: přenos na
facebookových stránkách farnosti (farnost u
katedrály Plzeň), promluvy ve 14:00, 15:15,
v 16:30 modlitba nešpor, mezi promluvami si
doma vytvořte prostor pro modlitbu
neděle 13. 12. – 3. neděle adventní
 evangelium: Jan 1,6-9.19-28
 při mši sv. v 10:30 přijetí do katechumenátu
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
pondělí 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže
úterý 15. 12.
 6:00 – rorátní mše sv. při svíčkách
 mše sv. v 8:00 nebude
 17:00 – mše sv. pro děti - kostel
 18:00 – povídání o křesťanské víře: téma:
Eucharistie (pokračování) – fara
 19:00 – bohoslužba slova s rorátními zpěvy
v podání Michala Pospíšila a jeho scholy – je
třeba se na ni předem hlásit na tel. 733 741 676
středa 16. 12.
 9:00 – setkání nad texty nedělní liturgie – fara
čtvrtek 17. 12.
 8:45 – úklid kostela NPM
 18:00 – společenství modlitby – fara
sobota 19. 12.
 14:00 – stavba betlému, zasazování stromků –
kostel NPM
neděle 20. 12 – 4. neděle adventní
 evangelium: Lk 1,26-38
 při mši sv. v 10:30 biskup Tomáš přivítá
betlémské světlo
 15:00 – kající bohoslužba s možností zpovědi –
kostel sv. Jana Nep. – Bory
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
 Je třeba se hlásit předem na tel. 733 741 676
nebo 737 814 525 na nedělní mše sv., kterých se
může účastnit max. 60 lidí. Dodržujte také prosím
dvoumetrové rozestupy, desinfikujte si při vstupu do
kostela ruce.
 Každý den ve 20:00 je modlitba růžence za
ukončen pandemie v kostele nebo v kapli na faře.
 Obnovujeme všechna pravidelná společenství
na faře s výjimkou nedělních kafí po mši.
 Do kasičky v kostele můžete přispívat na
pořízení vyhřívaných podsedáků do všech lavic
kostela. Ještě je třeba vybrat cca 46.000,- Kč.
 Prosíme především chlapy, aby přišli v sobotu
19. 12. ve 14:00 do kostela NPM stavět pódium
pod betlém, zasazovat a zdobit stromky. Farnost
sobě, nikdo to za nás neudělá. Díky.
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Adventní ticho
Začněme krásným adventním textem sv. Anselma: Nuže,
človíčku, ustaň na chvíli od své práce, vzdal se trochu od
myšlenek, které ti nepopřávají klidu. Odhoď nyní starosti, které tě
tíží, a nech stranou své namáhavé činnosti. Uvolni se trochu pro
Boha a na chvilku v něm spočiň. Vejdi do pokojíku své duše a
odstraň odtud vše kromě Boha a toho, co ti napomáhá jej hledat.
Zavři dveře – a hledej ho. Mé srdce, řekni nyní, celé mé srdce,
řekni Bohu: Hledám tvou tvář, Hospodine, hledám tvou tvář.
Nuže, Pane, můj Bože, pouč nyní mé srdce, kde a jak tě má
hledat, kde a jak tě nalézat.“
Od sv. Anselma až do loňska jsme my kněží mluvili při
kázáních o tom, že advent má být dobou ztišení a obnovení
modlitby a zajetí na hlubinu a udělání si času na vnímání, jak je nepochopitelné, že v Božím srdci je
touha k nám přijít. Mámy od rodin se vždycky při podobných kázáních ušklíbaly, protože moc dobře
věděly, co ještě musí stihnout: nakupovat, péct, uklízet, shánět, balit, zdobit.
Chvíli to skoro vypadalo, že by se ona marná snění o tichém adventu mohla letos uskutečnit
kvůli koronavirovým opatřením. Na první neděli adventní jsme se už (Bohu díky) mohli sejít při mši sv.
v kostele, ale ještě se nevědělo, zda přijdou další rozvolnění. Nevěděli jsme, jestli to nedopadne tak,
že i v adventu dál zůstanou zavřené obchody a zakázané trhy. Teď už víme, že nákupy se konat
budou, adventní trhy se konat budou, stromky budou a všechno bude. Chápu všechny zoufalé
majitele obchodů a moc jim to přeju, ale stejně je mi trochu líto, že se onen pozoruhodný experiment
Vánoc bez nakupování a dárků pod stromečkem neuskuteční. Bylo by zajímavé pozorovat, co to
s námi udělá.
A tak dál bude advent uhoněný, o ztišení budeme dál jen snít a na modlitbu zbyde čas kdykoliv
jindy, jen ne o adventu. Nebo si jde nějak stanovit, že budeme dál pokračovat v tichosti a
nenakupování, i když už nemusíme? Asi těžko, minimálně dětem to vysvětlit nejde.
Ale stejně to ten sv. Anselm píše moc hezky, zní to úplně jinak než naše upatlaná
nevěrohodná kázání, skoro by měl člověk chuť začít Boha opravdu hledat: Pane, jsi můj Bůh, jsi můj
Pán, a nikdy jsem tě neviděl. Učinil jsi mě, obnovil jsi mě, dal jsi mi vše, co je ve mně dobrého, a
dosud jsem tě nepoznal. Byl jsem přece stvořen, abych tě viděl, a dosud jsem nedosáhl toho, pro co
jsem byl stvořen. Jak dlouho ještě, Pane? Jak dlouho ještě budeš na nás zapomínat, Pane? Jak
dlouho ještě budeš odvracet od nás svou tvář? Kdy na nás shlédneš a vyslyšíš nás? Kdy osvítíš náš
zrak a ukážeš nám svou tvář? Kdy nám znovu dáš sebe?
sv. Anselm a P. Pavel Petrašovský

Zápis z jednání ekonomické rady farnosti
ze dne 18. 11. 2020
Jednání se zúčastnili: P. Pavel Petrašovský, Ing. Pavel Císař, Mgr. Jana Císařová, Ing. Anna
Sladká, Anna Weberová, Ing. Václav Mužík, Ing. Marie Bauerová, účetní - jako host
 Na základě pozvání P. Pavla Petrašovského se uskutečnilo jednání ERF z důvodu pandemických
omezení osobních kontaktů formou online telefonické konference za účelem projednání a schválení
rozpočtu farnosti na rok 2021. Jednání bylo zahájeno modlitbou.
 Členům ERF byly předloženy v předstihu podklady zpracované paní ing. Bauerovou, a to:
výsledovka po činnostech analyticky k 3. 11. 2020, porovnání plánu a skutečností jednotlivých
položek z rozpočtu na rok 2019, stav financování a revitalizace katedrály k 30. 8. 2020, předběžný
návrh a rozbor některých položek rozpočtu na rok 2021 včetně uvedení skutečností k 30. 9. 2020.
 Členové ERF se po projednání dohodli na jednotlivých položkách rozpočtu na rok 2021, a to:
 Provozní příjmy: Sbírky 500 tis. Kč (vč. sbírky na podsedáky v kostele NPM), dotace 700 tis.
Kč, dary, příspěvky ze SF 300 tis. Kč, tržby a ostatní příjmy 480 tis. Kč, provozní příjmy
celkem 1.980 tis. Kč.
 Provozní výdaje: Provozní výdaje 765 tis. Kč, pastorační výdaje 40 tis. Kč, odvody na BP (ze
sbírek, darů a HV) 160 tis. Kč, opravy stávajícího majetku 850 tis. Kč, pořízení majetku
k zajištění provozu 150 tis. Kč (vyhřívané podsedáky s příslušenstvím), provozní výdaje
celkem 1.965 tis. Kč
 Rozdíl provozních příjmů a výdajů +15 tis. Kč. / Investiční příjmy: Prodej majetku 8 mil. Kč./
Investiční výdaje: Pořízení majetku přinášející zisk 7 mil. Kč. / Rozdíl investičních příjmů a
výdajů + 1 mil. Kč
zapsala Mgr. Jana Císařová

Poděkování farnosti od Poradny pro ženy
Děkujeme všem farníkům za velkorysý příspěvek z postních kasiček, který byl věnován
Poradně pro ženy a dívky. Díky němu jsme mohly pomoci několika ženám a rodinám v tísni. Za
všechny zmíním dvě klientky:
Jedna žena musela jezdit za svým dvouletým synem, který byl operován v Praze. Finance jí
pomohly zaplatit cestovné a ubytovnu. Další žena z východního Slovenska, která utekla od svého
násilnického muže, se snaží usadit v Čechách. Rodina jí zabránila mít u sebe své děti. Finance jí
pomohly zaplatit nájem, aby se mohla osamostatnit a soudní cestou získat své děti zpět do péče.
Pokud byste mohli a chtěli pomoci dalším ženám v nouzi, můžete v neděli 13.12. po mši
v 10.30 hod věnovat dobrovolný příspěvek za nabízené drobné výrobky dobrovolnic, pracovnic a
klientek poradny. Přeji všem laskavý a radostný advent i v této složité době.
Manina Mentlová, Poradna pro ženy a dívky, tel.:731 064 036

Dopis od naší adoptivní dcery z Indie
Z výtěžku z prodeje keramického betlému jsme vloni přispěli (a
letos se tak snad stane znovu) v rámci projektu Adopce na dálku na
rok života dvěma potřebným indickým dětem: dívce Lenishe Rodrigus
(6 let) a chlapci Rishouovi Evanovi D´Souza (7 let). Z obou se nám
ozvala pouze Lenisha. Pokus o překlad jejího dopisu nabízíme:
Drazí členové ŘKF Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje,
jsem Lenisha Rodrigus. Doufám, že se máte dobře. Myslím, že
víte o koronavirové pandemii v mé zemi. Všechny školy a internáty
jsou zavřené. Dokončuji teď první ročník. V tomto čase se nemůže
konat ani náš jednodenní tábor.
Teď jsme v období monzunů a přijali jsme pomoc od vašeho
společenství. Díky za to.
Přeji vám všem šťastnou slunečnou dovolenou. A teď končím
svůj dopis. Vaše milující Lenisha Rodrigus

Rozpočet farnosti na rok 2021:

Čeští a moravští
biskupové vybízejí
k postu za ukončení
pandemie každou
adventní středu.
Na webových
stránkách biskupství
www.bip.cz najdete
několik dobrých
podnětů pro prožití
adventu: video
adventní výzvy na
každý týden, audio
adventního probuzení
na každý den, texty
k rodinné bohoslužbě
a jiné materiály.

V sobotu 12. 12. bude
adventní duchovní
obnova farnosti. Na faře
se jí může zúčastnit 10
osob, které se nejdříve
zapíšou do papíru
v kostele. Ostatní si ji
mohou udělat doma.
Budeme ji vysílat online na
facebookových stránkách
farnosti (odkaz bude na
www.katedralaplzen.org)
14:00 – 1. promluva
15:15 – 2. promluva
16:30 – nešpory
I doma si mezi promluvami
prosím vytvořte prostor pro
modlitbu.

Každé adventní úterý budou v 6:00 roráty
– mše sv. se starobylými adventními
zpěvy za svitu svíček. Zpívat může letos
jen schola. Po mši sv. bude na faře
modlitba ranních chval.
Roráty v koncertním provedení
s nástroji pod vedením Michala Pospíšila
zazní při bohoslužbě slova v úterý 15. 12.
v 19:00. Je třeba se předem přihlásit na
tel. 733 741 676 nebo 737 814 525.
Zveme všechny pořádné chlapy, aby
přišli na setkání ve čtvrtek 10. 12.
v 18:00 na faru. Ženy ať je vyženou,
stejně doma jenom překážejí. Bude
exkluzivní prohlídka opraveného podkroví
v katedrále, pak návrat na faru, modlitba,
povídání.

