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:
 žádná pravidelná setkání na faře kromě
nedělní adorace a nešpor (18:00 v kapli
na faře) z důvodu pandemie nebudou

PROGRAM 3. – 17. 1.
počet účastníků bohoslužeb omezen na
20. Prosím, hlaste se na ně předem (to
není třeba u mší v poledne a v 17:00).
neděle 3. 1. – 2. neděle po Narození Páně
 evangelium: Jan 1,1-18
 15:00 – 17:00 – kostel otevřen
k prohlídce betlému
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na
faře
pondělí 4. 1.
 Mons. Soukup nebude výjimečně
zpovídat
středa 6. 1. – slavnost Zjevení Páně
 8:00, 17:00 – mše sv. s žehnáním vody,
kadidla, křídy a zlata
 polední mše sv. nebude

čtvrtek 7. 1.
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se
kliknutím na odkaz uvedený na
www.katedralaplzen.org – je třeba mít
počítač s kamerou a mikrofonem nebo chytrý
telefon s internetem
neděle 10. 1. – svátek Křtu Páně
 evangelium: Mk 1,6b-11
 v případě, že by všechny dopolední mše byly
obsazeny, budou přidány mše sv. odpoledne.
Sledujte www.katedralaplzen.org
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
středa 13. 1.
 18:00 – pastorační rada farnosti online
(sdělte prosím členům rady svoje připomínky
k fungování farnosti, které mají zaznít)
čtvrtek 14. 1.
 18:00 – online setkání nad biblí – připojte se
kliknutím na odkaz uvedený na
www.katedralaplzen.org – je třeba mít
počítač s kamerou a mikrofonem nebo chytrý
telefon s internetem
sobota 16. 1.
 9:00 – bourání betléma v kostele NPM –
mohlo by prosím pár chlapů přijít pomoci?
neděle 17. 1. – 2. neděle v mezidobí
 evangelium: Jan 1,35-42
 po bohoslužbách je možné si odnést figurku
z keramického betlému za dobrovolný
příspěvek na Adopci na dálku.
 v případě, že by všechny dopolední mše byly
obsazeny, budou přidány mše sv. odpoledne.
Sledujte www.katedralaplzen.org
 18:00 – adorace a nešpory – kaple na faře
 Mší sv. se může účastnit jen 20 lidí. Prosím,
hlaste se předem na tel. 733 741 676 nebo
737 814 525 na všechny mše sv. kromě
poledních a v 17:00. Volejte prosím od 14 do 16
hod. Nepřihlášení riskují, že se do kostela
nedostanou.
 Dodržujte také prosím dvoumetrové rozestupy,
desinfikujte si při vstupu do kostela ruce. Při sv.
přijímání se velmi doporučuje přijímat na ruku, ti,
kdo přijímají do úst, ať prosím přistupují až nakonec
 Každý den od 2. 1. bude zas ve 20:00 růženec
za ukončení pandemie v kapli na faře.
 V r. 2020 bylo v naší farnosti 48 křtů, 15 svateb a
33 pohřbů.
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Pastýřský list
biskupa Tomáše
Milé sestry, milí bratři,
na začátku mého pátého pastýřského
listu spojeného se vstupem do nového
roku bych Vám všem chtěl nejprve popřát
Boží požehnání, zdraví duše i těla a
důvěru v Boží nezměrné milosrdenství.
Když jsem Vás oslovoval 1. ledna
2020 a zval Vás, abyste loňské heslo
„Nebojte se“ měli trvale po celý rok na
očích, nikdo z nás vůbec netušil, jak
přiléhavým se toto zvolání stane tváří
v tvář koronavirové pandemii, situaci,
kterou si nikdo neuměl v danou chvíli ani
představit.
Děkuji Pánu Bohu, že mi toto
motto „Nebojte se“ pro minulý rok vnukl,
protože od mnoha z Vás jsem pak během
těch náročných měsíců vícekrát slyšel,
jak inspirativním a podpůrným se toto
Boží slovo skutečně stalo pro ženy i
muže nejen naší diecéze. A to zdaleka ne
pouze pro věřící katolické křesťany.
A tak se nyní na prahu nového
roku modlím, aby se stejně plodným a užitečným v našich životech stal i úryvek ze závěru knihy
proroka Habakuka, který jsem vybral pro rok, jenž je před námi a do kterého vstupujeme s otázkou
sice obvyklou, ale v současné pandemické situaci zároveň mnohem naléhavější: Co nám rok 2021
vlastně přinese?
Mnozí z nás hned asi k této základní otázce přidávají i otázky další: pomůže nám očkování,
budeme se moci opět svobodně setkávat, vrátíme se k normálnímu způsobu života ve farnostech,
bude možné cestovat, jezdit na poutě, uskuteční se naše diecézní pouť do znovuotevřené katedrály
svatého Bartoloměje nebo ta národní ke svaté Ludmile, jejíž výročí si letos připomínáme?
Nevíme, ale snažíme se posilněni důvěrou v dobrého Boha neztratit optimismus a naději. Moc
bych si přál, aby do této nejistoty spojené s mnoha otázkami ke každému z Vás dolehlo slovo našeho

motta: „I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat
v Hospodinu, mém spasiteli.“ (srov. Hab 3, 17n)
Bezprostředně po jeho vyslovení bych ale chtěl
zdůraznit pro nás všechny, že nejen gramaticky, ale
především duchovně hlavní v tomto Habakukově prorockém
zvolání je věta: „Já přesto budu jásat v Bohu, mém spasiteli.“
To, na co bych se tedy, sestry a bratři, chtěl společně
s Vámi v nadcházejícím roce v duchu našeho hesla
soustředit, jsou důvody a zdroje radosti, které se neztrácí ani
v těžkých a náročných chvílích a situacích.
Jde nám o nalezení a pojmenování pramenů radosti,
jež je možné objevit i v současných náročných dnech a které
na rozdíl od mnoha jiných zřídel spokojenosti či veselí
nevysychají při nemoci, karanténě, při vládou nařízených
omezeních nebo při jakýchkoliv jiných těžkostech. To také
zdůrazňuje věta vedlejší našeho biblického citátu na rok 2021:
„I kdyby pole nevydala pokrm“ a my můžeme doplnit „i kdyby očkování nebylo úspěšné, i kdyby
nákaza ještě neskončila, já tomu všemu navzdory mohu zažívat radost, protože můj Bůh, který
každému člověku vychází vstříc se svojí mocí a láskou, je i mně nablízku.“
Sestry a bratři, chci nás všechny vyzvat: společně i každý sám za sebe hledejme v celém
roce 2021 důvody k radosti, kterou tento svět nemůže dát, ale ani vzít, a která je součástí naší víry
a našeho vztahu s Kristem. My křesťané jsme ze své podstaty realističtí optimisté – jestliže totiž
skutečně věříme, že Kristus vstal z mrtvých, pak jsme všichni pozváni být lidmi, kteří žijí z naděje,
že tento svět i přes různá malá či velká trápení neochvějně a jednoznačně směřuje k plnosti
radosti, kterou pro nás připravil sám Hospodin.
To nám všem zdůrazňuje také papež František hned na začátku ve své programové
apoštolské exhortaci Radost evangelia: „Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve
všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Přizpůsobuje se a
přetváří a vždycky zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z osobní jistoty, že jsme
nekonečně a nade vše milováni. Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které
je sužují, avšak postupně je třeba dovolit, aby se začala probouzet radost víry jako tajemná, ale
pevná důvěra i uprostřed těch nejhorších protivenství.“ (EG 7)
Nebuďme tedy, jak také František v této exhortaci píše, „smutnými křesťany žijícími ve stylu
postní doby bez Velikonoc.“ (EG 6). Otevřme své životy perspektivě Božího království, do kterého
jsme všichni pozváni.
Skutečná radost z Boha není laciná ani není něčím, co si musíme sami obstarat, zařídit či
zasloužit. Není ani možné ji předstírat tam, kde není, a nutit se k ní. Je to radost založená na
nepochopitelném, ale o to více skutečném daru Boží lásky k člověku.
A tak bych chtěl celou naši diecézi pozvat: prosme v roce 2021 zvlášť za tento dar radosti
z Boha! Prosme jeden za druhého, prosme o tuto duchovní radost v našich rodinách a komunitách,
prosme o ni pro nás kněze a biskupy, prosme o skutečnou hlubokou radost pro všechna naše farní
společenství. Prosme o ni svorně a vytrvale a děkujme všude tam, kde jsme ji objevili a kde ji
můžeme zažívat.
Buďme svému okolí právě touto radostí oporou a povzbuzením.
O to Vás, sestry a bratři, prosím a k tomu Vám také žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého.
Váš biskup Tomáš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Ve dnech 1. – 24. ledna proběhne Tříkrálová sbírka.
Letošní 21. ročník však bude jiný, neboť při 5. stupni
PES nemohou tříkrálové skupinky na koledu vyjít.
Také řada tradičních doprovodných akcí, jako je
zahajování sbírky a žehnání koledníkům, je zrušena.
Přesto máte možnost, jak do charitních kasiček na
podporu potřebných přispět! Letos koledujeme
ONLINE!
Díky online kasičce umístěné na oficiálním webu
sbírky www.trikralovasbirka.cz můžete po zhlédnutí
kolednického videa přispět na pomoc lidem v nouzi
nejblíže Vašeho bydliště, a to zadáním poštovního
směrovacího čísla nebo názvu nejbližší charity.
Příjemné chvíle s Tříkrálovou sbírkou můžete strávit
také při Tříkrálovém koncertě, který bude přenášen 10.
ledna od 18 hodin na ČT1. V jeho průběhu nebo i
kdykoli jindy můžete do Tříkrálové sbírky přispívat i
formou DMS prostřednictvím následujících čísel:
 pro dar 30,- Kč: zašlete text DMS KOLEDA 30
na číslo 87 777
 pro dar 60,- Kč: zašlete text DMS KOLEDA 60
na číslo 87 777
 pro dar 90,- Kč: zašlete text DMS KOLEDA 90
na číslo 87 777
Jménem potřebných děkujeme za vaši štědrost a
přízeň Tříkrálové sbírce i v nepříznivých podmínkách.

Online setkání nad Biblí
V 5. stupni PSA, kdy se mohou mimo
bohoslužbu setkávat jen dva lidé, se
vrací nabídka online setkání nad Biblí
každý čtvrtek od 18 hod., a to až do té
doby, dokud se zas nedostaneme do 4.
stupně PSA, v němž se zas budeme
moci scházet osobně na faře.
Je třeba mít počítač s mikrofonem a
kamerou nebo chytrý telefon s připojením
na internet. Připojíte se kliknutím na
odkaz, který naleznete na stránkách
www.katedralaplzen.org

Skončila sbírka
na vyhřívané
podsedáky
Od letošního dubna do Vánoc se
nám podařilo mezi sebou vybrat více
než 100.000,- Kč na vyhřívané
podsedáky do lavic kostela Nanebevzetí P. Marie. Moc děkujeme
všem, kteří do sbírky přispěli.
Podsedáky už jsou zadány do výroby
u firmy Terko ve Mšeně. V lavicích
musíme ještě provést elektrorozvody. Vše by mělo být připravené
do konce ledna.
Podsedáky budou ve všech lavicích.
Mají velmi nízkou spotřebu, proto
budeme moci si dovolit je zapínat i
při mších sv. ve všední dny.
Nebudou vydávat sálavé teplo,
poskytnou ale pocit, že sedíte na
teplém, což je ve studeném kostele
docela příjemné.
Dosavadní polstrované podsedáky
budeme používat v létě. V zimě je
nahradí zmíněné nové topné koberce. Podobné budou i v lavicích
katedrály po jejím otevření.

Potraviny
pro lidi bez domova
Nevím, jestli se rozpakujete, nebo ne, obdarovat lidi
žebrající pravidelně před kostelem penězi, protože
nevíte, jestli si za ně koupí jídlo, nebo krabicové
víno. Co kdybychom měli v kostele zásobu
trvanlivých potravin, např. masových konzerv, paštik
atd., které můžeme po nedělní mši těmto lidem dát?
Pokud chcete, nakupte pár takových potravin, jež
mají dlouhou trvanlivost a nevyžadují žádnou přípravu v kuchyni, a přineste je v následujících dnech
do kostela. Díky.

