
 
  

 
 

Sióne, chval Spasitele, Pastýře a Učitele, chvalozpěvy jemu pěj … 
Slavnost Těla a krve Páně 

Ve čtvrtek 15. 6. 2017 jsme společně s plzeňskými katolíky a našimi 
biskupy oslavili v katedrále sv. Bartoloměje a na náměstí Republiky. Naše 
společenství spolu se salesiány, litickou Koinonií a farností při katedrále 
zajistilo čtyři oltáříky na náměstí, u nichž se procesí zastavilo ke společné 
modlitbě. Je pravda, že nárazový vítr nám trvale decimoval květinovou 
výzdobu, ale vše nakonec proběhlo slavnostně a důstojně. Sióne, chval 
Spasitele … (ajš) 

 



   
 

Modlitební úmysly SFŘ na červen - srpen 2017 
Červen 2017 
Modleme se, aby mladí lidé při hledání své cesty víry nacházeli svůj vzor v 
našem sekulárním řádu a aby také dokázali přijmout jeho závazek. 
Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, kterýs dal kdysi bratru Františkovi odvahu 
hledat novou cestu víry ve tvé církvi, a toto hledání má pokračovat i dále, 
přinášet své ovoce a přitahovat hledající mladé lidi. 
 
Červenec 2017 
Modleme se za to, abychom v tomto stvořeném světě, jehož zákonitosti odhaluje 
síla lidského rozumu, stále viděli dílo Boží moudrosti. 
Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který dáváš svého ducha i těm, kdo bádají 
nad složitou harmonií stvořeného světa a vedeš je k poznání, že za ní je skryt 
Stvořitel veškerenstva.  
 
Srpen 2017 
Modleme se, abychom neztratili lásku ke své vlasti a svému národu, abychom 
jako závazek víry přijímali povinnost péče o přírodu a o svou zemi, kterou 
jednou odkážeme budoucí generaci.  
Požehnaný jsi náš Bože, Králi světa, který jsi nám dal tak krásnou a bohatou 
zemi, na níž žijeme a za kterou odpovídáme, aby z její krásy žily i naše děti.  
 

Co pro mě představuje Sekulární františkánský řád? 
Minianketa na setkání 18. 5. 2017 po inspiraci úryvkem z knihy 

Gilberta Keitha Chestertona: František z Assissi (Karmelitánské 
nakladatelství, Praha 2017; str. 86 – 87): 

Společenství, které se vzájemně sdílí = nese spolu dobré i zlé; 
chválí společně Pána a vzájemně se učí rozpoznávat jeho blízkost a 
přítomnost. Prostě – drží se za ruce a jde společně vstříc zítřkům 
pozemským i nebeským. 



Banka modliteb, z které také mohu čerpat, ale také do ní dávat. 
Současnost? Chybí nám prvky sv. Františka: pokora, chudoba, trpělivost 
a láska. 

Takoví normální lidé, nijak nevypadající nápadně, spíš nenápadní. 
Rádi se navzájem vídají, dokonce se zajímají o to, jak se kdo má a jestli 
něco nepotřebuje. Rádi se modlí, modlení je jejich denní chléb, ale také jí, 
a rádi. Prostě takoví bratři a sestry, mající společné zájmy, kteří se vídají 
nejen jednou týdně v kostele. Poznávají společně sv. Františka. 

Duchovní rodina, ve které záleží jednomu na druhém. Rodina, která 
se ptá a nalézá odpovědi v modlitbě a nechává prostor pro tvůrčí činnost 
Bohu. V terciářích nalézám nový obzor rodiny, jak to i zamýšlel sám 
Ježíš. Je to předobraz prvotní církve, apoštolské, bratrské. Chvála Bohu 
na výsostech. 

Bratrské společenství. Modlitební společenství. Následování ideálů 
sv. Františka z Assissi a sv. Kláry ve vztahu k Bohu a lidem k sobě, 
přírodě … 

Chaloupka s doškovou střechou, do které velmi zatéká. Hrozí, že se 
každou chvíli rozpadne, ale je zde útulno, bezpečno a občas i radostno, 
neboť sv. František sedí u pece a každou chvíli zachraňuje na svém srdci 
nějakou zbloudilou duši. A ti, kdo jeho péči zakusí, už se od jeho nohou 
nehnou. 

Posilu víry. Lásku. Pokoj. Milá setkávání. Výjimeční přátelé. 
Pak povolal obyčejné lidi do společenství III. řádu, dával jim do jeho 

erbu františkánské bratrství. V jednoduchém a prostém životě ve svobodě 
Božích dětí mají napodobit bratrství prvních křesťanů. 

Zástup, jdoucí za svatým Františkem, jdoucím za Pánem Ježíšem. 
Společenství lidu Božího s P. Bohem, spojení prostých laiků v Boží 

přítomnosti. 
Jít cestou sv. Františka, milovat lidi a především Boha, naslouchat 

Bohu, co nám říká, ctít a přijímat s úctou Eucharistii, žít s pokorou. 
Neustálá konfrontace mezi tím, co by mělo být a co je, potřeba 

prosit za sebe i lidstvo. 
Společenství vykoupených hříšníků podle sv. Františka v duch 

evangelia. 
700 let vanutí Ducha svatého. Dar bratrství. Konkrétní inspirace pro 

život s Kristem. Tuna tolerance. (ajš) 
 

V Himalájích s Janou Růžkovou 
Ve čtvrtek 22. 5. 2017 jsme se téměř neplánovaně sešli na besedě 

o nepálské pouti s Janou Růžkovou. Jana nás s pomocí mnoha 
promítaných snímků zavedla do exotických krajů a neskutečných 



nadmořských výšek, kde se svým kamarádem strávila zhruba měsíc ve 
skromných podmínkách. Vše, co potřebovali k životu, si nesli na zádech 
či pořídli v záchytných turistických místech. My, kteří křehkou Janu 
známe, jsme byli překvapeni jejím výjimečným fyzickým i psychickým 
výkonem na tak namáhavé pouti. Její vyprávění a nádherné snímky nás 
na hodinku přenesly do jiného světa. Díky, Jano, a díky také, Luboši, za 
technické zabezpečení besedy. (ajš) 

     
 

Františkánskou cestou 
Na návštěvě u Oldy Rosůlka 

V parafrázi na známý český film bychom tento článek mohli také 
nazvat Na samotě u rybníka. Olda žije se svou ženou Janou na samotě 
téměř na břehu Drahotínského rybníka, na cestě mezi Zručí-Sencem a 
Druztovou. Před jeho domem také probíhá hranice mezi oběma katastry. 
V malebném prostředí v zajetí zeleně – to je zázemí Prokopa Oldřicha 
Rosůlka. O Oldovi víme, že pracoval jako učitel na lesnickém učilišti ve 
Žluticích a že se nyní, v důchodovém věku věnuje ochraně krajiny na 
severním Plzeňsku. Zpracovává projekt na ozelenění krajiny ve 
spolupráci s Krajským úřadem PK a státními ochránci přírody. Při 
občerstvení na zahradě jsme se ale také dozvěděli o jeho celoživotní 
práci lesníka, o místech, kde působil, a lidech, kteří na něj měli vliv. 
Nasmáli jsme se jeho příhodám, když dálkově studoval v Brně lesařinu na 
vysoké škole. Zajímavé ale byly také jeho vzpomínky na poválečný život 
v pohraničí, na podrazy komunistů, které jeho rodinu dovedly až 
k odstěhování na Křivoklátsko. Překvapila nás Oldovo působení 
umělecké – maluje a měl již dvě výstavy ve Žluticích, 4. září tohoto roku 
bude zahajovat výstavu třetí. Píše prý ale také básně, jednu z nich 
najdete níže. Posuďte sami Oldův talent v oblasti symbolické přírodní 
lyriky. V neposlední řadě je třeba připomenout Oldovu pravidelnou pomoc 
v lesní mateřské škole v Druztové, kdy s dětičkami vyráží na vycházky po 
lese. Ač do sekulárního františkánského řádu vstoupil Oldřich poměrně 



nedávno, jeho renesanční košatost, s níž vnímá a zachycuje krásu 
stvořeného, a niterné spojení s přírodou a krajinou konkrétně odkazuje na 
jeden z rysů spirituality sv. Františka.  

 
 

  
Z drahotínské samoty jsme v podvečer odjeli do Druztové, navštívili 

jsme místní hřbitov s kostelem svaté Máří Magdaleny, v němž se měl 
Olda následující den podílet na organizaci Noci kostelů, minuli jsme také 
kapli svatého Jana Nepomuckého a setkání jsme ukončili ve Stodolní 
hospůdce nad půllitrem pěnivého moku.  

Děkujeme Oldovi a jeho manželce za milé přijetí a inspirativní 
odpoledne.(ajš) 

 

Prokop Oldřich Rosůlek 
LES A STROMY 

Les je tvořen stromy 
Smrk v jeho stínu je pološero 

samolibý velikán 
nepostradatelný mezi všemi. 

Borovice „Bory šumí po skalinách“ 
česká národní kytka 



její koruna je kšticí půvabné ženy 
milují Tě básníci, malíři 

a já také … 
Modřín plachý rytíř našich lesů 

oddán osudu 
umí skromně umírat 

pod pilou dřevorubce 
takřka neslyšně. 

Jedle vznešená krásko 
jsi hamletem lesa 

mocná čarodějko 
neplač! Je naděje. 

Dub Síla obra 
jednou zemřeš, pilou dřevorubce 

se vzdorem, hlučně 
jako rachocení hromu. 

Bylo to nutné? 
Buk Matko lesa. 

z bukového lesa se ozývá holub – doupňák 
a šumot listoví 

někdo jde lesem, 
jaro a babí léto. 

Bříza supika bříz 
tančící víly 

běloba s přírodní černí 
pro malíře a básníky 

milenci šeptají … 
Olše v mokřadech a močálech pijí vodu 

od vzniku až do smrti 
vzpomínám na verše Antonína Sovy 

milenko břehů 
v olších se schovej, v tiché modlitbě 

tam jsi tak sám, tak sám. 
P.S. Lípa. Ne, na tebe jsem nezapomněl 

pamětníku dávných dob 
pod tvojí korunou 

život má smysl a nebojím se 
smrti 

moudrost našich předků 
je cítit z tvých květů 

život má smysl. 



Kterak jsme putovali na Svatou Horu 
Naše letošní putování na Svatou Horu se neslo ve znamení 100. 

výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Na pouť se nás vydalo v pátek 12. 
5. 2017 z Plzně 7 žen, doprovázel nás bratr Dominik. Z toho jen 3 z nás 
už šly poněkolikáté, 4 ženy šly tuto pouť za rodiny poprvé. Brzy jsme se 
všechny spřátelily, vždyť jsme byly v jedné skupině a náš cíl byl společný 
– Svatá Hora, mše svatá za naše rodiny a blízké. 

 Došli jsme všichni v pořádku, bez odřenin, puchýřů i šrámů. 
Dvoudenní putování s přespáním na faře v Hluboši bylo většinou naší 
první větší cestou po zimě. Proto jsme občas odpočívali a odkládali 
batohy, navlékali pláštěnky a zase je sundávali, čelili náhlým změnám 
počasí i únavě. 

 Svatá Hora byla tentokrát plná poutníků, mladých skupin, které 
přišly pěšky, i starších poutníků, kteří přijeli autem společně s bratrem 
Juniperem z Plzně. Mši svatou pro poutníky z Prahy tu sloužil i kardinál 
Dominik Duka. Po mši svaté, kterou pro nás Plzeňáky sloužil bratr 
Dominik, jsme ještě stihli společné občerstvení ve venkovní cukrárně. 

 Věříme, že nám i našim rodinám Panna Maria Svatohorská opět 
dodá potřebné síly a milosti do našich všedních dnů. (ajp) 

 
 



José Antonio Merino OFM:  
Františkánská cesta pro dnešního člověka  

(přeložil a upravil C. V. Pospíšil OFM;  
vydala Matice cyrilometodějská, s. r. o., Olomouc 2001) 

3. Jestliže jsme bratry, budujeme obec pokoje (str. 36 – 48) 
 

Člověk a krize 
Člověk se nachází v permanentní osobní i společenské krizové 

situaci, protože osciluje (ubírá se více směry) mezi pokrokem a úpadkem, 
mezi svou osobní identitou a splynutím s davem, ... mezi principem 
sebestřednosti a povoláním ke štědrosti. Celé naše dějiny jsou dramatem 
lidského úsilí ... lze je vnímat jako výzvu k boji. 
 

Svoboda a emancipace 
Jsme svědky převratných změn v nejrůznějších oborech 

(astronomie, fyzika, chemie, biologie, sociologie, politika, psychologie). 
Lidská svoboda vždy byla, je a bude nebezpečnou záležitostí pro 
nejrůznější politické režimy a mocenské skupiny, které chtějí mít pod 
kontrolou život společnosti. Někdy se mocní uchylovali k fyzické likvidaci 
nepohodlných osob. 

Dvacáté století je charakterizováno vydobytím mnoha svobod. 
Vynořují se hnutí bojující za globální mír, feministická hnutí a mnoho 
dalších. Členové společnosti si stále více uvědomují svoji sílu a odhalují 
nepřátele v nehumánních politických, ideologických, informačních, tržních 
a finančních systémech či mechanismech. 
 

Život v ohrožení blahobytu 
Lidský život je stále v ohrožení. Pravým důvodem je to, že se zatím 

nedaří zvládat nejrůznější formy sobectví a nenávisti. Vedle nadbytku a 
blahobytu jedněch existuje prohlubující se vykořisťování slabých. Vidíme 
lidstvo, které na jedné straně uhání vpřed, a které na druhé straně vrhá ty 
ostatní do nepopsatelné bídy. 

I když František z Assisi vnímal velkou ubohost člověka, nikdy 
nedovoloval, aby se o této záležitosti hovořilo přespříliš. Nekompetentním 
posuzováním bychom mohli vážně křivdit člověku i Bohu, který je 
stvořitelem a pánem dějin. Pouze vznešené pojímání člověka je s to 
plodit odhodlání k hrdinství a k oběti ve prospěch trpícího lidstva. 
 

Vnitřní a vnější rozdělenost 
Rozdělenosti se neobjevují pouze v rozličnosti společenských 

uskupení, ale také v jednotlivém člověku. Zařazovat člověka do nějakých 



škatulek je proto riskantní a velmi obtížné.  Žádný člověk nemůže být tak 
důsledně upřímný, aby se vždy vyhnul drobné lsti a lži ... O tomto napětí 
bylo sepsáno mnoho studií, avšak kořen zla přetrvává, protože opravdu 
neusilujeme o vymýcení   egoismu ze svých srdcí. 
 

Kořen dobra a zla 
Abychom se stali novými lidmi, je nutno pracovat na proměně a 

obnově vlastního srdce. Františkán neskládá svoji důvěru v to, že síla je v 
množství, ale staví na konkrétní lidské osobě. Uznává, že člověk je s to 
dospět k dokonalosti vůle, intelektu, v každém člověku je přítomno 
úchvatné tajemství Božího obrazu. Proto nesmíme nad žádným člověkem 
zoufat! 
 

Reforma společnosti 
Kdo chce pracovat na autentické společenské reformě, musí mít 

srdce plné porozumění, lásky a ochoty sloužit. Je třeba se učit 
proměňovat hlubinné kořeny našeho pohlížení na svět a ty druhé, 
abychom je viděli očima Františka z Assisi a očima samotného Ježíše z 
Nazareta.  

Františkán v sobě nosí hlubokou jistotu, že základem každé 
proměny světa je především hluboká reforma vlastního nitra. 
 

František nebyl neutrální 
Ve Františkovi mnozí spatřovali romantika, básníka ... Vliv na 

společnost spočíval v jeho dobrotě, odmítáním násilí, nefalšované 
zdvořilosti vyjadřující úctu ke každému člověku i ke každému tvoru. 
Nasadil se ve válce při obraně zájmů svého města, vzal na sebe riziko, 
když se zasadil za papeže proti císaři, nasadil se ve službě malomocným. 
Nasadil se před sultánem, když mu přednesl poselství evangelního 
pokoje, nasazoval se ve prospěch všech Božích tvorů. 

Celý Františkův život a jeho jednání byly zaměřeny k vytvoření 
nového druhu společnosti, v níž by panovala láska a lidskost, v níž by 
byla vymýcena nenávist. Velmi jasně pochopil, že společnost jsou v první 
řadě konkrétní lidé, jimž je třeba pomáhat a jež je třeba zachraňovat. 
 

Poslové pokoje 
Zkušenost rozdělení, bratrovražedných bojů, vnitrocírkevních i 

občanských rozmíšek ho přivedla k tomu, že v každodenním životě 
zdravil všechny slovy Pokoj a dobro. 



František využíval veškerých dostupných prostředků k tomu, aby 
vnášel pokoj všude tam, kde panovalo napětí, rozmíšky, rozbroje, 
násilnictví.  

Chvalozpěvem stvoření – Sluneční písně dokázal usmířit spor 
mezi biskupem a purkmistrem v Assisi. František vždy obnovoval mír, 
vléval olej Božího milosrdenství. 
 

Lesní vlk a městský vlk 
Tam, kde my obvykle vidíme pouze to záporné, zlé, zatvrzelost ve 

špatnosti, František dokáže vidět také jiskřičku dobra, vnímá důstojnost 
každého tvora. V nitru každého člověka se skrývá ona schopnost Boha 
poznávat, milovat a připodobňovat se mu. František nešel cestou 
dohadování, on napomohl smíru ve jménu Boha a Krista. 
 

Uzdravovat nemocnou společnost 
František věřil v proměnu srdce, v proměnu každodenních 

meziosobních vztahů. Snažil se každému naslouchat a porozumět mu, 
byl vždy vlídný, zdvořilý, srdečný, jemný, velkodušný a radostný. 

Zkaženost mezilidských vztahů můžeme překonávat jedině 
prostřednictvím bratrského a radostného soužití. Potom může mít naše 
budoucnost skutečně lidskou tvář. 
 
K zamyšlení: 

 Co mi nejvíc pomáhá vymýtit egoismus z mého srdce? 

 Jak zvládám přinášet pokoj tam, kde jsou rozmíšky, abych přitom 
zůstal nestranný? 

V jakém člověku nejobtížněji hledám onu jiskřičku dobra? (fpž) 
 

Gaudenter (Radostně) 
Vtip na léto 

Přišel americký turista do indiánské rezervace a pobouřilo jej, že se 
starý Indián povaluje na trávě. „Proč neděláte, proč si nenajdete práci?“ 
„Práci? Proč?“ „Nu, abyste si vydělal peníze!“ „Peníze - nač?“ „Američan 
se rozčílil: „Když vyděláte peníze, uložíte si je - a pak - pak můžete žít z 
důchodu a nic nedělat!“ „Vždyť já nic nedělám,“ praví Indián klidně. (ajp) 

 
Bruno Ferrero: Přísaha 

Kdysi dávno jeden čínský císař vyslovil slavnostní přísahu: „Podrobím 
si všechny své nepřátele a zničím je.“ Po nějaké době ho překvapení 
poddaní uviděli, jak se procházel po zahradách se svými úhlavními 
nepřáteli a klidně si s nimi povídá a směje se. „Copak jsi nepřísahal, že 



zničíš všechny své nepřátele?“ ptal se udiveně jeden z dvořanů. „Vždyť 
jsem je také zničil,“ odpověděl císař. „Všechny jsem učinil svými přáteli.“ 
(ajp) 

 
Náš kalendář  

29. 6. Sdílíme se (se sv. Klárou) - Letní špacír na téma Chvalozpěv 
stvoření; k rybníkům Třemošenskému, Kameňáku a Šídlováku (cca 2 km 
pěšky), závěr na zahrádce u bratra Luboše (možnost opékání buřtů, 
grilování – co si kdo přinese); sraz v 17.00 hod. na konečné tramvaje č. 1 
v Bolevci 
7. 9. Modlíme se (se sv. Antonínem) - 16.00: formační příprava nových 
bratří a sester; 17.00: společná modlitba v kapli; pak ve farním sále 
debata nad četbou - téma: Ochráncem přírody se člověk nerodí, ale 
stává: zachraňme přírodu (J. A. Merino – Františkánská cesta pro 
dnešního člověka) 
14. 9. Pomáháme (se sv. Anežkou) - Ekumenický výstup na Chlum - 
k připomínce Světového dne modliteb za péči o stvoření (vyhlášený 
papežem Františkem na 1. září), společná Modlitba za naši Zemi a 
Modlitba křesťanů a celého stvoření (dle encykliky Laudato si´); sraz 
v 17.00 hod. na konečné trolejbusu č. 16 (Plzeň – Doubravka; Zábělská); 
(pěšky cca 4 km)  
21. 9. Setkáváme se (se sv. Františkem) – 15.30: příprava agapé ve 
farním sále; 16.00: adorace v kostele NPM, 16.30: mše svatá v kostele 
NPM; 17.00: setkání společenství ve farním sále (nešpory, organizační 
záležitosti, formace, agapé …) 
(28. 9. - setkání se nekoná – státní svátek) 
Pozn.: někdy může dojít k dílčím změnám. Kdo z vás se neúčastní aktivit 
MBS pravidelně každý čtvrtek, raději si prosím ověřte na telefonu 
607 607 511, že je vše podle plánu. Děkujeme. 
 
SLAVÍME v červnu - září 2017 
Profese:  
Václav Pavel Polívka a Anežka Jitka Polívková (10. 6. 1984) 
Consolata Marie Lhotová (24. 6. 2003) 
Františka Marie Kryslová (23. 7. 1977) 40 let 
Anežka Jana Pachnerová (15. 9. 2011) 
Františka Římská Pavla Ženíšková a František Karel Ženíšek (17. 9. 
1985) 
Narozeniny:  
Ludmila Anna Srbová (9. 6. 1941) 



František Luboš Kolafa (13. 6. 1954) 
Antonie Libuše Schödlbauerová (13. 6. 1980) 
Ludvíka Dagmar Spíralová (17. 6. 1975) 
Antonie Libuše Světlíková (2. 7. 1925) 
František Karel Ženíšek (2. 7. 1946) 
František Václav Pták (9. 7. 1928) 
Prokop Oldřich Rosůlek (12. 7. 1941) 
P. Bonaventura Ondřej Čapek (16. 7. 1980) 
Františka Věra Lodrová (23. 7. 1929) 
Ludvík Milan Kučera (9. 8. 1946) 
Benigna Jiřina Křížková (21. 8. 1925) 
Antonín Jaroslav Šedivý (22. 8. 1961) 
Blanka Ludmila Škodová (12. 9. 1932) 85 let 
Veronika Helena Osmani (14. 9. 1982) 35 let 
Přejeme hojnost Božího požehnání! 
 

 
Boni odchází … 

Náš duchovní asistent ThLic. 
Bonaventura Ondřej Čapek odchází do 
Prahy.  

Děkujeme mu za duchovní 
provázení, radostné a citlivé, a také za 
skvělé promluvy k biblickým textům 
(prorockým knihám) a zasvěcené 
rozbory modliteb sv. Františka. 

Přejeme mu Boží požehnání 
v jeho další službě a inspiraci Duchem 
svatým.  

Díky, Boni!  
Pán s Tebou! 
 

 
Redakční rada: František Karel 
Ženíšek, František Luboš Kolafa, 
Ludvík Milan Kučera, Anežka Jana 
Pachnerová, Antonín Jaroslav Šedivý.  
http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/, 
https://www.facebook.com/mbsplzen 
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