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       Kronika MBS Plzeň pro období 2017-2018 

 

 

Úkolem sekretáře je v našem společenství vést kroniku. Máme jí v papírové 

formě - to je taková ta klasická s papírovými fotografiemi. 

Podrobnější kroniku našeho MBS v Plzni tvoří Terciářské listy. Rada MBS je 

vydává v papírové formě A5 a v podstatě tam je vše co se dělo a bude dít.  . 

: 

 MBSplzen.blogspot.com je veden deníček našich setkání elektronicky. 

 

 

Takže přeji hodně zábavy a příjemné čtení nebo vzpomínání  Luboš 

Kolafa sekretář MBS Plzeň v letech 2017 – 2019 
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Modlitební setkání ve farní kapli ve Františkánské ulici  
2.2.2017 ... 

Při našem pravidelném setkání ve čtvrtek jsme se modlili výklad Otče náš 

od sv. Františka z Assisi a pak křížovou cestu ke 14 pražským 

mučedníkům (výročí blahoslavenství je v únoru) 
 

Abyste si nemuseli hledat - modlitbu sv. Františka uvádím 

celou Nejsvětější OTČE NÁŠ: náš Stvořiteli, Vykupiteli, 

Utěšiteli a Spasiteli! 

JENŽ JSI NA NEBESÍCH: v andělech a svatých, osvěcuješ je, aby 

poznali, že ty, Pane, jsi světlo; rozněcuješ je k milování, protože ty, 

Pane, jsi láska; přebýváš v nich a naplňuješ je štěstím, protože ty, 

Pane, jsi nejvyšší a věčné dobro, z něhož pochází všechno dobro a bez 

něhož není žádné dobro. 

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ: ať tě jasněji poznáváme, abychom mohli 

uvidět šíři tvých dobrodiní, délku tvých příslibů, výšku tvé důstojnosti, 

hloubku tvých soudů. 

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ: abys v nás vládl svou milostí a přivedl nás do 

svého království, kde na tebe budeme patřit bez závoje, dokonale tě 

milovat, spojeni s tebou ve štěstí, a radovat se s tebou 

bez konce. 

BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI TAK I NA ZEMI: abychom tě milovali celým 

srdcem – když na tebe budeme stále myslit; celou duší – když po tobě 

budeme stále toužit; celou myslí – když k tobě budeme řídit všechny své 

úmysly a ve všem budeme hledat tvou čest; a celou svou silou – když 

dáme všechnu svou energii a schopnosti duše i těla do služby tvé lásce a 

nikam jinam; a abychom milovali svého bližního jako sami sebe – když 

strhneme všechny, jak jen jsme schopni, ke tvé lásce, a když se budeme 

radovat z dobra 

druhých jako z vlastního, budeme mít účast na jejich utrpení a neublížíme 

nikomu. CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ: totiž svého milovaného Syna, našeho 

Pána Ježíše Krista, DEJ NÁM DNES: abychom si připomínali, uctívali, a 

chápali lásku, kterou k nám choval, a všechno to, co pro nás mluvil, 

vykonal a vytrpěl. 

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY: pro své nevýslovné milosrdenství, pro 

nesmírné utrpení svého Syna a na přímluvu a pro zásluhy nejsvětější 

Panny Marie a všech tvých svatých. JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM 

VINÍKŮM: a protože nedokážeme odpustit úplně, nauč nás, Pane, 

odpouštět zcela, abychom pro tvou lásku dokázali opravdu milovat své 

nepřátele a zbožně se za ně modlit, abychom nikomu neodpláceli zlým za 

zlé a snažili se pro tebe pomáhat všem. 

A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ: ani skryté, ani viditelné, ani náhlé, 

ani neustávající. ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO: minulého, přítomného i 

budoucího. AMEN. 

SLÁVA OTCI… 



 

 
Křížovou cestu ke 14 pražským mučedníkům najdeš  

http://pms.ofm.cz/pics/mucednici/14_krizova_cesta.pdf 

Před modlitebním setkáním vyučuje Františkánskou cestu naše formátorka 

Jana Pachnerová naši novicku Aničku.. Kandidát tentokrát nemohl přijet 

kvůli náledí. 

 
 

Setkání 2.2.2017 v 17,30 

Setkání zahajujeme a končíme 

modlitbou za přímluvu sv. Antnína z 

Padovy 

 
tentokrát jí celou otiskuji 

čtvrtek se svatým 

AntonínemProsba za 

ochranuSvatý Antoníne,vypros 

nám, kteří k tobě utíkáme, splnění 

všech naléhavých proseb, není-li to 

ke škodě naší duše. Buď naším 

patronem, naším ochráncem, braň 

nás v životě i ve smrti. Vypros nám 

čistotu 

srdce, pokojnou mysl,lásku k chudobě a úplnou odevzdanost do vůle Boží. Svatý 

Antoníne, oroduj za Svatého Otce, za biskupy,kněze a jáhny a za všechny věřící. Vypros 

nám, abychom žili sjednoceni ve víře a lásce a pracovali společně k větší cti a chvále 

Boží. Amen. 

Prosba za pokojnou mysl Věrný služebníku Boží, svatý Antoníne, Tobě dal Bůh milost, 

že na Tvou přímluvu nacházejí ztracené věci ti, kteří Tě prosí o pomoc. Vypros mně, 

hříšnému člověku, abych znovu nalezl a zachoval pokoj své mysli. Přimlouvej se za mě, 

abych dobře rozeznával, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co mylné. Vzdaluj ode 

mne všechen nepokoj srdce, nejistotu a úzkosti svědomí a vše, co zatemňuje mou mysl a 

vzdaluje mě od Boha. Vypros mi, svatý Antoníne, abych sloužil Bohu nerozděleným 

srdcem, v radosti a pokoji se zbožnou myslí a čistým svědomím. Pro Ježíše Krista, 

našeho Pána, který žije a kraluje ve slávě svého Otce, v jednotě Ducha svatého, Bůh po 

všechny věky věků. 

Amen. 

A proč se sv. Antonínem? Sv. Antonín prosadil v řádu u sv. Františka vzdělání. Naše 

setkání první čtvrtek v měsíci se týká právě společné diskuze nad nějakým 

františkánským textem. Tentokrát jsme debatovali na textem z knihy Pauluse Terwitta : 

Bohatství prostého života, kapitolou 11. Citují úryvek: "Radost z bohatství, že jsme 

mužem nebo ženou, je jednoduchou cestou, jak dosáhnout uspořádaného vztahu k sobě 

samému i k druhému pohlaví." "První otázkou pro začátek nebo průběh vztahu není : Co od tebe mohu mít?, ale 
: Čím se pro tebe mohu stát." 
Diskutovali jsme zda je pro bratry možné mít sestru jako důvěrnici, dále o tom proč sv. 

František varoval, že bratři nemají chodit do ženských klášterů, dále o tom jak František 



 

asi přistupoval ke Kláře. Bůh zná myšlení muže i ženy. ženský prvek dlouho v církvi 

chyběl. 

 

Setkání 9.2.2017 
Šedivých, Karel Ženíšek, Kolafovi, Dáša Spíralová a Anička Karpíšková si popovídali při 

výrobě dárků na pouť na sv. Horu (koná se 4.3.) nechyběli chlebíčky, víno, káva a italská 

bábovka z koinonie z Litic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Setkání 16.2.17 

Čtvrtek se svatým FrantiškemModlitba svatého Františka z Assisi 

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, dej mi zasévat lásku, kde je 

křivda, odpuštění, kde je pochybnost, víru, kde je zoufalství, naději, kde je tma, světlo, 

kde je smutek, radost. Božský Mistře, popřej mi spíše těšit, než být těšen, spíše 

chápat, než být chápán,  

více milovat, než být milován; neboť dáváním dostáváme, odpouštěním se nám 

odpouští, umíráním se rodíme pro věčný život. 

 
Tentokrát vedl mši Mons. Emil Soukup, protože Františkáni byli mimo Plzeň. Navštívil 

nás přítel sv. Františka Tomáš, který pak na společném sezení po nešporách 

prohlásil,  že by se rád účastnil i našich dalších setkání s cílem stát se terciářem sv. 

Františka. Tomáš je učitel. Po zpěvu jsme kromě jiného naplánovali duchovní 

obnovu v Příbrami (program dopravu, přihlásilo se 56 účastníků. Vezmeme sebou náš 

prapor? Jana nám četla ze života sv. Františka o penězích.P otom jsme rozvezli auty 

starší sestry a bratry domů. Příští týden se sejdeme v Dobřanech. 

 
 

setkání 23.2.2017 
 

Šedivých , Kučerovy , Anička Karpíšková a Luboš Kolafa navštívili třetí cyklus 

Kavárny po škole, který ZŠ Dobřany ( Jarda Šedivý ve škole řediteluje) organizuje ve 

spolupráci se Sdružením rodičů. 

 

Kavárna se týkala Efektivní komunikace jako klíč do dětské hlavy.Popisný jazyk při 

vedení žáků k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování nejen v situacích 

porušování pravidel. Lektorem byl 

Mgr. Michal Dubec (katedra pedagogiky ZČU Plzeň). Seznámili jsme se s tím co se 

děje v mozku během komunikace. Co je popisný jazyk, sebeotevření, zpětné vazby, 

vedení k dohodám. 

 
Anička byla velmi platným členem diskuze. Její příklad komunikace nad blátem, které její 

      syn donesl do bytu, protože si neočistil boty se stala středem pro vytvoření příkladů  
     komunikace. 

 
Jarda přidal shrnutí: Miluji hříšníka ale nemiluji jeho hříchy 

Bylo milé setkat se na jiné platformě než jen té naší klubové, františkánské a jet 

někam spolu vlakem. Cesta 16:15 z hl. nádraží a zpět 19:20 z Dobřan) Anička 

navrhuje cestovat do Stříbra a projít pěknou křížovou cestu ( zde) 

 

 
 
 



 

Setkání 2.3.2017 

Jarda, (Danka byla nemocná se zubem), Luboš, Dáša, 

Jana a Anička (Ženíškovi nemocní) se modlili křížovou 

cestu v kostele NPM ve Františkánské ulici. (text najdeš 

ZDE). U 8 zastavení se k nám přidala, mladá žena ze 

Slovenska, která nám vysvětlila, že z práce se jde vždy do 

kostela pomodlit. Pozvali jsme jí na setkání 16.3. 

(Adorace a mše). 

Potom jsme probírali myšlenky z knihy 
 
Paulus Terwitte: Bohatství prostého života (Inspirace 

svatým Františkem) Světec píše o „jednom způsobu“, 

totiž jít prostě mezi lidi a být jim podřízený. Je to cesta, 

jak druhé nejlépe přesvědčíme o tom, že tu 

nepřicházejí žádní lidé, kteří by jim chtěli uškodit. Při 

tom, jak bratři všemožně pomáhají k růstu druhým 

lidem, mezi nimiž žijí, nemají zatajovat, že jsou 

křesťané. Má zůstat jasné, kdo jim dal příklad, aby požívali takové velikosti, že se 

mohou před druhými umenšovat. Teprve potom mají, „pokud to poznají jako Boží vůli“, 

začít kázat a vyučovat ve víře. Povšimněme si zde výzvy, aby bratři citlivě přijali Boží 

perspektivu. Sám František zažil, že mu „sám Pán“ ukázal, co má dělat. Kdo dospěl k 

pravé síle po způsobu svatého evangelia, stává se podnětem a průvodcem, aby i druzí 

k této pravé síle dospěli. K tomu, abych se stal někým, nemusím už nikoho ani nic 

vlastnit – bratři jsou posláni žít evangelium mezi druhými lidmi a stát se jejich citlivými 

průvodci, aby i oni tuto pravdu přijali. Kdo žije mezi lidmi tímto způsobem, nemusí si 

dělat starosti. Nabízí zkrátka kontakt. Nejjednodušší je se zeptat. Jen málokdo 

odmítne. Šťastný je ten, kdo se pak po vzoru Františka smíří s odmítnutím, neoplatí 

dotyčnému nějakým hloupým slovem, ale zůstane uvnitř i navenek přátelský. V 

souvislosti s nevěřícími mě pro dnešní dobu napadají ti, kdo se mnou nesdílejí žebříček 

hodnot. Nepomlouvat je, chovat se v životě podle svého osobního přesvědčení i proti 

proudu, vyvolat tím občas i otázky – to jsou jednoduché kroky, které nám umožňují, 

abychom nakonec byli šťastnější, než kdybychom se pokoušeli nějak podivně křečovitě 

přizpůsobovat. Dialog potřebuje silné partnery, kteří se projevují i navenek. Šťastnou 

společnost si s Františkem představuji jako společenství lidí, v němž se angažovaně 

vyrovnáváme se stanovisky druhých a přitom se – ó jaký div! – učíme hlouběji chápat i 

své vlastní přesvědčení. 

Je k tomu zapotřebí vytrvalost. Člověk to nesmí vzdávat. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
4.3.2017 Oblastní pout Sekulárního františkánského řádu na 
Svatou Horu  

Oblastní pouti Sekulárního 

františkánského řádu na Svatou 

Horu 4.3.2017 se účastnili se bratři a 

sestry z Plzně, Příbrami ( s 

výtečnými sladkostmi), Sušice, 

Černošic, Prahy, Jihlavy a jedna 

sestra dokonce přijela až z Českého 

Těšína (viz foto). (DALŠÍ FOTO Z 

POUTI)Z Plzně přijeli Jarda a 

Dankou a s hostem, Luboš, Anička, 

Maruška s hostem Tomášem, Milan 

s Lídkou, Alenka s Jardou a Stáňou. 

Celkem 14 poutníků. 

V Homilii při mši svaté nám 

Bonaventura Čapek doporučil 

některá témata pro pokání v čase 

půstu. Např.: Společenství, které 

jedná nevšímavě nebo dokonce 

pohrdavě vůči nově příchozímu je 

častý hřích, který je nebezpečný v 

tom, že si ho ani neuvědomujeme. 

Jsme totiž ve svém společenství už 

tak zaběhlí a zdomácnělí, že nového 

příchozího nepotřebujeme a proto 

mu nevěnujeme patřičnou 

pozornost. Jak se chováme v 

bratrských společenstvích k 

novicům? Odpolední duchovní 

obnovu vedl Eliáš Paseka OFM, 

který nám ukázal všechny druhy 

modlitby, kterými žil sv. František: 

„Výsledkem duchovní obnovy nemá 

být další úkol, který si přidáme k 

předešlým, ale úkolem je vrátit se k 

jednoduchým kořenům, které nám 

přinesou patřičnou vláhu. František 

se sám stal modlitbou, protože měl 

tu výsadu od Boha, že se naučil 

modlit se neustále, při všem co 

dělal.“ 

Bonaventura Čapek OFM s námi rozebral optimistický Chvalozpěv stvoření: „ 

Františka mají rádi ekologové právě proto, že ve svých modlitbách nechce přírodu 



 

ovládnout, ochočit si jí, ale František nad přírodou žasne a považuje ji za svého 

bratra a sestru. František je s přírodou, se životem i smrtí smířený. Chvalozpěv 

stvoření napsal sv. František v dobách své tělesné nemoci a duševního utrpení. 

Byla to nejen první poezie napsaná v lidovém italském jazyce (tedy  ne latinsky), ale 

navíc je vzorem optimismu a lásky ke stvoření.“ 

 

Modlitební úmysly pouť na Svatou Horu 2017 
 

 
Prosíme, aby postní doba proměnila naše nitro a prohloubila naši víru v Krista 

umučeného a vzkříšeného, který s námi setrvává ve svaté eucharistii. 

Prosíme za všechny modlitební úmysly poutníků ke Svatohorské panně Marii, abychom 

si odnášeli františkánský pokoj a radost v našich srdcí. 

Prosíme, aby naše rozhodnutí jít cestou evangelia v sekulárním františkánském řádu 

přitahovalo i další naše bratry a sestry, mladé i staré. 

Prosíme požehnej všem, kteří dobrovolně slouží v sekulárním františkánském řádu v 

národních a místních radách a dej, aby sestry a bratři sloužili z opravdové lásky a po 

vzoru sv. Františka a sv. Kláry. 

Prosíme za ekonomickou stabilitu pro mezinárodní radu sekulárního františkánského 

řádu v Římě, prosíme o tvé požehnání pro jejich aktivity ve světě a v církvi. 

Prosíme o větší lásku k bratřím a sestrám, které potkáváme na cestě života, abychom 

mohli v každém z nich objevit rozličnou podobu Pánovy tváře, již bychom milovali, 

Prosíme za nemocné a stárnoucí bratry a sestry v našich místních bratrských 

společenstvích Dej jejich srdci sílu, abych život přijímali, tak, jak jej ty řídíš, jako vděční a 

připravení ke všemu, k čemu je ještě povoláš. 

 

Prosíme, abychom zbaveni úzkosti s nadějí hleděli ke konečné hranici svého života a 

prosíme za pokoj a dobro pro naše zemřelé bratry a sestry ve františkánské rodině. 

 



 

9. 3. 2017 návštěva u přátel sv. Františka 

 
V mlýnici u potoka V rámci čtvrtků se sv. Anežkou jsme (Jarda, Danka, Jana a 

Luboš) 9. 3. 2017 navštívili dva přátele sv. Františka několik kilometrů za Plzní (v 

Kunějovicích). Pavel Ševčík nám vyprávěl, jak se dostal z Prahy a Plzně na vesnici, 

kde žije v rodinném domku, jenž dříve sloužil jako mlýnice kunějovického statku, a jak 

proži l  svoji iniciaci a křest v Rokycanech, kde mu pomáhal Mons. Jaroslav 

Hůlle, nyní okrskový vikář v Klatovech. V křesťanském růstu mu přispěl radou i Václav 

Škach, čestný papežský prelát a emeritní kancléř plzeňského biskupství, který kdysi 

sloužil ve farnosti v Mnichově u Mariánských Lázních, v místě, k němuž má Pavel silný 

vztah. Františkán P. Didak OFM, mu v období těžkého úrazu pomohl najít spiritualitu sv. 

Františka. Pavel se ještě jako zdravý staral o kostel a mumie v Mnichově u Mariánských 

Lázní a obdivuje nástěnné malby v kostelech. Po nehodě má Pavel omezenou 

schopnost pohybu, ale je aktivní alespoň po telefonu a internetu či dopisy. Jeho 

přítelkyně Šárka mu velmi pomáhá. 

 

Pavel byl informován, že seznámení a iniciace k trvalé profesi v Sekulárním 

františkánském řádu trvá několik let. Je přitom potřeba pečlivě naslouchat, kam nás Pán 

volá. V modlitbě jsme prosili za naše blízké potřebné a také jsme poděkovali za dar 

života P. Ludolfa Kazdy OPraem., který v tento den oslavil 70. narozeniny. Naše 

podvečerní setkání výtečně podpořily sestry vynikajícím občerstvením. (flk) 

 

 
 
 



 

10.3.Františkáni v rytmu flamenga 

Františkáni v rytmu flamenca Velká skupina bratří a sester 

(Luboš a Věrka, Jana s manželem a synem Honzíkem, 

Anička s dcerou, Jarda a Danka se snachou) vyrazila 

společně za kulturou. V pátek 10. 2. 2017 se zúčastnili v 

rámci plzeňských Smetanovských dnů Španělského večera s 

Carmen v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. 

Úchvatný zpěv mezzosopranistky Edity Adlerové, 

temperamentní flamenco tanečnice Loly Karpenky a ohnivé 

zvuky španělských kytar, to vše bylo radostným zážitkem při 

společném sdílení. (ajš), 

 

 

 

16.3.17 setkání terciářů  

 
Na setkání terciářů sv Františka 16.3.17 jsme se setkali s Pánem při svátosti smíření s 

Dominikem OFM, adoraci a mši svaté s Bonaventurou OFM, Společně jsme se pomodlili 

nešpory a každý z nás napsal krátký komentář k jedné větě z Pánovy modlitby 'Otče 

náš'. Přečetli jsme si dopis od biskupa z Indie, kde nám děkuje za dary posílané 

adoptovanému mládenci, aby mohl chodit do stťední školy a vybrali jsme dobrovolný dar 

na cestovné pro slečnu z chudé rodiny z Plzně, která měsíčně dojíždí do školy do 

Horažďovic. Příští setkání bude za 14 dní (30.3.) v sále DCM při promítání fotek z pouti 

do Izraele. Vyšly nové Terciářské listy, na které brzy pošlu odkaz. 

 
 
 

18.3.2017 Formační seminář v Praze dne  

Ministr a sektretář MBS Plzeň se účastnili formačního semináře SFŘ v Praze. Seminář 

byl na téma Laudato Si papeže Františka. Hlavní přednášející byl bratr Luboš Mlčoch. 

Dalšími přednášejícími byl bratr Vladimír Dvořák z MBS Hradec Králové, Jiří zajíc z 

MBS Praha Spořilov a Jiří Šenkýř z MBS Jihlava. Encyklika o Božím otcovství 

Laudato si. V první řadě naše obrácení sebou nese vděčnost za Boží stvoření.. Svět je 

Dar z otcovy lásky. celá společnost a v ní zejména stát má povinnost bránit a 

prosazovat obecné dobro. Politika se nesmí podřizovat ekonomii, která se zase nemá 

podřizovat paradigmatu výkonnosti. Lidstvo potřebuje změnu. Chybí mu vědomí 

společného původu, vzájemné příslušnosti a budoucnosti sdílené se všemi. Musíme 

znovu pocítit, že se vzájemně potřebujeme, že máme odpovědnost jedni za druhé i za 

svět, a že stojí za to být dobří a poctiví. Už příliš dlouho jsme byli v morálním úpadku, 

posmívali se etice, dobrotě, víře, poctivosti a nadešel čas uznat, že tato veselá 

povrchnost nám málo prospěla. 

 
 

 



 

30.3.2017 Vyprávění Jany Pachnerové o františkánské pouti do Izraele 

Na setkání se sv. Klárou jsme tentokrát vyslechli vyprávění Jany Pachnerové o její 

pouti s františkánskou farností do Izraele. Kromě šesti terciářů přišlo také sedm hostů, 

kteří reagovali na osobní pozvání a nebo na informaci ve farním Bartíku. Vyprávění 

bylo poutavé a mnoho obrázků mám přiblížilo turistickou atmosféru na poutních 

místech Izraele. 

 
 

6.4.2017 - modlitební setkání se sv. Antonínem 

Modlitby v kapli se účastnili Jana, Anička, Dáša, Karel, Jarda, Luboš. Přečetli jsme 

kousek poznání vězně koncentračního tábora z knihy V.Fishla a modlili se za lidi, 

které známe. Pak jsme ve farním sále diskutovali nad výpisky z knihy José Antonia 

Merina. 

 
Františkánská cesta pro dnešního člověka José Antonio Merino Přeložil a upravil 

C.V.Pospíšil  

Úvod: Záměrem této „ Františkánské cesty“ je představit současnému člověku určité 

hodnoty, které by ho mohly inspirovat a podněcovat při jeho úsilí o vybudování nové 

lidské obce. Vychází z charismatu a z životní zkušenosti Františka z Assisi, který před 

svou vlastní epochou otevřel možnosti skutečně nové budoucnosti a který ze své 

poměrně vzdálené minulosti může oslovovat i člověka dnešní doby. 

1.Jak přebývat v tomto světě Str.8 – 10 Život je tou největší událostí, která může 

člověka potkat, i když člověk životu velmi často nerozumí. Pro věřícího člověka je život 

především velkým a nezaslouženým darem, vznešenou milostí, díky níž se 



 

naplňuje všechno to, co umožňuje náš životní příběh v rámci světa. 

Život jako milost a jako neštěstí Člověk jako protagonista dějin má schopnost tvořit 

nebo ničit, zvelebovat nebo promarňovat život. Člověku, který vstupuje do života, 

se předkládají mnohé věci: Učí se pracovat, zaměřuje se na úspěch, předávají se 

mu dohodnuté způsoby myšlení a jednání, ale nikdo jej neučí, jak má přebývat v 

tomto světě. Člověk jako protagonista Ideálem našich současníků není ani 

osvícenec, ani hegelovský otrok aktivismu, ani Nietzscheho nadčlověk, ani 

Prometheus, který krade bohům jejich oheň, nýbrž konkrétní člověk z masa a kostí, 

v němž se prolíná velikost s tragičností. Jestliže člověk v sobě nese výhonky 

zmaru, krutosti, zbabělosti a smrti, pak v sobě zároveň má výhonky dobroty, 

soucítění, něhy, hrdinství a vděčnosti. Prvním hrdinským skutkem, který se požaduje 

po věřícím člověku a po každém člověku dobré vůle, je pohlédnout přímo do tváře 

zla, uznat ho jako zlo a usilovat o jeho odstranění. Mnohem víc než omamného 

heroismu myšlenek, než jistot vědy a laboratorních pokusů je dnes třeba hrdinství 

plného lidství, které definitivně překonává materialismus, skepticismus, 

poraženectví a množství vlivů, které se člověka snaží ohlupovat a oslepovat. 

Potřebujeme velkou jasnost mysli a vnitřní ukázněnost, abychom dokázali 

odhalovat zázrak vlastního lidského života. 

Citáty: „ Život se podobá knize. Blázen v ní listuje letmo, zatímco moudrý při čtení 

rozmýšlí, protože si je vědom, že ji může číst jen jednou.“ J. Paul „ Ze všech živočichů 

jen člověk se umí smát, ač vlastně má k tomu nejmíň důvodů.“ E. Hemingway „ Není 

života tam, kde není lásky.“ H.d Balzac „ Lidské dějiny nejsou jen dějinami pokroku, 

velikých činů a velikých lidí, ovšemže také lidské hlouposti. Ale lidská hloupost 

naprosto neklade základy dějin, klade jim jen překážky.“ J.Čapek „ Milovat znamená 

žít životem toho, koho miluješ.“ L.N.Tolstoj „ Ti, kdo velký úspěch mají, od malého 

začínají.“ Židovská moudrost 

„ Štěstí lidské duše má jediné jméno: Bůh.“ Joseph Kühnel „ Jemné paprsky slunce, 

které nám každý den svítí na cestu, jsou velikým bohatstvím našeho života, pokud 

v nich poznáváme odlesk Boží slávy.“ „ Je špatné odpírat tělu, co potřebuje, jako 

dávat mu to, co nepotřebuje.“ Sv.František z Assisi 

„ Tělo je bratr jeho ducha.“ Sv. František z Assisi 
 

20.4.2017 Profesní sliby Aničky Karpíškové  
a návštěva Michala Pometla... 

Michal František Pometlo OFM se narodil 18. 10. 1935 v Přibyslavi v 

rodině truhláře. Počátkem šedesátých let, kdy pracoval jako kostelník v 

Přibyslavi, byl za svoje náboženské aktivity odsouzen na 1 rok k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Na kněze byl vysvěcen v době 

normalizace 29. 6. 1974. Po vysvěcení působil řadu let v Plzeňské 

diecézi. Po příchodu do Prahy byl kvardiánem františkánského konventu, 

od dubna 1998 je farářem ve farnosti Panny Marie Sněžné. Jeho výtvarný 

talent se projevuje nejvíce v kreslení, kterému se věnuje od mládí. 

Anička Karpíšková OFS, která vstoupila do Sekulárního františkánského 

řádu 17.3.2016 složila věčné sliby v kostele NPM ve františkánské ulici v 

Plzni dne 20.4.2017. Slavnostní mši celebroval Michal Pometlo OFM z 

PMS v Praze, odcelebroval Bonaventura Čapek OFM duchovní asistent  



 

MBS Plzeň a ministroval Šimon Jakub Růžička z konventu PMS v Praze, 

student KU. Pán žehnej všem v jejich životní pouti. Michal Pometlo OFM 

pak s námi rozebral Chvalozpěv stvoření od sv. Františka prostřednictví 

své ikony. Nalezneš v dalším článku 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

  20.4.17 Michal Pometlo OFM - Píseň 
bratra    slunce v Plzni 
 
 
 
 
 
Michal Pometlo OFM namaloval Píseň bratra 

Slunce mnohokrát, avšak tento jediný obraz 

se zachoval. Dne 20.4.2017 nám v Plzni, 

vysvětlil čim se nechal pro svůj obraz 

inspirovat. 

 
Michal má k Plzni vřelý vztah, protože tu 

mnoho let sloužil 

 

 



 

Nejprve je to celkový obraz ve tvaru 

Františkánského kříže ze sv. 

Damiána. Dlaň plná Ducha Božího 

na vrcholu připomíná Prst Boží, moc 

Ducha svatého. Uprostřed obraz 

bratr Slunce s obrazem vzkříšeného 

Krista s 12 paprsku - 12 a poštolů. 

Živly, které chválí Pána. Vítr, hvězdy 

a měsíc, voda a oheň, země, a živí 

tvorové. Františkáni přinášející pokoj 

a dobro se zpěvem svobodné 

radosti. Dokonce i smrt je naše 

sestra, jak k písni dodal sv. 

František, když umíral. 

 
 

CHVALOZPĚV STVOŘENÍ OD SV. FRANTIŠKA Z ASSISI Z moci Ducha svatého 
 

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, 
 

tobě buď chvála, sláva, čest a všechno 

dobrořečení. Patří tobě jedinému, Nejvyšší, 

a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. 
 
 

Bratr Slunce - eucharistie vzkříšeného Krista Ať tě chválí, můj Pane, 

všechno, co jsi stvořil, zvláště pak bratr slunce, 

neboť on je den a dává nám 

světlo, je krásný a září 

velkým leskem, vždyť je, 

Nejvyšší, tvým obrazem. 

 

Nádhera vesmíru z ruky Boží Ať tě 

chválí, můj Pane, sestra luna a 

hvězdy, 

stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
bratr vítr Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr 

a vzduch i oblaka, jasná obloha i 

každé počasí, 

kterým živíš své tvory. 
 

sestra voda Ať tě chválí, můj Pane, 

sestra voda, 

která je velmi užitečná, pokorná, 

vzácná a čistá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

bratr oheň Ať tě chválí, můj Pane, 

bratr oheň, kterým osvětluješ noc 

a on je pěkný, příjemný, mocný a silný. 
 

 
 

 

Matka země Ať tě chválí, můj Pane, 

naše sestra matka země, 

která nás živí a slouží nám, 

a rodí rozličné plody s pestrými 

květy a trávu. 

 

 

 

Františkáni zpívají Ať tě chválí, můj 

Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou 

lásku a snášejí nemoci a soužení 



 

 

 

. 
František usmířil biskupa a starosti Assisi Blažení ti, kdo je 

nesou v pokoji, neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu. 

 

 

Sestra smrt přijímá sv. Františka Ať tě chválí, můj 

Pane, naše sestra smrt těla, 

žádný živý člověk jí nemůže uniknout. 

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších. 

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější 

vůlí, neboť druhá smrt jim neublíží. 

 
 

všechno stvoření ať chválí Pána Chvalte mého Pána, 

dobrořečte a děkujte mu, 

a služte mu s velikou pokorou. 
 
 

 



 

23.4. 2016 Zemřela Jindříška Ptáková 

Zemřela Jindřiška 

Ptáková 23. 4. 2016 

Zemřela Jindříška 

Ptáková, naše milovaná 

sestra v třetím řádu sv. 

Františka, kde sloužila od 

roku 1948, tedy od svých 

17 let. Plný kostel na jejím 

pohřbu dokazoval, jak 

velice si jí lidé vážili. Pán 

jí přijal mezi své věrné a 

laskavé služebnice. Ať 

Pán posiluje i jejího manžela Václava Ptáka a 

celou jeho rodinu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

Další zprávy 

Potíže s počítačem způsobily, že v informacích o sekulárním františkánském řádu v 

Plzni vznikla mezera. 

Co se mezitím událo? 

To se dočtete v http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/clanky/terciarske-listy/terciarske-listy- 

--kveten-2017.html 
 

• Luboš a Alenka a Zdenka se prošli městskými parky s malým výkladem o 

budovách kolem 

• Návštěva terciářů u Polívkových - téma včely a jejich prospěšnost (Jarda, Dana. 

Luboš a Polívkovi s perfektní přípravou 

• Vyprávění terciářky Jany Duškové o jejím putování na Mount Everest - úžasné 

zážitky v horách se Stvořitelem (Jarda, Dana, 

• Modlitební a diskuzní José Antonio Merino – Františkánská cesta pro dnešního 

člověka, - tentokrát třetí kapitola - Budujeme obec pokoje. (vedení Pavla Ženíšková 

29.6.17 poslední setkání před létem 

 

http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/clanky/terciarske-listy/terciarske-listy-


 

Sešli jsme se jen čtyři, ale procházka kolem nových břehů 

Třemošenského rybníka, kamenného rybníka ke Kolomazné peci kolem přírodní 

rezervace byla plná františkánského obdivu k přírodě, daru od Pána. 

  

 

4.10.2017 Pohřeb sestry Aničky Křiváčkové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes měla pohřeb do hrobu sekulárního františkánského řádu Irena Anežka 

Křiváčková, která zemřela 25.9.17 ve věku 

Rozloučení se konalo na svátek svatého Františka na Ústředním hřbitově v 

Plzni 



 

 
 
 

12.10.17 setkání s Václavem Ptákem 
Spolu s bratrem Václavem Ptákem a dalšími jsme byli na mši v obci Ledce v kostele 

sv. Jakuba většího, který patří do farnosti Dolní Bělá. pak jsme u Václava v Záluží u 

chlebíčků zavzpomínali na jeho život.Z MBS se účastnili Jarda a Dana a Luboš. 

 

26.10.17 na výstavě  
Magičtí Luxemburkové v Plzni v Papírně 

Jaroslav, Jana, Tomáš, Luboš z MBS Plzeň se účastnili putovní výstavy ministerstva 

kultury Magičtí Luxemburkové v prostorách plzeňského kulturního centra Papírna dne 

Potom jsme poseděli v Papírenské kavárně ke vzájemnému sdílení a popovídání. 

Domluvili jsme se na dalších akcích. 

Úvodní slovo a požehnání výstavě od Mons. Františka Radkovského  

Slovo a požehnání při vernisáži výstavy Magičtí Lucemburkové v Plzni dne 6. 

9. 2017 Výstava, kterou otvíráme, je mimořádná. Dává nám nahlédnout do naší 

bohaté historie a ukazuje, jak vysokou kulturní úroveň měla v té době naše zem. 

Zároveň dosvědčuje, že naše zem během své historie vždy kulturně a politicky 

patřila k západní Evropě. To je důležité poznání i pro dnešní dobu, kdy se objevují 

nejen kritiky na Evropskou unii, ale i návrhy na vystoupení z ní. Kritiky jsou často 

oprávněné, protože Evropská unie ztratila svůj křesťanský duchovní obsah a 

zůstala z ní slupka možných i nemožných směrnic a předpisů, a to je velmi málo. 

Těch, kteří chtějí vystoupit, se ptám, kam chtějí patřit, když celá naše historie ukazuje, 

kam jsme patřili a patříme. Proto chci říci, že smysl této výstavy je také ukázat, že 

jako jsme v historii pozitivně přispívali k růstu Západní a Střední Evropy, je třeba 

nikoliv z ní utíkat, ale přispívat k jejímu zlepšení. Je to naše odpovědnost za 

úspěšný vývoj Evropské unie. Kéž tedy výstava přispěje k povzbuzení této 

odpovědnosti u všech návštěvníků. Modleme se: Bože, děkujeme ti za všechno 

dobré, co Lucemburkové do naší historie přinesli, děkujeme Ti za kulturní a 

duchovní bohatství, ke kterému v naší zemi přispěli , a prosíme Tě, ať tato 

výstava u všech návštěvníků prohloubí úctu k naší zemi a její historii a povzbudí 

odpovědnost za její přítomnost i budoucnost v rámci celé Evropy, skrze Krista, 

našeho Pána. Amen. Mons. František Radkovský emeritní biskup plzeňský 

prezident Diecézní charity Plzeň 

 

 



 

 

 

2.11.2017 jsme s účastnili mše za zemřelé v Meditační zahradě 

Anička Srbová, Šedivých, Ženíškovi, 

Anička Křiváčková, Luboš Kolafa se 

účastnili charitní mše za zemřelé Mši 

organizovala Anička Srbová a Věrka 

Kopicová. Mši sloužil mons. Emil Soukup. 

V kapli bylo plno a užili jsme si pěkný 

západ slunce v prostředí zahrady 

 
 

 
 
 

Generální kapitula 2017 v Římě 

Právě probíhá mezinárodní 

kapitula Sekulárního františkánského 

řádu v Říme. 73 členů kapituly se 

schází od 5.11.2017 na zasedání 15. 

generální kapitoly OFS. Zahájení 

kapituly předsedal vatikánský ministr 

zahraničí kardinál Pietro Parolin. Ve 

svém kázání kardinál Parolin vyzval 

světské františkány, aby se "více 

sjednotili s Kristem", neboť to je " základ 

jakéhokoli apoštolského 

společenství". Dále ke kapitule 

hovořil Fr. Michael Perry, generální 

ministr OFM. Mluvil o potřebě " vedení řádu na základě identity OFS a na 

osobním vztahu jednotlivců s Ježíšem. Naše jednání však musí být pružné a 

má vést k bratrství. Práce na přezkoumání stavu Řádu začala s prezentací 

různých zpráv ze světa. Tibor Kauser, generální ministr OFS, uznal, že počet 

světských františkánů klesá a varoval, že "nemůžeme popřít problém 

nedostatku zájmu o řád, který je možná zaviněn i nedostatečnou 

propagací.", Vidíme však také mnoho povzbuzujících událostí v mnoha 

národních bratrstvích ". Fr. Amando Trujillo, předseda Konference duchovních asistentů (CAS), 
zdůraznil "začlenění asistentů do práce předsednictví" a poukázal na řadu problémů, které vyžadují 



 

pozornost, jako "nedostatek poznání třetího řádu a jeho poslání ve františkánské rodině prvních a 
druhých řádů“. Letošní kapitula se koná v čase 25. výročí úmrtí Manuela Mattioliho, prvního 
generálního ministra OFS. 

Zprávy z dalších dnů kapituly můžeš najít na http://www.ciofs.org 
 

 

9.11.17 Setkání terciářů u Vadlejchových 

 

 

Setkání terciářů u Vadlejchových 

bylo spojeno i s prohlídkou obrazů 

Alenky a Jardovo dřevěné sošky a 

kaktusy a velmi milým posezením a 

vzpomínáním na skauty, trampování, 

a na indiány. Kozu by si Alenka přála 

živou, ale do činžáku nesmí a tak si jí 

alespoň namalovala. 

          Účastnili se Jarda, Danka, Luboš. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.11.2017 setkání na faře ve 
Františkánské 

Setkání celého bratrského společenství 

začalo možností svátosti smíření, pak adorací před 

nejsvětější svátostí, mší svatou a nešpory a dále 

společenstvím s občerstvením, které mělo téma Sv. 

Anežka Česká. 

Setkání terciářů jednou za měsíc spolu s mnoha 

svátostnými prostředky k naší duchovní obnově, 

bereme jako velké požehnání, které je darem za 

naše rozhodnutí být členy řádu. 

Na setkání přišli také podívat zájemci o život v řádu. 

Lucka a Tomáš. Jim a dalším byla nabídnuta 

setkávání nad životem sv. Františka každý druhý 

čtvrtek v měsíci.  

 

 

 

Libuška nám představila svého přítele z Bavorska, který má velký vztah s 

maminkou k římsko katolické farnosti Javorná na Šumavě z 

Českobudějovické diecéze, kde Libuška slouží jako 

varhanice a kostelnice. 

http://www.ciofs.org/


 

Jan Nepomuk nám přečetl dopis o sv. Anežce České, který napsal Jan 

Pavel II arcibiskupovi Tomáškovy do Československa. 

Bratr Oldřich Rosůlek nám přinesl 

ukázat pár svých kreseb a bylo 

domluveno, že se pokusíme 

zaj ist i t  jemu a Alence 

Vadlejchové malou výstavu 

výtvarných děl např. na biskupství 

plzeňském někdy na jaře. 

 
 
 

 

 
 
23.11.2017 Výstava o Eucharistii ve středověku 
Jarda, Dáša a Luboš navštívili výstavu. Danka musela do práce. 

Výstavu jsme ocenili jako velmi dobře připravenou a obsazenou krásnými 

originály řemeslných prací,  

 

Výstava a doprovodná publikace sledují podobu úcty ke svátosti oltářní, jak se 

projevovala v křesťanském umění a v reflexi této tematiky v umění dvacátého 

století. Tato úcta, rostoucí od druhé poloviny třináctého století a kulminující v 

Českých zemích v obdobích kolem roku 1400 a 1500, se stala jedním z klíčových 

témat evropské kultury a našla výraz v pestré škále děl různých uměleckých 

druhů a typů. Na výstavě jsou tak zastoupena díla malířská, sochařská i práce 

uměleckého řemesla. Přestože její těžiště spočívá zejména v exponátech z 

období pozdního středověku, instalaci významně doplňují vybraná díla z doby 

baroka a 20. století. Právě v českém umění minulého století toto téma 

pozoruhodně silně rezonovalo. Dokládají to práce například Františka Bílka, 

Jana Zrzavého, Bohuslava Reynka, Vojmíra Vokolka nebo Ivana Sobotky. Titul 

výstavy je citací verše z tzv. Kunhutiny modlitby, české veršované skladby z doby 

kolem r. 1300, věnované oslavě mysteria eucharistie a zaznamenané v breviáři 

svatojiřské abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II 

 



 

 

30.11.2017 setkání nad bylinkami s diskuzí o ekologii 

Sdílíme se se sv. Klárou 

Setkání na faře při diskuzi o významu ekologie v souvislosti s dnešní dobou, 

člověkem a Františkánství se sešli Jarda, Karel, Pavla, Anička, Lída, Milan, 

Radek, Luboš. 

Úvodem jsme slyšeli o připravované přestavbě farního majetku v Dobřanech, 

kde Jarda úzce spolupracuje s Koinonií Litice a městem. Vznikla už dílna 

svatého Josefa a připravuje se farní zahrada ve stylu sv. Kláry. Zahrada a 

stodola bude sloužit městu i školám. 

Lída měla skvěle připravená témata o významu slova ekologie pro nás. Náš 

domov, naše okolí, lidé kolem nás, naše stravování, světlo, naše děti a příroda. 

Kromě toho připravila velmi dobré bylinkové čaje a semínkové zákusky a 

zákusky s růží. Danka nám poslala výtečnou pomazánku "falešná škvarková" 

bez škvarků. 

 



 

 

 

7.12.2017 Poslední setkání MBS v roce 2017 

Poslední setkání MBS v roce 2017. měli 

jsme dva hosty. Omluvili se Tomáš, Danka, 

Pavla, Anička, Alenka a další. Společný zpěv 

pak nešpory. byla vyvolána diskuze k 

návrhům. Pavel Polívka navrhl, abychom 

vylepšili a sjednotili nešpory v tempu a zpěvu. 

Jitka Polívková navrhla, abychom 24.2.2018 

v začátku postní doby pozvali bratra Pometla 

na duchovní obnovu a pozvali co nejvíce 

farností v Plzni.  

 

Duchovní asistenti Jan a Juniper jsou rozhodnuti jet na setkání ministrů v Brně. 

Za radu bude delegován Luboš. Jarda má povinnosti v zaměstnání. Karel nás 

pozval na setkání u Salesiánů. Jarda navrhuje věnovat některé čtvrtky příští rok 

věnovat přednáškám o svatých v Přešticích. Potom jsme vyslechli formaci Jany 

Pachnerové o vývoji pokání. Téma čerpala od ses. Cincialové z IFS. Setkání se 

konalo v předvečer svátku PM počaté bez prvotního hříchu a proto ten obrázek. 

 
 

 

               4.1.2018 modlitební a diskuzní setkání 

Naše  první  setkání po vánočn ích  svátcích v roce 2018.  Jarda, Karel, 



 

Olda, Luboš, Jana, Dáša, a Iva. Modlitby podle novény odevzdanosti V. Kodeta (1*) pak děkovné a 

přímluvné soukromé modlitby. Při malém pohoštění nás pak Jarda ve farním sále informoval o plánu 
programů na příští období. Rozhodli jsme se navštívit Janu při jejím vyučování přátel sv. Františka 
příští týden ve farní učebně. Poslední týden v měsíci navštívíme první přednášku p. Šimka Lidé, kteří 
měnili svět v Přešticích. Pak jsme diskutovali na téma knihy Merino OFM – Františkánská cesta pro 
dnešního člověka s tématem Svoboda a originalita.  

Novéna odevzdanosti 
1. den Přenechejte mi své starosti Proč se tak neustále znepokojujete a 

staráte? Přenechejte mi starost o své záležitosti a všechno se uklidní. Říkám 

vám popravdě, že se vyřeší všechny spletité situace, když se mi opravdově, 

slepě a úplně odevzdáte. 

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“ Ticho s Pánem  

2. den Boží náruč Odevzdat se mi neznamená namáhat se, rozrušovat se, 

zoufat si a pak se obracet na mě v modlitbě plné neklidu, abych vás následoval, 

a tak měnil neklid v modlitbu. Odevzdat se mi znamená pokojně zavřít oči své 

duše, odvrátit myšlenky od trápení a spolehnout se na mě, abych vás já sám 

mohl přenést ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náruči. 

To, co ve vás působí zmatek a velmi vám škodí, je vaše rozumování, vaše 

myšlení, vaše nápady a vůle postarat se za každou cenu o to, co vás trápí. 

Vykonám tolik věcí, když se duše ve svých duchovních i materiálních potřebách 

obrátí na mne, pohlédne na mne a řekne: „Postarej se o to Ty!“, pak zavře oči a 

spočine! 

„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno! Ticho s Pánem 

3. den Buď vůle Tvá Máte málo milostí, když se je urputně pokoušíte získat; 

máte jich však velmi mnoho, když se mi v modlitbě plně odevzdáte. V utrpení mě 

prosíte, abych vám utrpení odňal, ale prosíte, abych je odňal tak, jak si přejete 

vy. Obracíte se na mne, ale chcete, abych se já přizpůsobil vašim představám. 

Nejste nemocní, kteří žádají lékaře o léčení, ale nemocní, kteří mu vše sami 

ordinují. Nedělejte to tak, ale modlete se, jak jsem vás to naučil v modlitbě 

Otčenáš: „Posvěť se jméno Tvé“, tedy ať jsi oslaven Ty v této mé nouzi. „Přijď 

království Tvé“, tedy ať vše napomáhá Tvému království v nás a ve světě. „Buď 

vůle Tvá“, tedy postarej se o to Ty. Já zasáhnu s celou svou 

všemohoucností a vyřeším i ty nejobtížnější situace. „Ježíši, zcela se Ti 

odevzdávám, postarej se o všechno!“ Ticho s pánem 

 

Františkánská cesta pro dnešního člověka José Antonio Merino OFM 
 

5.Svoboda a originalita: revoluce každodenního života. 

Mít vlastní osobnost. Žít s důstojností. Být sám sebou. Usilovat o seberealizaci. 

To jsou vyjádření úzkostlivé touhy po plnosti lidství. 

Svobodná, vyspělá, tvůrčí osobnost bývá v každodenní životě často popírána 

druhými i námi samotnými. My jsme však povoláni Bohem, být člověkem. 

Zodpovědným a svobodným. Přesto spíše se zodpovědnosti vyhýbáme a 

zůstáváme v zajetí duchovní a mravní ubohosti a v povrchnosti života. 

Proto nám Františkánům byl nabídnut jako vzor sv. František, který se naučil 

mít sám sebe ve své moci. Uměl vlastnit sám sebe, protože se stal s Boží 

pomocí velkým znalcem vnitřního života. Ve svých napomenutích dal najevo svoji 

zkušenost, že hlavním nepřítelem člověka je on sám. Každý člověk, který 

přestane být kritický a neumí se postavit všemožným typům pokusů o „ochočení“ 



 

své svobody svoji svobodu postupně ztrácí, ztrácí tím i svoji vlastní důstojnost. 

· Jaké záludné pokusy o ochočení svého já pociťuješ na sobě ty? (kolotoč 

pro křečka) Františka lze nazvat asketou, ale pozor nebyl to chmurný člověk, ale 

naopak velmi radostný a optimistický. František nepohrdal a nesnižoval hodnotu 

toho, co si odpíral. Ty věci samy o sobě byly dobré, on jen usiloval o jiné hodnoty. 

Jeho životopisec (Celano) píše, že byl štědrý, velkodušný a zároveň uměl 

nakládat svobodně s věcmi tohoto světa, aniž by jimi pohrdal. Svoboda je tou 

nejvyšší a nejkrásnější formou existence, ale je to velmi přísná nádhera. 

Jednou z jeho zásad byla oproštěnost od vlastnictví. Je to forma moudrosti, která 

v sobě obsahuje pohled na svět a na život v něm. Je to svobodný prostor pro 

službu druhým. Každá věc, kterou opustíme, otevírá nový horizont a novou 

perspektivu. Víme sami dobře, jak jsme každý z nás zapleteni do mnoha způsobů 

vlastnictví (jsme vlastníky vůle, cností, zvráceností, hříchů, jsme majiteli věcí, 

osob, idejí, jistot, lásek, nadutosti atd.) každé vlastnictví je královstvím 

temnot, které nás vrhá do uzavřenosti, nekomunikativnosti, odstupu od 

ostatních.  

Symbolem vlastnictví jsou dnes peníze. Peníze jsou klamným symbolem jistoty a 

zabezpečenosti. Moc peněz člověka přetváří, proměňuje, deformuje, mate, 

korumpuje a klame. Peníze jsou mocným pánem. 

· Jaké máš s vlastnictvím zkušenosti? (život je nám jen propůjčený) Tlak 

světa je mít? Proč? (být In, znemožnit se, přijít o vztahy, být za blázna) 

Jako následovníci sv. Františka se musíme přemístit, stejně jako on, z obce 

vlastnění do obce bytí. Ne mít, ale být ( Erich Fromm) 

Byla doba kdy i církev měla pod kontrolou všechno a všechno chtěla vlastnit. Tato 

epocha bývá často nazývána dobou temna. Ideologie jsou často polopravdami, za 

níž se skrývají enormní lži. Svoboda tedy znamená i umět se dívat, dobře a trpělivě 

naslouchat, umět se distancovat od názorů druhých a vytvářet si kriticky vlastní 

mínění. Umět samostatně uvažovat. Mít vlastí osobnost. 

Přijmout opravdové františkánství znamená kulturní revoluci v našem 

osobním každodenním životě. (ne se snažit dělat revoluci druhým) Člověk je 

velmi svazován okolním systémem života spotřebitele. Ovlivňuje nás politika, 

ekonomika, ale i náboženskost). Revoluce v osobním životě znamená být osobně 

šťastný v prostém a jednoduchém životě, s vědomou morálkou střídmosti a 

skromnosti. Tato svoboda nám poskytuje možnost otevřít se velkému sbratření se 

se všemi lidmi i s celou přírodou, nový způsob přebývání ve světě. Každý může 

nalézt sám sebe, protože to je místo, kde bude šťastný. 

 

 
 
 
 
11.1.2018 

Sešli jsme se na setkání v učebně fary ve Františkánské ulici. 

Jana, Jarda, Luboš, Dáša, Anička, Tomáš, Wiki. Probírali jsme téma chudoby, jak 

ji viděli a žil sv. František z Assisi. Setkání bylo velmi užitečné, pokojné. Jana 

vyučuje novice na výtečnou. Poslouchat jí bylo zábavné, poutavé. Je vidět, že má 

mnoho zkušeností z vedení děti na přípravě k 1.sv. přijímání. 

 



 

18.1.2018 
Naše společné setkání bylo zahájeno v kostele adorací, svátostí smíření a mší. 

zhruba 15 nás pak pokračovalo ve farní místnosti pohoštěním, společným 

zpěvem a modlitbou.  p Jan Nepomuk OFM nás poučil z dokumentů II. Vatikánu o 

společném modlení Modlitby církve. Doladil některé detaily způsobů modlitby. 

Mluvili jsme o společné duchovní formaci 3.3. kterou povede p. Pometlo OFM a 

dalších akcích - např. společné návštěvy přenášek o dvojicích osobností v 

dějinách, které pořádá církve evangelická v Přešticích, která se bude konat za 

týden. Rozdali jsme místní terciářské listy a Zpravodaj NR. 

 
25.1.2018 
Setkání v Přešticích na přednášce historika a pedagoga Mgr. Martina Šimka z 

českobratrské evangelické církve o dvojici Petr a Pavel – dvě rozdílné osobnosti, 

které dodnes ovlivňují svět. 

(http://prestice.evangnet.cz/) 

Národní revoluce přeměňují společenství zvenčí. Často krvavě a skoro vždy se 

minou cílem. Revoluce Slova však ovlivní dějiny natrvalo. Petr byl obyčejný 

otevřený člověk, rybář. Pavel byl vzdělaný logistik, teolog a politik. Oba 

potřebovali tři roky čas na svoji přeměnu v Kristovi následovníky, než se stali 

kazateli Slova. 

Přednášky se účastnili: Jarda, Alenka s manželem Jardou, Luboš s Věrkou a 

Anička. Další setkání bude až v březnu. V únoru máme v tento termín naše 

setkání se mší svatou. 

 

26.1- 28.1.2018 
Bratr Luboš se účastnil třídenního semináře služebníků MBS v Brně Petrinu. 

zde je stručný zápis závěrečného hodnocení. Luboš vypracuje stručný zápis ze 

setkání pro místní potřeby. 

 

SEMINÁŘ SLUŽEBNÍKŮ SFŘ V BRNĚ  
Co se nám líbilo na semináři pro služebníky místních bratrských společenství 

SFŘ? Přepisuji názory br. a ses. při závěrečném hodnocení: *účast 13 

duchovních asistentů ze tří prvních řádů - velké povzbuzení *jasné a laskavé 

slovo provinciála kapucínů p. Bonaventury Štivara OFMcap *Vystoupení 

křesťanských mimů a vyprávění misionářky Jany Ungerové *Viditelné Boží 

království působící na našem setkání, které působilo jednotu v různosti a 

vytvářelo jednu rodinu. Ti co se scházejí jen v malých společenstvích mají velký 

zážitek ze společenství 60 bratrů a sester. Lidé ve světě žijí stále méně 

duchovním životem. Pro nás je řád oázou. 

*Fotografie ze setkání mezinárodní kapituly v Římě nás na chvilku spojila s 

celosvětovým společenstvím. nasáli jsme z nich atmosféru radosti. *Společný 

zpěv a čtení při modlitbách církve. Zpívejme ještě víc – jsme následovníci sv. 

Františka a ten zpíval. Z přednášky br. Štivara – vyjasnění pojmů z GK: hosté ve 

společenství, přidružení členové, přátelé sv. Františka. Zkusme více tyto nástroje 

používat v našich MBS. Dočteš se o nich v dokumentech SFŘ - délka a obsah 

iniciace, formace, trvalé formace -terciáři nežijí jako solitéři, ale žijí s bratrským 

společenství jako se svojí druhou rodinou (máme tři rodiny: vlastní, farní a 

terciářskou) Boží království začíná uprostřed nás. - Františkáni jsou hodně různí, 

http://prestice.evangnet.cz/)


 

ale spojuje je tradice a řehole. -předpisy Generální konstituce a Národní stanovy 

jsou tady pro nás, ne my pro ně. Používejme cit, rozlišovací schopnost, a 

především milujme každého, kdo je s námi spojen. Důležitý je pevný, ale 

láskyplný výklad písemného návodu na život v MBS. - Láska patří i do 

dočasného či definitivního propuštění člena z MBS nebo NBS. -většinu 

záležitostí řeší ve svých MBS místní rada spolu s duchovním asistentem, který 

hlasuje ve všech případech, které rada projednává (mimo ekonomiky a voleb). 

NR má ve většině případů pouze poradní hlas a řeší jen záležitosti vyjmenované 

v Dokumentech – duchovní asistent tedy žije se společenstvím a spolurozhoduje 

skoro o všem co se tam děje. Z dalších komentářů k setkání *život je cesta, pouť 

– naslouchejme Duchu svatému *velkou pomocí a školením je v našem životě 

společenství s druhými * v Nivnici zapůjčil kněz do společenství s ostatky sv. 

Františka a od té doby zaznamenávají růst v pokoře, lásce a pravidelné účasti na 

setkáních *V Opavě se korespondenčně starají o vězně. rada bude po 

propuštění jednoho z nich rozhodovat o iniciaci. * V Lysé nad Labem zřídili 

sestry Domácí hospic a celé společenství si vzalo modlitební patronát nad jeho 

činností *MBS by mělo udržovat blízkost k prvnímu řádu, být prvnímu řádu dle 

možností ku pomoci a hledat ve svých řadách adepty pro iniciaci do prvního 

řádu. *Jan pavel druhý usiloval o subsidiaritu v církvi a stejně tak mezinárodní 

rada usiluje o decentralizaci Sekulárního františkánského řádu (U nás jsme 

začali s vytvářením týmů a hledáme cestu, jak více rozšířit působnost oblastí v 

řádu. 

 

Osobní poznámky a komentáře z přednášky br. Bonaventury Štivara OFM... 
 

(GK = Generální konstituce SFŘ , Zvýrazněno a kurzivou – myšlenky, které br. 

Štivar komentoval, hnědě moje osobní poznámky) 

GK čl. 1. [Řehole 2] Od počátku měl Sekulární františkánský řád [2] [dále SFŘ] 

své vlastní místo ve františkánské rodině. 

GK Čl. 2.1. Povolání do SFŘ je specifické ...... Proto do SFŘ nemohou patřit ti, kdo jsou 

vázáni trvalými závazky v jiné řeholní rodině nebo v institutu zasvěceného života. 

GK čl 3 . 2. Jejich sekularita v povolání i v apoštolském životě se projevuje 

podle individuálních podmínek, tj.: u laiků tím, že přispívají k budování Božího 

království svou přítomností a svou činností v tomto světě 3.Povolání do SFŘ je 

povoláním žít evangelium v bratrském společenství. 

Komentář. Br. Štivara: Františkáni nejsou solitéři, ale žijí evangelium ve společenství 

GK Čl 8 

1. Sekulární františkáni se svou profesí zavazují žít evangelium podle 

františkánské spirituality ve svých světských podmínkách. 

Snaží se ve světle víry prohlubovat hodnoty a životní postoje evangelního života 

podle Řehole SFŘ: [Řehole 7] na cestě, na níž se neustále obnovuje 

obrácení a formace; [Řehole 4] s otevřeností vůči výzvám, které mají svůj 

původ ve společnosti a v dění v církvi, přecházejí z evangelia k životu a ze 

života k evangeliu; v osobním i komunitním rozměru této cesty. 

 

Příklady života v evangeliu: 

K Čl 20.2 Jako první a základní příspěvek k budování světa, kde by bylo víc 

spravedlnosti a bratrství, ať se snaží řádně plnit své pracovní povinnosti a 

zvyšovat svou odbornou způsobilost. V témže duchu služby ať přijímají svou 



 

společenskou a občanskou odpovědnost. 

Komentář br. Štivara: V zaměstnání by mělo františkánství být vidět 
 

 
GK Čl 30.1-2 Bratři a sestry jsou spoluodpovědní za život bratrského 

společenství, ke kterému patří…smysl pro spoluodpovědnost vyžaduje od 

členů osobní přítomnost, svědectví, modlitbu a aktivní spolupráci podle 

možností každého jednotlivce a případný podíl na animaci bratrského 

společenství. 

Komentář br. Štivara: tři tipy rodiny – vlastní, farní a bratrská rodina. Slavit 

významné události ve vlastní rodině spolu s bratrskou rodinou. Tedy oslavit 

výročí i v bratrském společenství. Postarat se o potřebné ve společenství, 

pečovat o osamocené 

 

Smysl pro spoluodpovědnost vyžaduje od členů osobní přítomnost, svědectví, 

modlitbu a aktivní spolupráci podle možností každého jednotlivce a případný 

podíl na animaci bratrského společenství. 

Komentář br. Štivara: Kdo úmyslně nechodí na setkávání bratrského 

společenství, ten odmítá základy františkánské spirituality. 

Moje shrnutí: Sekulární františkán je součástí velké františkánské rodiny a žijme 

františkánskou spiritualitu podle svých okolností. Především tím, že není 

individualista, ale žije aktivně ve františkánské rodiny opravdové bratrství. 

Bratr Štivar neustále zdůrazňoval modlitbu místní rady o rozlišovací schopnost, 

individuální přístup vedený láskou ke každému jednotlivci a aktivní účast duchovních 

asistentů při rozhodování v místní radě. Dokumenty mají sloužit nám ne my jim. 

 

GK ODDÍL 2 VSTUP DO ŘÁDU A FORMACEGK Článek 37 

1. [Řehole 23] Začlenění do řádu se uskutečňuje obdobím iniciace, obdobím formace 

a slibem zachovávat Řeholi (profesí). 

Řehole 23. Žádosti o přijetí do Sekulárního františkánského řádu se předkládají 

místnímu bratrskému společenství. O přijetí nových bratří a sester pak rozhodne 

rada [bratrského společenství] [37]. Začlenění [do řádu] má [tyto etapy]: období 

seznamování [s řádem] (období iniciace); období alespoň roční formace; a slib 

[zachovávat] Řeholi (profese) [38]. Celé bratrské společenství je zavázáno podílet se 

na tomto postupném [začleňování] svým způsobem života. Co se týká věku, kdy je 

možno skládat profesi, a pokud jde o odlišující františkánské znamení [39], ať se 

každý řídí stanovami. Profese je svou povahou trvalý závazek [40]. Členové, kteří se 

dostanou do zvláštních obtíží, mohou v bratrském dialogu projednat své problémy s 

radou. Je-li nutné [rozhodnout] o vystoupení nebo o trvalém propuštění z řádu, je k 

tomu kompetentní rada bratrského společenství, která se řídí podle ustanovení 

Konstitucí [41]. 

Takže vysvětlení: INICIACE Nejprve minimálně rok s námi chodí a není členem řádu. 

Je však možné při mši svaté je vzít k ambonu a oznámit o tom, že se ucházejí o 

vstup do řádu oficiálně. 



 

OBDOBÍ FORMACE. Začíná vstupem do řádu – iniciační obřad. Formace po vstupu 

do řádu trvá minimálně rok. Lépe déle, ale maximálně 3 roky. V mimořádných 

případech se může rada sejít a většinově rozhodnout prodloužení o rok. (takže 

celkem 4 roky). Pokud není možná profese hledá se řešení např. v přidruženém 

členství. 

GK Článek 38 

[Řehole 23] Období iniciace je přípravnou fází pro dobu vlastní a opravdové formace. 

Má za cíl rozlišit povolání a umožnit vzájemné poznání bratrského společenství a 

uchazeče. Musí zaručit svobodu a opravdovost při vstupu do SFŘ. 

Délku období iniciace a způsob přípravy určují Národní stanovy. ( Stanoví 1-2 roky) 

Radě bratrského společenství přísluší rozhodnout o možných výjimkách v délce 

trvání období iniciace při zachování směrnic národní rady. 

Úkolem formátora je: s pomocí ostatních členů rady koordinovat formační aktivity 

bratrského společenství; vyučovat a animovat uchazeče v období iniciace, kandidáty 

v období formace a nové profesanty; před profesí informovat radu bratrského 

společenství o způsobilosti kandidáta zavázat se k životu podle Řehole. 

Článek 39 1. [Řehole 23] Žádost o přijetí do řádu předkládá uchazeč ministrovi 

místního či osobního bratrského společenství formálním aktem, pokud možno 

písemně. 2. Podmínky pro přijetí jsou: vyznávat katolickou víru (komentář: Biřmování 

je nutné), žít ve spojení s církví, mít dobrou morálku, vykazovat jasné známky 

povolání [26]. 3. Rada bratrského společenství rozhoduje kolegiálně o žádosti; 

uchazeči dá formální odpověď a informuje bratrské společenství. 4. Obřad přijetí se 

koná podle Rituálu. Přijetí se zaznamená a záznam se uloží do archivu bratrského 

společenství. 

 Národní stanovy II.3. Přijetí do SFŘ 3.Formátor vyučuje a vede uchazeče v období 

iniciace k naplnění jejího cíle za pomoci ostatních členů MBS s trvalou profesí. .O 

žádosti uchazeče rozhoduje rada MBS společně. Nejpozději do 60 dnů od předložení 

žádosti sdělí uchazeči své rozhodnutí a informuje o tom MBS. Podmínky přijetí 

jsou: minimální věk 18 let, katolická víra, přijatá svátost křtu a biřmování, život ve 

spojení s církví, dobrá morálka, jasná znamení povolání, projití obdobím iniciace. 

Komentář br. Štivara: rada rozhoduje tajným hlasováním. Hlasuje i duchovní 

asistent. Rozhoduje nadpoloviční většina. Jestliže je hlasování nerozhodné pak 

to znamená NE. Zvláště duchovní asistent prozkoumá povolání žadatele, rozliší 

jeho názory na církev apod. Pozor na duševní nemoci, apostatu, schizma, 

exkomunikaci v církvi (kánon 316) 

 

Jsou i jiné možnosti účasti na společných setkáních a života bratrského 

společenství Prováděcí směrnice Národního společenství 

Přidružení členové SFŘ Počet přidružených členů v MBS může maximálně 

dosahovat jedné pětiny jeho členů s profesí. Důvody, které mohou vést k 

nevyhledávání plného členství, jsou různé např. jedná se o nekatolíka, nebo 

katolík nechce či nemůže přijmout závazky vyplývající z plného členství. 

Zájemce o přidružené členství prochází stejnou procedurou dle národních 

stanov jako zájemce o řádné členství 

a) přijímání přidružených členů z řad katolické církve V případě, kdy si 



 

katolík místo profese zvolí přidružené členství, je třeba zjistit důvody, které 

ho k tomu vedou. S přidruženým členstvím lze souhlasit tehdy, když v místních 

souvislostech jsou okolnosti, které znemožňují profes anebo psychologický, 

kulturní či jiný blok brání zájemci o členství ve složení profese, ale 

zájemce je schopen projít, nebo již prošel, dobou iniciace i obdobím počáteční 

formace a je schopen žít normálním životem bratrského společenství. 

Přidružené členství nelze připustit, není-li uchazeč schopen projít 

formačním procesem a nemůže-li se normálně účastnit života MBS. Ať jsou 

zábrany plného členství jakékoliv, každá musí být individuálně zvážena a 

rozhodne se o ní dle specifických okolností s ní spojených. 

b) přidružení členové patřící k jiným křesťanským církvím 

Na tyto přidružené členy se nesmíme dívat jako na potenciální konvertity, 

ale na křesťany jiných denominací se máme dívat jako na reprezentanty 

jejich církevních 

…….Přidružení členové, stejně jako členové řádní, mají prohlubovat znalost své 

vlastní víry a nesmějí považovat bratrské společenství SFŘ za příležitost k 

nezávaznému setkání s katolickou vírou, ale k jejímu poznání a rozvoji 

společných hodnot ve františkánském duchu. Jen tak mohou všichni členové 

rozvinout ducha ekumenismu, který je jak osvěcující, tak i zodpovědný. 

c) přidružení členové nekřesťané 

Výjimečně, po odpovědném zvážení všech okolností a nepřichází-li v úvahu 

možnost členství ve skupině přátel sv. Františka, se může přidruženým členem 

SFŘ stát i nekřesťan. 

Přidružení členové mají tytéž práva a povinnosti, včetně těch 

ekonomických, jako členové řádní, s výjimkou toho, že při volbách nemají 

ani aktivní ani pasivní volební právo. 

2. Skupiny přátel sv. Františka (SPSF) 

Pro zájemce o poznání sv. Františka, jeho života, názorů a myšlenek, 

františkánských postojů a přístupů, může MBS založit skupinu přátel sv. 

Františka, o čemž rozhodne na svém setkání. Za SPSF odpovídá člen SFŘ s 

profesí jmenovaný radou MBS a stává se tak i bratrským animátorem skupiny. 

Vede ji, zaměřuje formaci členů a činnost skupiny dle potřeb členů k 

prohlubování poznání sv. Františka a františkánství, ke sdílení se ve 

františkánském duchu. 

a) členství 

O členství ve skupině přátel sv. Františka může požádat kterýkoliv člověk bez 

ohledu na věk či náboženské vyznání. Jediným požadavkem je, aby tento 

člověk měl blízký vztah ke sv. Františkovi nebo zájem či vůli poznat ho. Jeho 

přijetí schvaluje skupina na doporučení organizačního týmu. 

b) povinnosti člena 

Člen řádně plní povinnosti vyplývající z jeho osobního a životního stavu, a z 

dobrovolně přijaté odpovědnosti v rámci SPSF. Člen se neúčastní setkání 

SFŘ ani Františkánské mládeže s výjimkou toho, kdy je při zvláštní 

příležitosti pozván. 

c) setkání skupiny přátel sv. Františka 

Setkání se začíná a končí modlitbou sv. Františka Setkání vycházejí vstříc zvláštním 

potřebám členů, obsahují prvek formace všeobecně lidské, nebo křesťanské, 

nebo františkánské – podle potřeb členů. Své místo při setkání má také prvek 

bratrského setkání členů, aby se mohli vzájemně poznat a sdílet se. Členové jsou 

povzbuzováni k tomu, aby aktivně přispívali k prospěchu občanské společnosti a 



 

náboženského společenství, do kterého náležejí. Do náplně patří i určitá míra 

rekreace, která podporuje sociální sdílení a je také osvěžením před návratem 

domů. 

d) vstup do SFŘ nebo FM 

Dospělí členové SPSF, kteří jsou praktikující katolíci a chtějí vstoupit do MBS 

SFŘ, se mohou obrátit na radu MBS a požádat o přijetí. 

Moje poznání: Psychicky nemocní žadatelé nemohou být přijati za členy SFŘ, ale 

mohou být přidruženými členy. Pokud už však byli takoví do MBS dříve přijati, pak 

rozhodně nemohou být voleni do místní rady. Tu by jistě rozložili a posléze by 

narušili celé společenství. To se týká také v případě kulturního bloku. 

GK 9.1. [Řehole 5] Spiritualita sekulárního františkána není ani tak detailním 

programem, který má být uveden do praxe, jako spíše programem života 

soustředěného na osobu Kristovu a na jeho následování [9]. 

Komentář br. Štivara: Jsme velmi různorodí. Právě bratrství nás učí se nejen 

snášet, ale milovat se. Obejmout i výrazně odlišného, jako sv. František obejmul 

malomocného. 

2. [Řehole 4] Sekulární františkán, který se snaží následovat Kristův příklad a jeho 

učení, je povinen osobně a vytrvale studovat evangelium a Písmo svaté. 

Komentář br. Štivara: Sdílet Písmo svaté na našich setkáních, učit se z hledění na 

kříž Kristův, zapojit do našeho života pannu Marii, ale ne devótně a modlářsky, 

jak to někteří v církvi činí. 

GK čl12 3. [Řehole 8] Ať bratři a sestry milují synovské setkání s Bohem a 

»učiní modlitbu a kontemplaci středem své existence i činnosti“. Ať se snaží 

objevit přítomnost Otce ve svém srdci, v přírodě i v dějinách lidstva, v nichž se 

naplňuje jeho plán spásy. Kontemplace tohoto tajemství je připraví ke spolupráci 

na tomto díle lásky. 

Komentář br. Štivara: osobní a vnitřní modlitba ať vytváří pouto s Bohem, ať 

umožňuje osobní setkání s ním. Sv. františek prožil mnoho času v soukromé 

modlitbě a v tichu k naslouchání Duchu Svatému. b nám umožní osobní dotek 

Krista . Eucharistie je středem našeho života, stejně jako tomu bylo u sv. 

Františka. Svátost smíření a rozhovory s duchovním rádcem nám umožní růst 

ke Kristu. 

 

1.2.2018 modlitební a diskuzní setkání 

Na setkání jsme se nejprve modlili v kapli se sv. Brigitou irskou, jejíž 

památka se připomíná 1.2. žila v 5. století jako řeholnice, nejstarší řeholní 

komunity v Irsku v chýši u velkého dubu. Brigitin kříž ze slámy spolu s harfou a 

čtyřlístkem je jedním ze symbolů Irska Po modlitbách se Jarda, Karel, Luboš, 

Tomáš, Dáša, Jana, Anička sešli k diskusi nad poslední kapitolou J.A Merina 

OFMCap. Sdíleli jsme svoje zážitky po volbách prezidenta a plánovali další 

setkání. Před schůzkou se krátce sešla místní rada MBS k projednání vstupu 

nových uchazečů. 

Stručný výpisek z textu, který si připravila Dáša 

6. Budoucnost patří těm, kdo maj odvahu doufat Rozličné způsoby, jak utvářet 
dějiny 
Následující čtyři skupiny schematicky mapují základní postoje člověka k dějinám. 

1. „ Hledání ztraceného ráje“ – Jedná se o ty, kdo v sobě nosí nostalgii po 

minulosti, a proto hlásají, že je bezpodmínečně nutné vrátit se do starých 

zlatých časů jistoty a pevného řádu. 



 

2. „ Romantismus snové budoucnosti“ – Jedná se o ty, kdo zcela 

nepokrytě nenávidí minulost a usilují o zásadní rozchod s ní, hledají se nové 

ideály, nové orientace, nové formy. 

3. „ Poraženectví nebo naprostá netečnost“ – Jedná se o zklamané jak 

nad minulostí, tak nad tím, co je nyní. 

4. „ Vzhůru od přítomnosti k budoucnosti“ – Jedná se o ty, kdo se snaží 

interpretovat člověka jako historicky podmíněné bytí, podmíněné minulostí i 

přítomností, navzdory tomu však lidé tohoto ladění cítí nutnost vytvářet nové 

podmínky, v nichž by se rodila budoucnost. Lidé tohoto druhu interpretují 

budoucnost vždy jako možnost, která je zakořeněna v přítomnosti a k níž je 

třeba pevným krokem vyrazit. 

 
Jaký přístup mám já? ..... 

Jedině když současní lidé ve svém nitru překonají tolik rozšířené vědomí 

nešťastnosti a zmaru, budou s to v sobě objevit prameny své lepší budoucnosti i 

budoucnosti svého světa. Jedině prostřednictvím kompletního obratu v myšlení 

založeném na základě poselství Ježíše z Nazareta a na bázi univerzálního 

bratrství, jak ho žil a svým následovníkům uložil svatý František z Assisi, 

dospějeme k větší důvěře, k otevřenosti vůči budoucnosti, k respektování všech 

tvorů, k překonání znepokojivých napětí, k vytváření společnosti, v níž bude 

přebývat skutečná spravedlnost a rozumnost. 

Veškerá františkánská dynamika směřuje vzhůru a kupředu, k Bohu a k 

budoucnosti. Františkán si je hluboce vědom toho, že naše budoucnost závisí na 

změně smýšlení, cítění a způsobu jednání. Naše budoucnost závisí na tom, jak 

jsme štědří a ochotní k oběti tady a teď. Pokud v tomto životě nedosáhneme 

dokonalosti, nebo dokonce nedosáhneme ani toho, že budeme alespoň dobří, 

buďme alespoň rozumní a kriticky rozvážní. I to stačí k tomu, aby se před námi 

definitivně neuzavřela brána budoucnosti. 

 

8.2.2018 život v řádu mimo pravidelné setkání 

Zatímco Jana dnes pilně studovala spolu s 

Tomášem , Viki a Janou život sv Františka u 

Jany doma na Skvrňanech ( formace 

nových uchazečů o členství), Jarda pilně 

pracoval na Terciářských listech a Anička s 

manželem a Luboš poslouchali přednášku 

o spisovateli Karlu Klostermanovi ve 

vědecké knihovně. K. Klostermann dlouhý 

čas žil v Plzni a učil na německém 

gymnasiu jako profesor. ( Škroupova ulice).  

Karel Klosterman je pohřben v Plzni a v současné době jsou jeho romány 

populární nejen u nás, ale i na Bavorské straně Šumavy. Jeho pohřeb byl v 

Plzni velkou událostí - viz foto. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Klostermann) 
( R  o  m  á  n z  e s  v  ě  t  a l  e  s  n  í  c  h s a m o t 

http:/ /kramerius4.nkp.cz/search/i . jsp?pid= uuid:dced42e0 -a5b0-11e2-8b87- 

005056827e51#monograph-page_uuid:34ece610-14df-11e3-84ec-5ef3fc9bb22f) 

15.2.2018 Únorové setkání pro celé MBS Plzeň 

Únorové měsíční setkání s adorací, svátostí smíření, mší svatou, kterou celebroval 

Jan Nepomuk OFM , nešporami a plánováním. Setkání vedl ministr Jaroslav. 

http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid%3Adced42e0-a5b0-11e2-8b87-
http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid%3Adced42e0-a5b0-11e2-8b87-


 

Účastnili se: Karel, který vytiskl pro všechny Terciářské listy na únor s Pavlou, Lída s 

Milanem, Jana Pachnerová hrála na klavír úvodní píseň, Luboš dělal noční taxi, Jitka 

s Pavlem ze Zruče 

- Jitka popsala stav opravy našeho praporu starého 90 let, Olda, Jana Vlnařová hrála 

na varhany při mši a oslavila s námi své narozeniny, Alenka, Libuška ze Šumavy, 

Václav Pták ze Záluží., Jiřinka, které je letos 93 let a je nejstarší terciářkou v 

řádu.Omluvili se Tomáš a Danka a Radek. O Helence už dlouho nevíme a pokusíme 

se zjistit, co s ní je. telefon ani mail nezvedá. Uvítali jsme potleskem Lucii - kterou 

jsme přivítali jako uchazeče o noviciát, Anna Srbová vyprávěla o tříkrálové sbírce. 

Mluvili jsme o Tomášovi, který se omluvil, ale také byl přijat za uchazeče do řádu, o 

Radkovi Melcherovi, který přestoupil ze Sušice. pak jsme hledali a našli dobrovolníky 

na postní rekolekci s br. Pometlem OFM, která se bude konat 3.3. ve farním sále ve 

Františkánské ulici od 9,00. Schválili jsme plán týdenních setkání s podporou 

přednášek jednou měsíčně z církve ČCE v Přešticích. 

 

 
 
 
17.2-18.2.2018 oblastní setkání v Jihlavě 

Jeden z členů MBS Plzeň se 

účastnil oblastního setkání SFŘ 

v Jihlavě. Setkání se vydařilo. 

Přednášku měl P. Eliáš Paseka 

OFM, na téma bratrství podle sv. 

Františka ve společenstvích, 

hlavně u nás v sekulárním 

řádu. z vyprávění Luboše: 

"Povzbudivá byla cesta. tentokrát 

vlak odjel z Plzně včas (6,00) a 

dojel včas (10,30) V Jihlavě mne 

čekal manžel Jany a dovezl mne 

do kláštera, kde se konala 

obnova. Po mši program 

pokračoval odbornou prohlídkou 

starobylého františkánského 

kostela ze 13.stol. Provázel nás 

pan Wodák, manžel ministryně 

MBS Jihlava. 

Úžasný velký betlém bratři ponechali na svém místě kvůli oblastnímu setkání. Po 

celou dobu se o nás staral místní duchovní asistent minorita Kryštof. Přednášku o 

bratrství měl bratr Eliáš OFM. Výtečně nám uvařili františkánské sestry, které také 

(kromě bratrů) bydlí v klášteře. O další pohostinnost se postaralo skvěle místní 

bratrské společenství. Dostali jsme dárek : ježka. Proč ježek? Protože je ve znaku 

Jihlavy. Přespal jsem v klášteře. Kapli jsem měl celou pro sebe i v noci. Druhý 

den jsem vykonal návštěvu MBS Golčův Jeníkov. Poznávat jiná MBS - bratry a 

sestry je pro bratrství důležité." 

 



 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

15.3.2018 setkání se svátostí smíření, adorací 
a mší a nešporami. 

Dnes přinesli Polívkovi na mši opravený 

prapor terciářů z Plzně, starý 80 let a byl 

vysvěcen. Tak se tak trochu přenáší před 

koncilní tradice terciářů do nové moderní doby. 

Je to hezká památka na naše předchůdce, stejně 

jako kniha členů terciářů při klášteře z 19. století. 

Vzpomínky na doby dávno minulé. 

Trochu byla potíž s tím, kam velký opravený 

prapor umístit. Uvidíme, jak se k návrhu 

Polívkových postaví Františkáni OFM (1.řádu) v 

domečku na Lochotíně. Kromě duchovního 

asistenta, nemá s terciáři domeček až tak moc 



 

společného. Terciáři totiž dodržují staletou tradici a 

schází se dál v bývalém františkánském klášteře, 

který dnes už slouží jinému účelu. 

Na společenství pak vzniklo nedorozumění 

ohledně výkladu prováděcích směrnic Národní 

rady, které jsou součástí Dokumentů 

schválených  naším  oficiálním novodobým 

zřizovatelem Kapucíny (OFMCap). Vysvětlení: Obavy se týkala toho, že 

do společenství mohou být přijati i nekřesťané. Přidružené členství řeší 

místní rada spolu s duchovním asistentem. Tak je společenství chráněno 

před tím, že by bylo více nečlenů než členů a jenom opravdu výjimečně 

jsou přijímáni za přidružené členy lidé jiného náboženství. Tato situace je 

nutná vždy velkého zvážení a souhlasu ostatních. Faktem však 

zůstává že 

Františkáni celosvětově žijí s charismatem 

otevřeným pro všechny – tedy i pro 

nekřesťany. Je skutečností, že sv. 

František z Assisi je mnohými vnímán jako 

dar daný Bohem nejen římskokatolické 

církvi, ale každému člověku dobré vůle. 

Mnozí, i mimo katolickou církev, se cítí být 

povoláni různými způsoby spojit svůj život se 

životem sv. Františka. Ti, kteří z různých 

důvodů tak nemohou učinit plným 

členstvím v SFŘ, mají možnost žít se sv. 

Františkem jako přidružení členové SFŘ 

nebo jako členové skupiny přátel sv. 

Františka. 

Otevřenost františkánského charismatu byl a 

stále je jeden z hlavních důvodů, proč nás 

Pán osobně do řádu povolal. Sv. František 

dostal za úkol od Pána opravit církev a její 

strnulý farizejský výklad evangelia. Měli 

bychom proto s modlitbou o našem osobním 

poslání stále uvažovat a sledovat, zda jsme se 

mu nezpronevěřili. 

Jsme povoláni obejmout i malomocné, jako 

sv. František? Tedy pomoci komukoliv, koho 

potkáme a on nás o to žádá? I emigrantům? 

(To se nám v naší zemi nestává, protože tu 

žádní emigranti nejsou, ale co kdyby...) V 

zemích, kde jsou a mají cizinci eminentní 

zájem o spiritualitu sv. Františka, mohou 

vytvářet samostatné skupiny přátel sv. 

Františka, které animuje jmenovaný člen 

SFŘ. Přátele sv. Františka jsou vytvářeny 

např. anglikány ve velké Británii. Jsme 

mezinárodní řád a situace terciářů je v 

různých zemích různá. Statistika říká že ve 

24 zemích taková společenství Existují. 



 

Skutečná znalost a pochopení Dokumentů 

řádu v kontextu s mezinárodním nahlížením 

je tedy nutná. 

Jako řád máme ve znaku bratrství ke všem lidem, stejnou láskou jako Bůh 

miloval celý svět. (ev. Jana) 

 

 

 

 

 

 

Požehnané Velikonoce 2018 
 



 

 
 

 

5.4.2018 modlitební setkání 

Před setkáním zasedala rada MBS (Jarda, Karel, Milan, Luboš, Jana). Hlasováním bylo rozhodnuto 
přijmout Pavla Ševčíka do noviciátu. Jana povede jeho formaci a jasně mu vysvětlí, že se jedná o noviciát 
1-3 roky a pak teprve se rozhodne o trvalém přijetí do řádu. Přijetí do noviciátu proběhne v září. Lucka a 
Tomáš byli na minulé radě schváleni do roční iniciace s tím, že se účastní formace s Janou a na podzim 
rozhodneme o vstupu do noviciátu. Formace probíhá nejčastěji v Domečku Františkánů OFM a je spojena 
se mší svatou (druhý čtvrtek v měsíci) 



 

 
Modlitby směřovala Jana ke vzkříšenému Kristu, zpěv a modlitba a pak následovali 

modlitby každého z účastníků (Jana, Anička, Jarda, Luboš a Karel Duda – host) 

Poté co jsme vyslechli vyprávění Karla Dudy o jeho životě a seznámení se za 

totality s bratrem Pometlem a Josefem Žákem, jsme četli 6- 10 kapitol životopisu 

sv. Františka podle Celana. Následovala krátká diskuze. 

 

7.4.2018 Pěkná františkánská aktivita našeho Jardy 

https://www.koinonia.cz/zahrada- anezky-ceske- 

V sobotu 10. 3. 2018 proběhlo první pracovní dopoledne, jehož se zúčastnilo zhruba dvacet 
dobrovolníků převážně z dobřanské farnosti, dospělých i dětí. Byly vykáceny nevhodné zeravy a další 
stromy a keře, aby uvolnily místo nové výsadbě či stávajícím stromům. Za zmínku stojí především 
vzácný cedr, ale hodnotné a malebné jsou i staré jabloně či  lísky. Část vytěženého dřeva bude využita 
jako palivo, větve budou rozštěpkovány a využity při výsadbách na zahradě.  

 

http://www.koinonia.cz/zahrada-


 

 

 

Počasí brigádníkům přálo, k chuti přišel i čaj, obložené housky a  něco sladkého pečeného. Další pracovní 
dopoledne se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 hodin, bude se věnovat terénním úpravám pro 
budoucí výsadbu a ochotné ruce jsou vždy vítány. Snahou realizátorů je v duchu programu Zelené oázy 
vytvořit klidné zákoutí v centru městské zástavby, jež by v určitém provozním režimu mohlo sloužit 
návštěvníkům fary, Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti (Dny 
otevřených zahrad, Noc kostelů apod.) Jaroslav Šedivý a Lenka Šparglová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.4.2018 Návštěva u Marušky Krýslové 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marušce Krýslové bylo nedávno 80 let. Je nemocná, a tak přes zimu nechodí na 

naše měsíční setkání. proto jsme ji šly Jarda, Pavla a Luboš navštívit. přišli jsme s 

růží, svíčkou, přáním a poukázkou na nákup v karmelitánském nakladatelství. 

Pěkně jsme si popovídali o jejím životě a setkání s Františkány a s terciáři sv. 

Františka z Assisi, kam vstoupila v roce 1977 

 

26.4. v rámci programu Sdílíme se 

26.4. v rámci programu Sdílíme se, se sešli terciáři Jarda, Luboš s manželkou, 

Alenka s manželem, Anička na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru 

v Přešticích František a Dominik. Zápis z přednášky bude uveřejněn v 

Terciářských listech (zpracoval trpělivý zapisovatel Jarda). 

Přednáška výtečně popsala, co měli František a Dominik společného a v čem se 

lišili v cestě ke stejnému cíli. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2018 Návrh informační tabule k vystavení praporu terciářů z Plzně... 



 

 

Sekulární františkánský řád ( latinsky : Ordo Franciscanus Saecularis, zkratkou 

OFS) je komunita katolických mužů a žen ve světě, kteří usilují žít Kristův život v 

duchu spirituality svatého Františka z Assisi 

. Sekulární františkáni jsou terciáři, neboli členy třetího řádu , který založil svatý 

František z  Assisi před 800  roky (nejspíše 16. prosince 1221) V současnosti 

působí mezinárodní bratrství terciářů (OFS) po celém světě a je animované 

Mezinárodní radou (CIOFS), která má sídlo v Římě . M.L.CINCIALOVÁ 

Komentář k řeholím III. Řádu (skripta IFS, květen 2009) uvádí:3 

 

„Františkán P.Leander Brejcha OFM se domnívá, že v Českém království 

založila řád nejspíše Anežka Přemyslovna ve 13. století. (Z roku 1258 (1289) 

je zmínka, že v Zavichosti bylo od Tatrů zabito několik kněží františkánů a  

mezi nimi že  byli  též„conversi“ tj. terciáři v hábitě.). V 13. a 14. stol. jsou 

Greidererem (Vigilius Greiderer, Germania Franciscana I z roku 

1777)zmiňováni někteří terciáři – panovníci, známí z národních dějin. Mezi 

známé terciáře patřila Křimislava, matka Boleslava Cudného, též terciáře. O 

Karlu IV se dochovalo, že se nechal pohřbít v kajícím rouchu, z čehož se usuzuje, 

že byl rovněž terciář; v každém případě jeho žena Alžběta Pomořanská byla 

členkou III. řádu. Byla proslulá pokorou a statečností, zemřela1393 v Hradci 

Králové, pochována v Praze, v pověsti svatosti. terciářkou byla rovněž Alžběta, 

manželka Karla Uherského, která po manželově smrti (1342) vstoupila do III. 

řádu a vynikala skutky lásky, péčí o kostely a šířením III. řádu. Terciářem byl 

rovněž Vladislav V. Jagellonský. Zdá se však, že ve století 16., 17. a následujícím 

byl III. řád v našich krajích v úpadku, zvláště po Josefinských reformách. R. 1782 

dekretem Josefa II. byli zrušeni též všichni terciáři a „třetí“ řádová bratrstva u 

serafínského řádu a klášterů, zákaz přijímat terciáře do klášterů a r.1784 

zkonfiskován i majetek III. řádu. Doba pronásledování však terciáře vnitřně 

posílila. 1855 bylo zrušení řádu odvoláno a ve 2. polovině 19. století České 



 

republice došlo k velkému obnovení III. řádu sv. Františka (cca 30 000 profesních 

členů). S tímto početním stavem vstoupil terciáři i do období 1. Republiky. Terciáři 

se v Plzni od té doby scházeli v kapli sv. Barbory ve františkánském klášteře ve 

Františkánské ulici. V letech 1939–1945 byla činnost řádu v ČR omezována, pak v 

letech 1948 – 1989 byla přímo potlačována. K oživení řádu dochází až v 70. a 

80. letech 20. století především zásluhou kněží františkánského řádu, 

okolo kterých se terciáři shromažďovali.“ V Plzni docházelo k obnovení 

terciářů po roce 1968 pod působením kněží Jiřího Juříka (OFM), Jiřího Mazance 

(OFM). Michala Pometla (OFM). Terciáři se scházeli v bytech anebo v zákristii či 

ve ‘zpívárně’ u vchodu do kláštera. Plzeňští terciáři se na konci tohoto období 

zákazu účastnili svatořečení Anežky české v Říme v roce 1989. Po obnově řádu 

po roce 1989 působí řád v ČR na několika desítkách míst jako samostatné 

církevní sdružení vždy ve spolupráci s bratry z františkánského řádu. Komunity 

vznikají nejčastěji při klášterech Františkánů (OFM) Kapucínů (OFMCap) 

Minoritů (OFMConv) anebo i v jiných městech, kam za nimi bratři z prvních 

řádů dojíždějí. V Plzni působí v současné době Sekulární františkánský řád s 

duchovní asistencí bratří z I, rádu Františkánů (OFM) na faře při kostele 

Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. V roce 1989 byla obnoveno 

též vedení kroniky plzeňských terciářů, která je vedena dodnes. První strana 

kroniky profesních členů vedená terciáři od roku 1889 až do roku 1947: První 

strana kroniky vedená terciáři po roce 1989 

, 

Zpracoval Luboš Kolafa OFS, sekretář MBS Plzeň 

 

3.5.2018 modlitební setkání 

Modlitební setkání v kapli spolu s Pavlou a Karlem, Janou, Dagmar, Tomášem a 

Lubošem. 

text setkání 

 
Sláva Otci i Synu…. Sešli jsme se ke krátké společné modlitbě a čtení z 

životopisu sv. Františka XI. kapitola Životopisu podle Celana : (krátký 

výňatek) 26. Blaženého Františka naplňovala denně vždy víc a více útěcha a 

milost Ducha svatého……. Jednoho dne však, když obdivoval Boží milosrdenství v 

dobrodiních, která dostal, a hledal, jak by měl život svůj i bratří utvářet dále, 

vyhledal si – jak často činíval – místo k modlitbě. Dlouho tam stál s bázní a 

třesením před Vládcem všehomíra a s hořkostí v duši probíral špatně prožitá 

léta, stále opakoval: »Bože, buď milostiv mně hříšnému!« A tu mu 

poznenáhlu začala hlubinu srdce zaplavovat nevýslovná radost a převeliká 

blaženost. Celý se změnil, neklid duše zmizel, tmy, které ze strachu nad hříchy 

zahalovaly srdce, zmizely. Nabyl jistoty, že hříchy jsou mu odpuštěny, a probudila 

se v něm důvěra, že je opět v milosti. Pak upadl do vytržení a byl celý ponořen v 

proudech světla. Síla ducha se zvětšovala a tu v jasném světle viděl, co 

přinese budoucnost. Když konečně líbezné světlo zmizelo, viděl se duchovně 

obnoven a již přeměněn v nového člověka. Co nám chtěl Celano, Františkův 

následovník, předat? František hledal místa k vnitřní modlitbě. Generální 

konstituce řádu : „Ať se bratři a sestry snaží nalézt chvíle ticha a usebrání, kdy 

by se mohli věnovat jen modlitbě.“ K tomu nám pomáhej modlitba sv. Františka: 

Nejvyšší, slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou 

naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum a poznání, abych plnil tvé 

pravé a svaté nařízení. Amen. 



 

Před chvílí ticha a usebranosti si nahlas přečteme  
Modlitbu odevzdanosti:(Charles de Foucauld (zemřel 1916) 
 Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti zalíbí. Ať se mnou učiníš 

cokoliv, děkuji ti za to. Jsem připraven na všechno, všechno přijímám. Nepřeji si 

nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila na mne, na všech tvých tvorech, můj 

Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj Bože s celou 

láskou svého srdce, protože tě miluji, a protože je potřebou mé lásky dát se, 

odevzdat se do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou, protože jsi můj 

Otec. Chvíle ticha ve vnitřní modlitbě (usebrání) a promlouvejme s Pánem. 

Chvály a prosby za ostatní (každý se může vyjádřit v modlitbě) Závěr „Pane 

nerozumím Ti. Aniž bych rozuměl, svěřuji se do Tvých rukou.“ (Papež František) 

Sláva Otci, Zdrávas Maria  

Následuje společné četní ve farním sále z 1.životopisu Celana kapitoly 11-15 A 

společné komentáře k textu. 

8.5.18 Oblastní pouť Františkánů na Svatou Horu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Příbrami se nás sjelo cca 60 lidí, z toho 4 děti. Pouť jsme zahájili modlitbou a 

zpěvem na parkovišti a pak před bránou Svaté Hory. (písně 801 a 806 o panně 

Marii). V 10,00 byla sloužena mše za terciáře sv. Františka a volební kapitulu. Mši 

sloužil o.Bonaventura OFM a promluvu měl. Šebastián OFM z Moravské Třebové 

dále celebrovali o. Kryštof OFMcap ze Sušice a o. Kryštof Skibinski OFMConv, z 

Jihlavy a jáhen z Moravské Třebové. o.Šebastián mluvil na téma Panna Maria 

prostřednice všech milostí. Maria se o nás stará jako matka a my jí máme 

napodobovat a také být prostředníky milostí ostatním. 

V 11,30 proběhl oběd v krásném refektáři kláštera – i když trochu se zmatkem, 

protože obsluha připravila málo talířů. Františkánsky jsme se talíře a příbory dělili. 

Děkujeme sestrám za sladkosti! . MBS Plzeň připravilo jako dárek 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Od 13,00 měl o. Bonaventura promluvu na téma Panna Maria – panna, matka a 

hvězda mořská. (Vážit si panenství je sice nemoderní, ale je to základ pro svatbu s 

Kristem. Matka se stará o své děti protože je miluje i přes jejich chyby a nedostatky. 

Hvězda mořská je Jitřenka, kterou vyhledávali na nebi námořníci, aby našli orientaci 

v širém moři. Pro nás je Maria hvězdou, která nám ukazuje praktické křesťanství.). 

Ve 14,30 jsme odešli společně na Kalvárii, kde jsme 

se pomodlili růženec. Účastnuili se společenství:  Sušice, Plzeň, Příbram, 

Černošice ,Praha Krč, Praha Spořilov,. Hradec Králové Jihlava, Moravská Třebová. 

Příští pouť se plánuje 8.5.2019 s programem – dopoledne křížová cesta, po obědě 

obnova zakončená mší. 

(lfk) 

Přímluvy při mši: 
· Bože děkujeme ti za to, že s tvým svolení pokračuje život v řádu terciářů 



 

sv. Františka i v České republice a prosíme pomáhej nám naplňovat každý den 

jeho Řeholi. · Pane pomáhej nám žít evangelium po vzoru tvého Syna a po vzoru 

sv. Františka · Pane pomáhej nám, abychom se učili bratrskému životu v našich 

místních společenstvích, nacházeli radost z národního společenství a alespoň na 

dálku dokázali sledovat život mezinárodního společenství sekulárního 

františkánského řádu. · Pane uč nás žít modlitbou po vzoru sv. Františka · Pane 

prosíme abychom i nadále měli v úctě všechny stárnoucí terciáře a vážili si jejich 

věrnosti a vytrvalosti. · Bože, děkujeme ti za dar společné eucharistie, za toto 

posvátné znamení přítomnosti tvého Syna mezi námi, které nás spojuje s 

generacemi minulými i budoucími, který nás spojuje s se všemi zemřelými bratry a 

sestrami a světlo věčné ať jim svítí. · Modlitby ostatních přítomných. 

 
 
 

17.5.2018 Terciáři na přednášce Martina Šimka v Přešticicích 

Na přednášku jeli Vadlejchovi, Kolafovi, Jarda Šedivý a Novákovi z Plzeňské 

Mariiny legie . Přednáška byla o Tomáši Akvinském a Johnu Viklefovi o vzniku 

rozkolu v křesťanství. nestranně a zajímavě podaná historie padaná v ročním 

cyklu Evangelického sboru v Přešticích nazvaném "Lidé kteří měnili svět." těšíme 

se na pokračování 28.6. 

 
24.5.2018 Setkání se sv. Františkem 

15:30 příprava agapé (Pavla Ženíšková děkujeme) 

16:00 adorace. 

16:30 mše svatá (příprava Pavla) na mši bylo mnohem méně terciářů (nemoci), 

ale za to mnohem více křesťanů odjinud. Mši celebroval Jan Nepomuk OFM, 

který zároveň přede mši zpovídal. 

17:15 setkání terciářů ve farním sále vedl tentokrát zástupce ministra Karel. Jarda 

měl povinnosti v zaměstnání. Mnoho terciářů bylo omluveno, ale přišla Libuška se 

svým nastávajícím partnerem z Bavorska a také Jana, které se už daří mnohem 

lépe zdravotně i v zaměstnání. 

Kromě nešpor a organizačních záležitostí (viz Terciářské listy), byl přečten dopis 

Věrky Lodrové o jejím rozhodnutí vzdát se vily, ve které bydlela skoro celý život a 

své zahrady ve prospěch vnoučat. Půjde do charitního domova sv. Jiří, kde bude 

mít blízko naši svatou a do kaple. Někteří měli názor, že odchod z domova je 

nedobrovolný na nátlak syna. Ale opačné názory její odchod schvalovaly, protože 

už je nemohoucí a často se jí mění nálady. Domluvili jsme si návštěvu u ní 

23.7.2018 - posezení při táboráku na její narozeniny. 

Proběhla také diskuze o historické památce – praporu terciářů, který ude na 

základě rozhodnutí rady umístěn v diecézním muzeu. Důvodem je to že jej nelze 

umístit na dobře viditelném místě na faře a ani v misijním místě Františkánů OFM. 

V muzeu bude cedule o terciářích a bude přístupný veřejnosti. V případě potřeby 

bude muzeem zapůjčen terciářům k použití. 

Přítomní byli znovu vyzváni, aby se přihlásili jako delegáti na volební kapitulu v 

červnu na Velehradě. Zatím jsou přihlášeni pouze Jarda a Luboš. Možnost ještě 

pro další tři delegáty zůstává nevyužita. O tom, že máme v srdci celý řád, nejen 

naše společenství svědčí alespoň větší účast na Oblastní pouť na Svatou horu. 

Jan Nepomuk OFM nakonec vyprávěl o rozhodnutí františkánské farnost Plzeň 

Severní předměstí postavit kostel a vysvětlil historii rozhodnutí a to jaký byl 

zvolen návrh. 



 

 
31.5.2018 Boží tělo v Plzni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Františkánům.31.6.2018 se konalo setkání všech plzeňských farností k oslavě Božího těla s 
biskupem Tomášem v katedrále na náměstí. Zároveň to byla poslední mše v katedrále před jejím 
zavřením k celkové stavební rekonstrukcí. Ta má trvat tři roky. Eucharistický průvod se konal u čtyřech 
oltářů na náměstí. Jedno ze zastavení měli na starosti Františkáni OFM, kteří zadali ozdobení oltáře a 
jeho hlídání .Výzdoby se ujali Kučerovi a hlídání Karel Ženíšek. Na průvodu se setkali Jarda, Karel, 
Pavla, Milan, Lída, Jana, Luboš s Věrou. 

 
 

10.6.2018 Volební Národní kapitula 2018 

 
Dne 9.6.2018 s konala národní volební kapitula. Za MBS Plzeň byl vyslán Luboš. 

Byl navržen jako kandidát na ministra. Ministrem byl zvolen František Reichl. 



 

Luboš byl zvolen na službu zástupce ministra. 

 

14.6.2018 návštěvy u Aničky Srbové 

 
Návštěva u Aničky Srbové, která nyní bydlí v charitním domově Zita ve 
Sladkovskéhu ul. byla jako vždy veselá a optimistická. Anička vyprávěla 
o své charitní práci. Více se dočtete v terciářských listech. Na návštěvu 
přišli. Jarda, Luboš, Jana a Anička. 

 
 

 
 

21.6.2018 setkání při adoraci, mši a nešporách 

Dnes se konalo naše pravidelné měsíční setkání, kterého se snaží účastnit všichni 

zdraví členové místního bratrského společenství v rámci povinnosti vyplývající z 

řehole 

1. [Řehole 24] Bratrské společenství musí nabízet svým členům příležitosti 



 

k setkání a ke spolupráci prostřednictvím schůzek, které se mají konat co 

nejčastěji, jak to dovolují místní podmínky, a na nichž se mají všichni aktivně 

podílet. 

 
2. [Řehole 6,8] Ať se bratrské společenství pravidelně schází také jako 

církevní společenství ke slavení eucharistie v takovém duchu, jenž posílí bratrství a 

který je pro františkánskou rodinu charakteristický. Kde není možné slavit eucharistii 

samostatně, ať se bratři a sestry připojí k širšímu církevnímu společenství. 

 
Před a při adoraci nám duchovní asistent umožňuje svátost smíření. Mše svatá a 

nešpory se nesly v duchu svátku sv. Aloise. Na setkání jsme byli informování o 

národní volební kapitule (Luboš) , o jednání s diecézním muzeem ohledně umístění 

praporu MBS Plzeň a jeho využití při slavnostních akcích. Dále jsme byli informováni 

o připravovaných akcích. (Jarda) 

Jedna z nich se týká dlouholetého člena řádu Václava Ptáka. Děkovná mše za dar života 
k 90. letům výročí jeho narození a 66 let života ve františkánském sekulárním řádu 

se bude konat 6.7.2018 v 16,00 v meditační zahradě. 

Dále jsme si vyzkoušeli, jak nesnadné to mají lidé na invalidním vozíku. Do kostela 

vede několik příkrých schodů a kostel není vybaven rampou. Takže musela nastoupit 

síla starců. Nakonec se nám podařilo snést i vytlačit nemocného novice ze schodů i 

do schodů. Škoda. Bezbariérový přístup je dnes běžný ve většině veřejných prostor, 

ale farnost Plzeň město tady zaspala. 

 

 

6.7.2018 děkovná mše za život Václava Ptáka 

 
 
 

Děkovná mše svatá za dar života bratra Františka Václava Ptáka, OFS , k 90. výročí 

jeho narození. Václav Pták za pomoci Jana Nepomuka zorganizovali děkovnou mši v 

kapli sv Maxmiliána Kolbeho, minority františkána.Václav Pták se znal osobně s 

politickým vězněm Lubošem Hruškou, zakladatelem zahrady. Zároveň jsme vzpomínali 

i na zesnulou Jindřišku Ptákovou. Oba byli spolu více jak 6 desetiletí terciáři sv. 

Františka. 



 

 
Na setkání přišlo kolem čtyřiceti hostů. Mši celebroval Jan Nepomuk OFM. Sestry 

výborně napekli. Jarda s Dankou přivezli kávu.Varhany hrála Anička Srbová. Odvoz 

zajistii Karel, Jarda a Luboš 

 

 
 
 
 

9.7.2018 nová úprava terciářského hrobu v Plzni 

Po předjednání s Karlem (technická stránka), s Milanem (finanční stránka) a s Dankou 

(architektonický záměr) jsme s Lubošem v pondělí 9.7. vyrazili na hřbitov a provedli 

jsme totální pětihodinovou rekonstrukci hrobu SFŘ (vizte prosím přiložený snímek); 

odstranili jsme nevyhovující pokryv hrobu, zryli a srovnali povrch, pokryli černou 

geotextilií,  zasypali říčními oblázky (z Itálie); na plochu vlevo a vpravo od kříže jsme 

umístili dva velké keramické truhlíky s přesazenými rostlinami; vyčistili jsme i 

pěšinky kolem hrobu a za hrob jsme přesadili vyryté "sloní uši"; část břečťanu z hrobu 

jsme zlikvidovali a zastřihli jsme břečťan na zdi; současná podoba umožňuje 



 

praktické odkrytí 

hrobu k 

případnému 

uložení dalšího 

nebožtíka (věříme, 

že to brzy 

nenastane; jinak ale 

úložné místo by bylo 

uprostřed) a brzké 

obnovení původní 

podoby hrobu s 

případným 

dosypem oblázků; 

domluvili jsme se s 

Lubošem, že příští 

pondělí 

dopoledne 

provedeme ještě 

vybetonování levé 

uličky s nerovným 

terénem a nátěr 

kříže - tím by bylo 

na nějaký čas 

hotovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.2018 Setkání u Studánek na Roudné ke dni 

Při setkání farníků františkánské farnosti ke dni modliteb za přírodu a za vodu (je v 

ní zahrnuta část Sluneční písně sv. Františka) jsme si připomenuli slova papeže 

Františka: 

Ztrácíme postoj úžasu, rozjímavosti, naslouchání stvoření a nedovedeme již chápat 

to, co Benedikt XVI. nazývá „rytmem dějin lásky Boha a člověka“. Proč je tomu tak? 

Protože smýšlíme a žijeme horizontálně, vzdálili jsme se od Boha, nečteme Jeho 

znamení. Připomenuli jsme si encykliku papeže Františka Laudato si a pak Jan 

Nepomuk OFM sloužil mši svatou v kostele na Roudné. 

Z našeho společenství se účastnili Luboš a Tomáš. 
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Modlitba do  sucha             Žl 135,5-7) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán 

je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v 

mořích i ve všech propastných tůních. Přivádí mlhu od končin země, déšť provází 

blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.  

Text modlitby Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními, a především 

panem bratrem sluncem, jenž přináší den a nám svítí světlem svým, jest krásné a 

září leskem velikým jsouc, Nejvyšší, tvým obrazem. Chválen buď, můj Pane, skrze 

sestru lunu, skrze hvězdy, na nebiʼs je stvořil jasné, vzácné a krásné. Chválen buď, 

můj Pane skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, skrze nečas i počasí jasné, 

kterým na živu své tvory udržuješ. Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu, která 

je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď, můj Pane skrze bratra oheň, 

kterým osvěcuješ naše noci, je krásný, radostný, mohutný a silný. Chválen buď, můj 

Pane, skrze naši sestru matku zemi, která dává život a jež vládne nade všemi a jež 

rodí různé plody a trávu a barevné květy. 

Náš Pane, chtěli bychom se připojit k této chvále, kterou vyzpíval svatý František. 

Jak tě ale může chválit slunce, když spaluje, voda, která ztrácí průzračnost a v 

přívalech přináší zkázu namísto života, jak tě může chválit oheň změněný v ničivý 

požár, a vyprahlá země? Pohled na ni nás naplňuje sklíčeností. 

Vyznáváme, že nejsme dobrými správci tvého stvoření, když přírodu víc 

drancujeme, než abychom ji chránili, a rozséváme znečištění a zkázu namísto 

krásy. Odpusť nám a obměkči srdce těch, kdo hledají jen svůj prospěch na úkor 

přírody a na úkor chudých. Prosíme o dar vláhy pro naši zem a pro nás o sílu tvé 

lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako 

bratři a sestry a nikomu neškodili. 

Dobrý Pane, Bože našich předků, Panovníku nebe a země, Stvořiteli vod, Králi 

všeho svého stvoření, vyslyš naši modlitbu. Amen. 

 

9.9.2018 modlitební setkání na faře 

Nejprve proběhlo setkání místní rady společenství MBS Plzeň. 

Účastnili se Jarda, Karel, Jana, Milan, Luboš a duchovní asistent Jan Nepomuk OFM. 

 
Zápis projednaných záležitostí ze zasedání rady MBS Plzen ze dne 6.9.2018 

1. Vstup do Noviciátu Pavla Lukáše. Pavel souhlasí s obláčkou v kostele 

NPM a to i přes to, že tam není bezbariérový přístup. Zajistili jsme přístup z 

diecézního muzea. 

2. Rada jednomyslně souhlasila, aby Jarda sestavil dopis faráři za naše 

společenství se žádostí o zajištění bezbariérového přístupu do kostele. 

navrhujeme kovovou (dřevěnou) přenosnou rampu) 

3. Organizační zajištění mše sv. za život Mudr. Jiřinky Kříškové (96 let) v 

Meditační zahradě 27.9. Mši povede otec Emil Soukup. Dopravu sestry zajistí 

Luboš (+ květiny). Občerstvení zajistí Jana. Další podrobnosti zajistí Jarda na 

příštím společném setkání. 4.Rada se dohodla na změně začátku setkávání na 

modlitby na faře na 16,30 

 
Modlitebního setkání 

Účastnili se Jarda, Karel, Jana, Anička, Luboš. a postulanti Karel a Tomáš 

Modlitební setkání jsme zahájili v kapli modlitbou k eucharistickému Kristu a před 

modlitbami jsme zazpívali Bavorské litanie panně Marii. 



 

Ve farním sále jsme četli z Celana kap. 21-25, které jsme každý krátce 

komentovali dle svého. (Vztah k přírodě, vztah k církevním autoritám,vztah k 

nemocným a bezdomovcům,víra v zázraky a v existenci Zlého Ducha. 

 

 

28.6.2018 setkání na výstavě a přednášce 

Před setkáním na přednáškách v Přešticích církve Evangelické jsme navštívili 

výstavu.Účastnili se Jarda, Luboš a Věra 

Po přednášce v Přešticích jsme v Přešticích zaskočili na pivko a pak jeli domů vlakem. 

účastnili se Jarda, Luboš, Věra, Anička a Alenka s JardouO přednáškách se lze dočíst v 

Terciářských 

listech 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.7.2018 setkání u Věrky Lodrové 

 

Věrka nám napsala dopis o svém dalším plánovaném životě. Opustí svůj domov, 

kde celý život žila a za komunismu zde sloužila pro různá společenství věřících a 

půjde bydle do domova sv. Aloise, kde se těší na kapli. 

23.7.2018 jsme se tedy sešli naposledy v jejím domě a zahradě. Vzpomínali jsme, 

vypili kávu a snědli výborné sladkosti. Na závěr malé posezení a modlitby na 

zahradě. I přes svůj věk se o ní Věrka skvěle dál stará. 



 

 
 



 

SRPEN 2018 

Zemřela naše sestra Libuška ve věku 93 let. 

Poslední čas strávila v charitním domovu 

důchodců. Narodila se v roce 1925. V našem 

řádu žila od roku 1993. Naši členové jí 

pravidelně navštěvovali. Pavla jí přinášela 

eucharistii. Promluva P. Jiřího Barhoně na 

pohřbu sestry Antonie Libuše Světlíkové, OFS 

(11. 8. 2018 v kostele sv. Jana Nepomuckého v 

Plzni) Velebí má duše Hospodina a můj duch 

jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť shlédl na 

svou nepatrnou služebnici – opakuji znovu tato 

úvodní slova nejkrásnějšího chvalozpěvu o 

Bohu, který vyzpívala samotná Panna Maria. 

Opakuji je proto, že si myslím, že celý život 

paní Libuše Světlíkové byl také chvalozpěvem, 

kterým vzdávala dík Bohu. Svoji víru v Boha, 

vděčnost a lásku, kterou k němu pociťovala, 

projevovala nejenom ve chvílích, kdy se jí 

všechno dařilo, ale i tehdy, když už toho moc 

dělat nemohla a kdy byla vážně nemocná. Bez 

přehánění můžu říci, že mi tím připomínala nejznámějšího světce naší doby, 



 

svatého Jana Pavla II. Když jsem se v tomto období při svých návštěvách u ní ptal: 

„Paní Světlíková, jak vám dneska je, jak se cítíte?“, nikdy neřekla, že ji něco bolí 

nebo že se necítí dobře. Řekla: „Otče, já to beru.“ Takhle to bylo po mnoho 

posledních let jejího života a jistě to mohou potvrdit i všichni ostatní, kteří jí 

navštěvovali. A že těch návštěv nebylo málo, protože kdo miluje, ten je také 

milován, a tím pádem i navštěvován. A jak svoji víru v Boha, vděčnost a lásku 

projevovala, když ještě mohla chodit, vařit, prát, učit atd.? O tom by mohl dlouho 

vyprávět mnohý z vás. Mnohý z vás, co jste tady, a pokud by to šlo, také mnohý z 

těch, co už tu nejsou, protože i těch je velký počet. Kněží i laici, řeholníci, mezi nimi 

zvláště františkáni a salesiáni. Do františkánské rodiny patřila i jako členka jejího 

třetího řádu, ve kterém byla 26 let. Stejně tak ale pomáhala i všem ostatním, lidem z 

ulice – zkrátka každému člověku, o kterém věděla, že potřebuje pomoc. Každému 

takovému opravdu pomohla a nedala si pokoje do té doby, dokud pro něj něco 

neudělala. Možná že by stálo za to, aby se to nějak zaznamenalo, zapsalo, protože 

to byly věci, ať už velké nebo malé, vždycky vykonané z lásky. A právě takové věci, 

takové skutky, mění tento svět k jeho lepší podobě, a proto by se na ně nemělo 

zapomenout. Možná už si nepamatuji všechny podrobnosti, ale připomenu jeden 

takový skutek, se kterým se jednou svěřila. Bylo to rok nebo dva roky po srpnu 

1968, tedy před necelými 50 lety. Paní Světlíková tehdy pracovala na nějakém, 

snad krajském, školním úřadě. Komunisté dělali čistku, při které vyhazovali ze škol 

nebo překládali z velkých škol na malé všechny nepohodlné učitele, kteří 

nesouhlasili se sovětskou okupací a nastávající normalizací. Těch učitelů bylo 

mnoho, takže soudruzi měli s touto čistkou tolik práce, že ji prakticky nemohli 

zvládnout. Nakonec se jeden z těch nejvyšších, který na tomto úřadě o těchto 

věcech rozhodoval, obrátil na paní Světlíkovou, aby mu s tím pomohla, protože 

věděl, že ona udělá každou práci poctivě a svědomitě. Samozřejmě, že s touto 

čistkou nesouhlasila, ani nemohla zabránit, aby se stala. Ale když už dostala na stůl 

desítky jmen učitelů a údajů o nich, pustila se do práce, a to opravdu svědomitě. U 

každého si přečetla nebo nějak zjistila, kolik mu je roků, kolik roků učí, jestli má 

rodinu, na jaké škole učí a kde bydlí. Dosáhla toho, že mnozí tito učitelé, když už 

museli být přeloženi, nakonec byli přeloženi do takových škol a na taková místa, 

kde se měli lépe než předtím, jak jí potom nejeden z nich řekl. To je jenom jeden ze 

stovek příběhů, který paní Libuše Světlíková svým životem napsala, respektive 

zrežírovala. Ty další byste mohli uvést vy, jak už jsem podotkl. V rámci objektivity 

musím ale také říci, že byla jedna věc, která se jí nezdařila. To bylo před dvaceti 

lety, kdy se mě pokoušela naučit německy. Ať dělala, co dělala, tohle se jí 

skutečně nepodařilo. Na její obhajobu však musím dodat, že to nebyla její vina, 

chyba byla na druhé straně. Ono je těžké naučit německy člověka, který si plete 

„der“ a „die“ a na to třetí si nemůže vzpomenout. Jediné, na co si z těch hodin 

němčiny u ní vzpomínám, a to dobře, je to, že mě při nich vždycky královsky 

pohostila, stejně jako každého, kdo k ní přišel na návštěvu. A nejen pohostila, ještě 

dala přídavkem nějaké jídlo domů, abych neměl hlad ani na faře. Což mě vedlo k 

tomu, že jsem se jí jednou musel zeptat, jestli ví, proč mám tak dlouhé ruce. 

Odpověděla: „No proto, že jste celej dlouhej, tak máte i ruce dlouhé, tak už to 

bejvá.“ „Kdepak, to je z jinýho důvodu,“ vysvětlil jsem jí. „To je od těch vašich 

těžkých tašek, plných jídla, které mi dáváte. Kvůli nim mám ruce skoro až na 

zem.“ * * * Přiznáváme, že je nám v tuto chvíli smutno z toho, že se s paní Libuší 

Světlíkovou loučíme. Takových, kteří celý život a celé srdce dají Bohu a zároveň i 

druhým, takových lidí není mnoho. Samozřejmě nám bude scházet. Jak to ale 

ona říkala i v těžkých chvílích? Říkala: „Já to beru“. Což znamená, jestliže to chce 



 

Bůh, tak to přijímám. I tohle se tedy od ní můžeme naučit. A krom toho věříme, že 

to není loučení napořád. Jednou  se přece sejdeme na tom nejkrásnějším místě, v 

tom nejkrásnějším domově – v nebi. Věříme, že naše Libuška, můžeme-li to tak 

říci, už tam je. Věříme a modlíme se za to na přímluvu Panny Marie. Děkujeme ti, 

dobrý Bože, za její mimořádný a požehnaný život. 

 
Uvedený text získala od Otce Jiřího Anička Srbová (velké díky!).  

V průvodním mailu uvedla: „ Dobré ráno přeji a doufám, že bude, když přeposílám tak 

výborné texty. Napadá mne k tomu pouze, že vlastně Libuška v začátcích charity 

patřila k velmi aktivním dobrovolníkům charity. Když začali být v původním "domečku" 

u františkánského kostela ubytovávaní první bezdomovci, vařila jim polévky, na 

Vánoce rozvážela pečivo a věci, které jsme dostali, osamělým lidem atd. Pak se 

situace obrátila a byla to ona, která přijímala dobrovolnickou pomoc od ostatních, a 

tak jim vlastně umožňovala dělat dobré skutky a shromažďovat si tak poklady v nebi. 

Pokoj a dobro a pozdravení A. Srbová“ 

 

1.8. 2018 Tradiční letní duchovních obnova v Liticích 
4.  

Kompasem Jana 

Křtitele ... ... jsme byli 

obdarováni na 

duchovní obnově 

Požehnání Jana 

Křtitele 1. – 5. 8. 2018 

v litické Koinonii. A 

nejenom jím. Někteří 

se po čase setkali se 

známými z různých 

koutů diecéze, jiní 

získali čas k usebrání 

při adoraci v kostele či 

při odpočinku na farní 

zahradě, další byli 

nadmíru spokojeni s 

poskytnutým 

cateringem. I tropické 

počasí se dalo 

zvládnout díky tomu, že všechen program (kromě stravování) probíhal v kostele sv. 

Petra a Pavla. Klíčové však byly přednášky P. Alvara Grammaticy, Th. D., na 

uvedené téma. Na základě biblických textů nás přiměl k zamyšlení nad postavou 

Jana Křtitele a jeho posláním nejenom v době Ježíšově, ale i v našem čase. 

Uvědomili jsme si důležitost přijetí Božího daru, trvalou přítomnost živého Ježíše a 

žití radostné víry v jednotě s našimi bratry a sestrami. Velké poděkování všem za 

přípravu a organizaci obnovy a těšíme se na další „repete“ již tradičních letních 

duchovních obnov v Liticích. Jsou pro nás velkou posilou. Šedivých, Ženíškovi a 

Kučerovi (text pro Zpravodaj PD) 

 

 

 

 



 

2.8.2018 Slavnost Panny Marie Andělské v kostele NPM 

Slavnost Panny Marie Andělské Jako každým rokem, i letos se 2. srpna 2018 

konala u PMN ve Františkánské ulici slavnost Panny Marie Andělské - Porciunkula. 

Mši svatou v 18 hodin sloužil bratr Jan Nepomuk Svoboda, OFM. Porciunkula, v 

překladu „ díleček“, byla původně malá kaple nedaleko Assisi, která byla svatému 

Františkovi velmi milá. Svatý František nesmírně uctíval Matku Boží a chtěl žít 

pod jejím srdcem, pod jejím ochranným pláštěm. Proto jí tuto kapličku zasvětil. 

Kapličku postupně opravil, shromažďoval se zde se svými druhy, založil zde svůj 

řád a přál si, aby sem byl před svou smrtí přenesen. Milost, aby všem, „ kdo v 

pokání a vyznání hříchů přijdou navštívit tento kostel, udělil Pán velkodušné 

odpuštění s úplným prominutím všech vin“, vyprosil sv. František jedné noci roku 

1216 v kostelíku v Porciunkuli. František vyprosil na papeži Honoriovi III., aby udělil 

všem, kteří sem přijdou a splní podmínky – svátost smíření, přijetí eucharistie a 

modlitbu na úmysl Svatého Otce - plnomocné odpustky. Tak se stala Porciunkula 

místem odpuštění hříchů, stejně jako pouť do Santiaga de Compostella, do Říma 

anebo do Jeruzaléma. Františkova žádost byla pomocí těm, kteří neměli síly nebo 

prostředky navštívit jiná poutní místa, tehdy uznávaná. V současné době lze v 

Porciunkuli získat plnomocné odpustky každý den v roce. Nad malou kapličkou byla 

v 17. století vystavěna bazilika Panny Marie Andělské – Santa Maria degli Angeli. 

Při mši svaté četl bratr Nepomuk z františkánských Pramenů o založení 

františkánského řádu v Porciunkuli. Mši svatou velmi obohatila františkánská schóla. 

Účast věřících, zvláště z farnosti Lochotín, byla hojná. „Nuže, naše Paní a 

ochránkyně chudých, chraň nás až do doby Otcem předurčené! O Mater bona – 

fratrum corona - esto Minoribus prona!“ (2 Cel) (ajp) 

 

13.9.2018 Vstup do noviciátu Pavla Lukáš Ševčíka 

Dne 13.9.2018 proběhla obláčka, vstup do noviciátu našeho řádu v kostele NPM ve 

Františkánské ulici v Plzni. Mši svatou vedl Jan Nepomuk Svoboda OFM. Do řádu jej 

přijla minist MBS Plzeň Jaroslav Šedivý OFS. 

Jsme rádi za dary na lidech, které nám dopřává Pán. 

V současné době se formují na setkání s Janou ještě další dva kandidáti. 
 
Náš bratr Lukáš Pavel je velmi nemocný a na invalidním vozíku. bydlí v Kunějovicích 

38, velký kus za Plzní a potřebuje bezbariérový přístup do našeho společenství. 

Naštěstí má sousední klášter výtah a malé parkoviště, tak se nám daří jej dopravit až 

na společenství. 

Velmi si vážíme jeho modliteb za naše společenství i za národní společenství. 
 
z dopisu Pavla: 

Život bratří I.řádu je pro mě energii a sílou a prohlubováním víry a stále bližší se 

spojením s evangelizací a myšlenkou svatého bratra Františka,který mi právě přes 

toto místo oslovil a povolal a dal se mi poznat v době nejtěžší a zavázal jsem se 

Bohu a jemu že ho budu pokorně následovat. Vstup do obláčky je pro mě velmi 

důležitý a je to životní cesta. Chápu že vzhledem k zdravotnímu stavu nemohu tak 

často být s Vámi a proto se modlím za naše společenství. Nemoc mi postupem času 

ubírá sílu a možnost být s Vámi což je extrémně bolestivé pro mě a pro bratrství. 

Proto pokud je to problém organizační a vzhledem k tradici pochopil jsem to a 

přistupuji na to. Jak říkám ač duše bolí a krvácí. Bratře prosím aby byl nějak důstojně 

zajištěn vstup do kostela abych se mohl účastnit. 



 

 

20.9.2018 Sdílíme se (se sv. Klárou) 
V duchu ekumeny – společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického 

sboru v Přešticích „Martin a Jan, návrat k milosti aneb Proti proudu dějin“ (Martin 

Luther a Jan Kalvín) v rámci cyklu „Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a komunitním 

centru v Přešticích, Masarykovo náměstí 311; 

 

Účastnili se Jarda.Luboš a Věra ,Alenka a Jarda. Ocenili jsme nestranné informace o 

Martinu Lutherovi a Janu Kalvínovy a začlenění jejich životů do kontextu historických 

událostí jejich doby. 

 

Více se dočtete v terciářských listech 9 2018 na terciářské listy MBS Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.92018 Nový prapor našeho společenství MBS Plzeň 

 
 

Alenka Vadlejchová vytvořila jako náhradu starého, který jsme věnovali do diecézního 

muzea, nový prapor. je krásný. Bude zatím v deskách uložený u ní. Používat jej můžeme 

při slavnostních setkáních a při poutích. 
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23.9.2018 otevření farní meditační zahrady v Dobřanech 

 

Člen našeho řádu, ministr MBS Plzeň 

Jaroslav Šedivý stál aktivně a duchovně 

za obnovením farní zahrady v 

Dobřanech. Jako ředitel školy v 

Dobřanech zapojil do obnovy brigádníky 

z řad rodičů a jejich dětí. Zahrada patří 

Koinonii Jana Křitele v Liticích, které zde 

provozuje začínající komunitní centrum. 

 

 
 

V úterý 3. dubna 2018 se rozběhl 

kroužek Zahrada Anežky České , 

který funguje na stejném principu 

jako již existující Dílna svatého 

Josefa. Podporuje děti a jejich 

rodiče, příp. prarodiče, v získávání 

znalostí a dovedností spojených s 

péčí o zahradu. Na úpravě se 

podílel město Dobřany, Nadace 

partnerství - zelené Oázy a další 

sponzoři. 

 
Jaroslav ve velké míře naplňuje jedno z poslání sv.Františka - úcta a pomoc přírodě 

kolem nás. 

 

... 
 
.
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27.9.2018 děkovná mše za život Mudr. Jiřiny Křížkové v meditační 
zahradě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes byla v meditační 

zahradě sloužena děkovná 

mše za život Mudr Jiřinky 

Křížkové. Po mši bylo agapé 

a nešpory. O Jiřince se více 

dočtete ZDE v Paměti národa 

Děkujeme mons.Emilovi za 

mši svatou, a správcům 

zahrady Věrce a Veronice za 

milé přijetí a trpělivost. 

 

 

 

Za MBS se účastnili : Jiřinka, 

Václav, Jarda, Karel, Luboš, 

Milan,Anička, Pavla, Lidka a 

přišli další hosté.Pavla, Jana 

a Lidka připravili občerstvení. Kávu a čaj zajistil Jarda. Odvoz zajistili Luboš a Karel 
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4.10.2018 slavnost sv. Františka 

Slavnost sv. Františka 2018 s Františkány a 

Dominikány proběhla ve slavnostním duchu. 

Kostel NPM ve Františkánské ul. byl plný 

hostů, zpívala Scholla. V homilii p. Vojtěcha 

Soudského jsme slyšeli, že bychom měli být 

autentičtí a žít ve stejném světě jako lidé 

kolem nás, abychom jim rozuměli a byli jsme 

i my pro ně důvěryhodní. Agapé na faře bylo 

příjemné a bohaté na pohoštění. Lidé si 

mezi sebou popovídali. Přítomní členové 

terciářů sv. Františka obnovili svůj profesní 

slib slovy řeholního slibu od papeže Pavla 

VI. K slavnostnímu dni velkou měrou 

přispěly večerní chvály z farnosti Severní 

předměstí spolu s adorací a na závěr 

nešpory ke slavnosti našeho serafínského 

Otce Františka, jáhna, zakladatele tří řádů. 

Byla to jedna z nejslavnostnějších oslav sv. 

Františka, které jsem v Plzni zažil. Obnova 

profesního slibu: Děkujeme ti, Pane, za 

povolání do Sekulárního františkánského 

řádu.  

Prosíme tě o odpuštění všech našich selhání, slabostí a provinění proti našemu 

rozhodnutí žít podle Evangelia a proti Řeholi. Dej nám, prosíme, abychom stále 

zakoušeli horlivost a nadšení toho dne, kdy jsme vstoupili do bratrského společenství. 

Proto obnovujeme své rozhodnutí žít evangelium podle Řehole Sekulárního 

františkánského řádu až do smrti. Dej nám také, abychom vždy žili v souladu se svými 

bratry a sestrami, a přede všemi vydávali svědectví o velikém daru františkánského 

povolání, který jsme od tebe přijali, abychom se stali svědky a nástroji poslání církve 

mezi lidmi a hlásali Krista životem i slovy. Amen. 

 
Ještě zaznamenávám , že z našeho společenství byli dva 

členové na Transitu sv. Františka , to je připomínka úmrtí sv. 

Franntiška v Assisi. Připomínka se konala v 

předvečer svátku v kostele Všech svatých na Roudné. Je to 

krátká slavnost podle rituálu se zpěvy a modlitbami a skoro 

ve tmě, jen svíčky kolem hábitu: 
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4.10.2018 ještě ke slavnosti sv. Františka ( foto Jarda) 

Sv. František (2x) 

mše svatá se s obnovou slibu terciářů 

Agapé po mši 

agapé po mši Pak následoval v kostele výstav 

nejsvětější svátosti a po zpěvech a rozjímání 

následovaly večerní modlitby. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



86 MBS OFS v Plzni 2017-2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



87 MBS OFS v Plzni 2017-2018 

 

 

P 

11.10.2018 setkání při formaci kandidátů v Domečku Františkánů 

Jana se stará o formaci kandidátů a noviců v Domečku Františkánů. Kandidáti jsou 

Tomáš, Lucka, Václav. Novicem je Lukáš, který vstoupil do Noviciátu 4.10.2018. 

Setkání se koná vždy ve čtvrtek v 16,15 1 x měsíčně. Jana probírá cestu a detaily ze 

života sv. Františka. tentokrát jsme se modlili společně růženec. Sv. František byl 

velkým obdivovatelem Marie. 

Po formačním setkání následuje mše s Františkány a potom nešpory. 

Škoda, že tak málo členů našeho MBS se účastní, aby se o novice a kandidáty více 

zajímalo. Náš řád je přece především o bratrství mezi námi. 

 

18.10.2018 setkání v Přešticích 

Proběhlo další setkání při přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích 

. Tentokrát byla o  : Filip Neri ( 21. července 1515, Florencie, Itálie – 26. května 1595, 

Řím) -byl italským katolickým knězem, zakladatelem kongregace oratoriánů a jedním z 

modelových světců katolické reformy 16. století a o Jan Amos Komenský Jan Amos 

Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius ( 

28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené 

provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších 

českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. [1] Během svého života si získal renomé 

především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. 

 
Účastnili se Jarda, Luboš s Věrkou. a 

další katoličtí přátelé. 

 
Tito dva učitelé byli sice o dvě generace 

věkem mezi sebou, ale oba se zasloužili 

o lepší přístup dospělých k mládeži. 
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25.10.2018 setkání ve Františkánské 

Sunday, October 28, 2018 

Velké setkání proběhlo tradičně. Adorace, svátost smíření, mše a nešpory. Společné 

prožití společenství členů řádu s Pánem. Tím, že se společné přímluvy a sdílení 

přesunulo na jiné čtvrtky, máme čas k informacím o životě v našem MBS a Národním 

společenství. 

Jitka Polívková se soukromým nákladem postarala o vydání životopisu sv. 

Antonína.Většina přítomných členů si jí koupila.  

Luboš přinesl objednávku na knihu vydanou Národní radou Svatost ve světě. 

Objednalo si jí zatím 8 členů. Dále přinesl informace o službě v národní radě. 

Jana vyvolala diskuzi o finančních příspěvcích členů a o darech chudým. několik členů 

se vyjádřilo negativně i pozitivně. Finanční záležitosti 

MBS je potřeba projednat na zasedání místní rady. Zjistit jak je to s platbou na 

indického žáka, jak pomáhat chudému invalidnímu Lukášovi. Založit soukromou sbírku 

na Chléb sv. Antonína? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.11.2018 Zápis ze zasedání místní rady MBS Plzeň 

Zápis ze zasedání místní rady MBS Plzeň ze dne 1.11.2019 

Účastnili se : Jan Nepomuk OFM, Jarda, Karel, Milan, Luboš, Jana 
· + K pastoračnímu rozhovoru s některými členy společenství se nabídli: a. S 

Helenkou promluví Jana b. S Radkem promluví Luboš c. Se Stáňou promluví Milan · + 

Jarda vyzve na společenství dobrovolníky k zajištění občerstvení a úklidu při setkáních 

· + Byl upraven a doplněn kalendář setkání na rok 2019. Postní duch. obnova 

16.3.2019 s bratrem Bartolomějem. Volební kapitulu budeme slavit 21.11.2019 · + 

Vstup kandidátů Tomáše a Lucky do noviciátu byl domluven na březen 2019 · + K 

Mezinárodnímu dnichudých 19.11.19 bude vyhlášena finanční sbírka v našem 

společenství a. Ze sbírky podpoříme Lukáše, který už ½ roku čeká na vyřízení 

podpory v invaliditě b. Část sbírky odešleme na konto sv. Antonína Františkánům do 

Prahy · + Rada se bude zabývat podrobněji ekonomickou a zdravotní situací Lukáše. 

Cílem je zjistit, jak mu dlouhodobě a smysluplně pomáhat. Rozhodující bude, zda 

bude Lukáš ochoten se svěřit se všemi svými problémy, aby byla pomoc účinná. Bude 

také třeba sledovat průběh jeho formace  a jednání během noviciátu.  
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1.11.2018 modlitební setkání 

Účastnili se Jarda, Karel, Luboš, Jana, Pavla, Anička, 

Dáša. V kapli nešpory ke dni svatých a pak čtení ze 

životopisu sv. Františka od Celana. Témata: zázraky, 

chudoba, betlém, vztah ke zvířatům . František je pro 

nás jako osoba nenapodobitelný, stejně jako osoba 

Pána Ježíše, ale v duchu a možnostech dnešní doby 

jsou pro nás postoje sv. Františka vzorem a důvodem k 

usměrňování našeho vnímání současného světa a jeho 

potíží. 

Ze současných krátká diskuze o mediálním rozruchu 

kolem homilie p. Piťhy. Zdá se, že cílem tak plamenných 

diskuzí je snaha rozdělit, ne najít společnou cestu. 

 
 
 

2.11.2018 charitní mše za duše zemřelých 

Anička Srbová jako varhanice a Luboš se 

za MBS Plzeň účastnili charitní mše za 

zemřelé, kterou celebroval mons. Emil 

Soukup.Mše se také účastnil ředitel 

městské charity p. Janouškovec a další. 

Při mši se čtou jména klientů zemřelých v 

zařízeních charity v roce 2018. Ostatní 

členové MBS se účastnili dalších mší ten den 

v Plzni a na Plzeňsku.Modlíme se přitom za 

všechny zemřelé členy našeho řádu, aby 

získali odpustky před tváří Boha v nebi. Ať 

hledí na tvář Boží a radují se z nového 

života. 
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2.11.2018 článek o Karlovi ve Zpravodaji plzeňské diecéze 

 

Karel se po 

půl století 

sešel v říjnu 

se svými 

kamarády z 

rytmické 

skupiny 

Angelos z 

roku 1968 a 

zazpívali si 

legendární 

rytmickou 

mši. 

 

 

 

8.11.2018 modlitby za zemřelé u Františkánských hrobů 

Jana a Luboš (ostatní se postupně omluvili - nemoci, zaměstnání apod. Jiní terciáři už 

u hrobu byli 1.11) se modlili apoštolské vyznání, Otče náš, Zdrávas Maria a modlitbu 

za zemřelé františkány I. řádu pohřbené na plzeňském hřbitově u Václava a pak za 

zemřelé terciáře u hrobu terciářů sv. Františka. 

V duchu generálních konstitucí 53/4: 

Bratrské společenství s vděčností pamatuje na zemřelé bratry a sestry a dále 

setrvává ve společenství s nimi při modlitbě a při slavení eucharistie. 

Odpočinutí věčné dej zemřelým pane a světlo věčné ať jim svítí. AŤ odpočívají v  

pokoji Amen 
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10.11.2018 Brigáda v klášteře Hájek u Prahy 

Luboš se účastnil celodenní brigády na zazimování 

Františkánského kláštera Hájek u Prahy. Klášter se 

postupně obnovuje, ale konec oprav je v nedohlednu. 

Františkánský konvent zde byl do roku 1950, kdy je 

zabrali komunisté. Nějaký čas sloužil jako školící 

středisko k převýchově kněží a řeholníků na 

komunistické myšlení. Když se však kněží nedařilo 

přeškolit, bylo školící středisko zrušeno a z kláštera se 

stal přísně střežený objekt, kde byly uskladněny 

součástky do raket. 

Po revoluci byl klášter vrácen Františkánům v naprosto 

dezolátním stavu. Už 20 let se opravuje (zatím se 

opravila střecha, rozvody, refektář). 

I po 40leté přestávce je dnes klášter s nejstarší 

Loretánskou kaplí v Čechách promodlené poutní 

místo, kam stojí zato putovat. 

Na brigádu letos přijelo kolem 60 brigádníků z Prahy a okolí a možná třetina z nich 

bylo terciářů sv. Františka z Prahy, Staré Boleslavy. To je důvod k zamyšlení pro 

plzeňské MBS, které to nemá také daleko, abychom prací nebo i finančně přispěli na 

nám nejbližší poutní místo od Plzně. 

A možná v dalším roce se účastnili společně některé z plánovaných Hájeckých poutí? 

informace na http://www.hajek.ofm.cz/wp/ 

15.11.2018 setkání na faře celého společenství 

Dnes na setkání chyběl ministr 

Jaroslav kvůli nemoci a 

zastupoval jej zástupce ministra, 

Karel. Pavla připravila vše na mši. 

Modlili jsme se za požehnání pro 

Václava Ptáka který slavil 66 let 

výročí své profese v řádu 

(4.11.1952) a modlili se za jeho 

zdraví. (Nepřítomen pro nemoc) 

Modlili jsme se také zesnulou 

sestru Anežku – Dominikáni. Běžný 

průběh setkání: příprava setkání, 

adorace, mše svatá (vedl mons. 

Emil Soukup - Jan Nepomuk byl 

mimo Plzeň),  

 

http://www.hajek.ofm.cz/wp/
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Mons Emil měl homilii o své 

návštěvě na   hoře  La  Verna  za  

sv. Františkem. Na setkání: 

informace ze života terciářů. Byl 

přečten zápis ze zasedání místní 

rady. Jitka Polívková a Alenka 

Vadlejchová vytvořily korouhev pro 

řád. sv. Huberta v Pardubicích s 

obrazem sv. Huberta a sv. 

Eustacha. Myslivci jej používají 

pro průvod k soše sv. Huberta a 

modlitbě před honem. Luboš 

vyprávěl o brigádě pražských 

terciářů v klášteře Hájek u Prahy 

(Zazimování kláštera se účastnilo 60 

brigádníků – terciářů a farníků z 

Prahy.) Hájecká Loreta by mohla 

být navržena jako další poutní 

místo pro naše MBS. Na setkání 

proběhla sbírka pro "Chléb sv. 

Antonína – Františkáni) vybralo se 

900,- Kč. na příštím setkání 6.12. 

bude sbírka pokračovat. Luboš dovezl podle objednávky novou knihu Svatost ve 

světě a  Jitka knihu Svatý Antonín. 

 
 

27.11.2018 LDN Chotíkovská 

Luboš s Věrkou slouží 

každé úterý nemocným v 

LDN. Doprava špatně 

chodících na mši a pak 

služba akolyty s 

eucharistií. 

LDN Chotíkovská je    

vybavena krásnou kaplí a 

věřící nemocní jsou za ní 

velmi vděční 
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29.11.2018 modlitební setkání na faře 

Po krátkém zasedání místní rady, které se účastnila jako host také Jitka Polívková se 

svým svědectvím (jinak přítomna celá rada včetně duchovního asistenta Jana). 

Pak jsme se modlili v kapli. Nejprve nám Jarda rozdal texty o síle modlitby z knihy od 

Orko Váchy a pak jsme v tichosti rozjímali nad textem s cílem vytvořit ve své mysli 

modlitbu, která by vyšla z našeho srdce. Po modlitbách v kapli jsme četli z životopisu 

od Celana o sv. Františkovi. František se nechal vést duchem svatým ve všem co 

konal.Modlitby a rozpravy se účastnili Jarda, Karel Luboš, Jana, Anička, Dáša, Tomáš 

a Radek. 

Jarda, Jana a Luboš se pak přes chodbu přesunuli na přednášku emeritního biskupa 

Františka Radkovského o Turínském plátnu. Přednášku organizovala Maruška 

Ventová, která ale přítomná nebyla protože onemocněla. 
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11.2018 návštěva u nemocného Lukáše 

Jana a Luboš a Tomáš (v iniciaci) navštívili Lukáše (kandidáta) v Kunějovicích mezi 

Nekmířem a Všerubami. Lukáš byl přijat jako kandidát profese do našeho řádu. Má 

tedy on i rada místního společenství rok až dva času na rozmyšlenou, zda bude do 

řádu přijat jako profesní člen nebo ne. Je tu však zhoršující se zdravotní stav Lukáše, 

který mu brání splnit jednu z hlavních podmínek vstupu: pravidelná setkání ve 

společenství. Brání tomu nejen to, že do nádvoří kláštera je znemožněn vjezd jeho 

autem (možná se pokusíme zajistit?), ale i to, že nikdy neví dopředu, jak mu bude. 

Dohodli jsme se tedy s Janou a Tomášem, že doplníme návštěvy u Lukáše Lukáše už 

s velkou láskou pravidelně navštěvuje náš duchovní asistentem Jan Nepomuk (svaté 

přijímání a svátost smíření).My bychom jednou za měsíc doplnili návštěvou při níž 

budeme seznamovat Lukáše s Konstitucemi našeho řádu. To je také základní 

předpoklad pro zodpovědné rozhodnutí k celoživotnímu vstupu do sekulárního řádu.3 
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6.12.2018 setkání se mší adoraci a nešporami 

Dnes jsme měli pravidelné setkání s adorací, svátostí smíření, mší svatou a 

nešporami. kromě toho jsme společně zpívali na faře, rozdali jsme si Terciářské 

listy, které vždy zpracuje Jarda a vytiskne Karel. Dále někteří z nás se přihlásili na 

hlídání jesliček v čase vánočním v kostele NPM. Zaplnili jsme dost časového prostoru 

a to svědčí o dobré spolupráci s místní farností. Popřáli jsme také k narozeninám s. 

Pavle. Omluvili se s. Jiřinka, b. Václav, b. Lukáš, obě s. Libušky, 

b. Pavel, s. Věrka, s. Dáša, s. Stáňa, s. Blaženka, s. Helena, 

b. Oldřich.I když byli nepřítomni i jim přejeme veselý a radostný příchod našeho Pána. Uvidíme se příští 
týden na přednášce ČCE v Přešticích a pak až 3.1. na modlitebním setkání. 
 
Na závěr nám všem požehnal náš milý duchovní asistent Jan Nepomuk OFM. 
 
 
 
 

 



101 

 

 

13.12.2018 návštěva na poslední přednášce v Přešticích 

Jarda a Luboš se účastnili poslední přednášky, kterou pořádá ČCE v Přešticích o 

dějinách církve. Tentokrát jsme slyšeli o tom, že také reformace se po sto letech 

propadla do schematismu, scholastiky a pravidel. Spokojila se se svým prvním 

vítězstvím. Proto Pán probudil nové křesťany, tentokrát skrze domácí církve. Skupinky, 

které se k modlitbám scházeli ve svých domovech, kde četli spolu Písmo svaté. 

protože však církve (Anglikánská, luteránská) se vznikem skupinek nesouhlasily, 

vznikali v 18. a 19. století opět nové církve a také církev katolická na změny reagovala 

a reformovala svoji zvykovost. 

Závěrečné slovo kronikáře 
 

Církev je živá, dokud jsme živí my osobně ve vztahu s Bohem.. Pokud zemřeme do 

obyčejné církevní zvykovosti bez živého spirituálního života, umíráme své víře. Proto 

Bůh znovu a znovu probouzet církev (a tedy potažmo i nás osobně - řekneme-li mu své 

ano),ke skutečnému vztahu a životu s Kristem. 

Reformy s Duchem svatým se dějí i dnes: Myslím, že jsme v našem plzeňském 

společenství za poslední dva roky zreformovali naše zvyky k aktivnějšímu bratrství. 

Scházíme se každý týden, začala se scházet i místní rada (dříve se rozhodovalo jen tak) 

a o věcech místních začal rozhodovat i náš místní duchovní asistent. Ony malinké 

reformy způsobují, že společenství žije bratrštějším způsobem a přicházejí do něj noví. 

I když jsme aktivními členy církve v mnoha jiných oblastech mimo františkánský řád, 

naším vstupem do františkánského řádu jsme Bohu sdělili, že chceme ke všem našim 

aktivitám v životě vycházet z domova františkánského, a vracet, že se chceme do 

františkánské rodiny, našeho domova. 
 

Jaké budou další naše kroky, kam nás Bůh povede? 
 
Stačí jen naslouchat Duchu svatému v tichu a vnitřní modlitbě. Modlitba byla základním 

kamenem života sv. Františka. Na osobním rozhovoru s Kristem zakládal sv. František 

veškerá svá rozhodnutí. 

Uzavřu tedy slovy z knihy o tvůrčí modlitbě, kterou právě dočítám: 
Antonyj Surožskyj - Tvůrčí modlitba: 

"Setkání je pro modlitbu základní. Každý z nás pokud vidíme pravdivě, je nenahraditelný 

a jedinečný pro Boha i pro sebe navzájem. Každý tvor zná Boha svým vlastním 

způsobem, který nikdo jiný nezná ( pokud mu ho nesdělíme )...Setkání v modlitbě musí 

proto být pravdivé. Musí se setkat naše pravdivé já (ne falešná identita, se kterou někdy 

předstupujeme do světa) . je potřeba seobrátit k pravdivému Bohu, ne jen k naší 

představě o něm." 
 

Je potřeba také stále číst Písmo svaté - pro naše setkání s Kristem, číst o sv. Františkovi 

a františkánské spisy pro ochranu naší františkánské spirituality a žít brabantský 

(sesterský) život ve františkánské rodině. 
 

s úctou  kronikář společenství za rok 2018  Luboš Kolafa 
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Složení místní rady  MBS Plzeň v období 2017 a 2018 
 
 
 

 
Ministr Mgr. Jaroslav Šedivý 

 

 
Zástupce ministr Ing. Karel Ženíšek 
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Formátorka Jana Pachnerová 
 
 

 
 
 
Pokladník Milan Kučera 
 



 

 

 
 
 
 

 

 
Kronikář a sekretář Luboš Kolafa 
 
 



 

 

 
Duchovní asistent v roce 2017 Bonaventura Čapek OFM (nyní v klášteře u PMS v Praze) 
 
 
 
 



 

 

 
Duchovní asistent v roce 2018 Jan Nepomuk Svoboda OFM (nyní v Domečku v Plzni 



 

 

Pokoj a dobro bylo každodenní přání sv. 
Františka z Assisi všem lidem, které 
potkával. Kéž nám Bůh dopřeje a daruje, 
abychom i my dokázali sv. Františka 
mocí Ducha svatého napodobit, tak jak 
on napodoboval svým životem našeho 
Pána Krista Ježíše 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kroniku sestavil a vytisknul Luboš Kolafa 12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


