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Požehnaný rok 2018! 

 

Co je třeba činit? 
Čtyři kroky k pravdivému životu v tzv. období postpravdivosti (jak 

současnou konzumní dobu charakterizují někteří filosofové). Mohou nám 
posloužit k zamyšlení třeba právě v začátku nového roku 2018. (Úryvek ze 
závěrečné části textu Jiřího Zajíce OFS „Postpravdivost nespadla z nebe“, 
Universum, revue ČKA, 3/2017, str. 20-22) 

1. Dostatek vnitřní svobody – Všichni jsme z mnoha stran 
přesvědčováni, jak jsme svobodní a je jen na nás, co si vybereme. Ve 
skutečnosti nás ze všech stran bombardují ti, kteří tu naši svobodu chtějí 
zásadně omezit, a to v první řadě nějakou naší závislostí. Jsou dnes tisíce věcí, 
o nichž jsme přesvědčováni, že bez nich nemůžeme být šťastní. Tomu však 
musíme být schopni říkat NE! Nepotřebujeme to kvantum zbytečností, které nám 
dnes vnucuje ve svém zájmu svět byznysu a někdy i politiky. Bez sebeomezení, 
na které upozorňuje i papež František ve své encyklice Laudato si´, nás 
skutečně čeká celosvětová katastrofa. 

2. Smysl pro pravdivost – Neplatí, že „každý má svou pravdu“. Pravdu 

„nemá nikdo“, protože pravda ve skutečnosti není žádná věta nebo teorie. Ty 
můžou být více či méně pravdivé. Pravda – Logos – je samotný Syn, který se 

k nám sklonil v Ježíši Nazaretském. Takto pojatá Pravda je zárukou, že má 
smysl usilovat o pravdivé poznání. Jenom tak má též smysl usilovat o dnes 
propagovanou schopnost správně si vybírat mezi různými zdroji informací a 
kriticky je hodnotit. 

3. Preferovat vztahy a personální hodnoty – Nebýt zajatcem konzumu, 

protože skutečné vztahy jsou možné jen tam, kde vítězí postoj Já – Ty, případně 
Já – My, který zásadně překračuje svět věcí. Znamená to vzít vážně sdělení 
apoštola Jana: „Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, 
kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.“ Duchovní život je v prvé řadě život ve 

vztazích. To je ostatně klíčová směrnice i pro veškerou evangelizaci. 
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4. Mít zdroj naděje – Většina lidí dnes vidí budoucnost naší země i lidstva 
temně. Z optimistických vizí 19. století a první poloviny 20. století, které u nás 
přetrvaly ještě do šedesátých let, nezbylo dnes prakticky nic. Naděje ale není 
optimismus. Jak to přesně vyjádřil Václav Havel, „naděje není optimistické 
přesvědčení, že vše dobře dopadne, ale jistota, že ať to dopadne jakkoliv, má to 
smysl. Bez důvěry ve smysl svého života i ve smysl dějin je přece zbytečné o 

cokoliv zásadního usilovat. A logicky zbývá jen ten konzum a honba za „dobrými 
pocity“. (ajš) 

 

Místní bratrské společenství 
Sekulárního františkánského řádu Plzeň 

zve na 

Postní duchovní obnovu 

v sobotu 3. 3. 2018 od 9.00 hodin 
do farního sálu ve Františkánské ulici v Plzni. 

Obnovu povede P. Michal Pometlo, OFM, ve spolupráci s P. Janem 

Nepomukem Svobodou, OFM.   
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Program: 
9.00 hod.: první promluva 
10.30 hod.: druhá promluva 
12.30 hod.: oběd 
14.00 hod.: křížová cesta v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
14.30 hod.: adorace  
15.00 hod.: mše svatá  
V průběhu obnovy bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Vstup volný, 

dobrovolný příspěvek na oběd.  

 

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2018 svěřené celosvětové síti 
Modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) 

Leden 2018 
Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii - aby křesťané i ostatní 
náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.  
Národní úmysl: za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v 

naší zemi. (papež František, Vatikán, 13. února 2017) 
 

Formační setkání s Janou a zájemci o členství v SFŘ 
Sešli jsme se ve čtvrtek 11. 1. 2018 v učebně fary ve Františkánské ulici - 

Jana, Jarda, Luboš, Dáša, Anička, Tomáš a Viki. Probírali jsme téma chudoby, 
jak ji viděl a žil sv. František z Assisi. Setkání bylo velmi  užitečné a pokojné. 
Jana vyučuje novice na výtečnou. Poslouchat jí bylo zábavné i poutavé. Je 
vidět, že má mnoho zkušeností z vedení dětí při přípravě na první svaté 
přijímání. Viki a Tomáš požádali o vstup do MBS. Díky, Jano, za Tvé nasazení! 
(flk, ajš) 

 

Dišputace o ... ekologii 
(Pozn.: Disputace je – dle Wikipedie - vědecká rozprava, tedy 

forma diskuse více účastníků k řešení vysoce odborných, zpravidla vědeckých, 
problémů.) 

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 v rámci „sdílecích“ čtvrtků pod patronátem sv. 
Kláry jsme v nezvykle velkém počtu (8 diskutérů) sešli na adventní besedě Lidky 
Kučerové na téma Ekologie jako styl života dnešního člověka. Lidka pro nás 
nachystala i dva skvělé čaje z vlastních směsí (v jedné snad byla meduňka, 
máta a růže a ve druhé asi měsíček, rozmarýn a opět růže, ale možná jsem 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse
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nezachytil přesně). Při čaji jsme mohli ochutnat i vynikající nepečené dobrůtky 
typu RAW, jedny byly z růžových plátků, cukru, smetany a kokosu, druhé ze 
slunečnicových jader a medu. 

Lidka však věnovala hodně času i struktuře naší odborné dišputace. Vždy 
uvedla nějaké téma obecným popisem a vlastním pohledem na věc a vyzvala 
nás k sdělení našich názorů, postřehů, svědectví ... Následuje (omlouvám se za 
ne zcela přesný) záznam debaty: 

LiK (Lidka Kučerová): ekologie = snaha o udržitelný rozvoj; žít dobře a 
zachovat zdroje; stačí nám k tomu selský rozum; rozsáhlé znečištění planety, 
např. světelné znečištění je proti ptactvu, hmyzu, narušení jejich životních cyklů; 
příroda je schopna restartů; měli bychom se zamýšlet nad svým přístupem 
k životu, nad podobou svého domova; můžeme čerpat inspiraci v minulosti či 
zkoumat náš vztah k zvířatům. 

MK (Milan Kučera): Narostly automobilové srážky se zvířaty, je více aut. 

K šíření zeleně mohou napomoci tzv. zelené střechy, zeleň je v květináčích, 
nebo jsou střechy pokryté zeminou a osázeny. 

RM (Radek Melcher): Naše rodina vlastní na Sušicku biofarmu. Vyvrtali 

jsme vlastní studnu. V krajině ubývá vody, je třeba se zabývat tím, jak ji udržet. 
Nelze uměle zavlažovat zemědělskou krajinu. Vytvořili jsme nádrž na dešťovou 
vodu a rybníček. Vysadili jsme 30 nových jabloní, tzv. vysokokmenů. Objednali 
jsme je až z Beskyd. Vysokokmeny mají delší životnost, jsou to původní rostliny 
a především si hlouběji „dosáhnou“ pro vodu. Navíc mají vysoký výnos (80 – 
100 kg na dospělý strom), můžeme lisovat mošt či dokrmovat chovaná zvířata. 

LiK: Zabývejme se chvíli kulturou krajiny, podobou venkova, záchranou 

památek v krajině ... 
LuK (Luboš Kolafa): Olda Rosůlek vysazuje v krajině stromy a keře, 

kdekoliv je místo. 
RM: Návrat k pastevectví. Na Šumavě v Mačicích je soukromá farma, 

chovají skot a na objednávku ve vlastní hospodě nabízejí hovězí stejky ... 
LiK: Podívejme se na chov zvířat. Dříve bylo běžné, že lidé chovali doma 

slepice, králíky. Teď mají domácí mazlíčky. Je zarážející, že útulky pro opuštěné 
psy a kočky dostávají více peněz než zařízení pro postižené lidi. 

RM: Zmínil bych se o problematice kůrovce na Šumavě. Původní porost 

Šumavy tvořily jedle a buky s dvacetiprocentní příměsí smrku. Sklářské pece 
v 19. století spotřebovaly buky a z jedlí se dělaly pražce. V Klostermannově 
době velká vichřice zporážela nekryté smrky. Pak začali rychle zalesňovat 
smrkem, vznikla monokultura (90 % smrku). Nyní jsou snahy o nápravu, ale 
chybí semenný materiál a velké škody také způsobuje zvěř okusem. Kůrovec 
původně fungoval jako zdravotní policie, nyní vytváří kalamity. Co s napadeným 
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dřevem, nechat stát, nebo vytěžit? Začalo se těžit, ale výtěžek se do obnovy 
lesa nevracel. Obyvatelé Šumavy ochranné zóny chtějí, ale s možností zásahů. 
Ochranáři požadují vypásání luk, aby se obnovila původní květena, ale vlastníci 
pozemků požadují vysoké nájmy. Těží správa NP Šumava prostřednictvím 
sjednaných firem, mají záměr vystavět velkokapacitní pilu u Protivína. Správa 
parku si ze zisku staví „paláce“, např. ve Vimperku. Chybí kvalitní zákon. Škody 
po predátorech hradí stát minimálně. Velké těžící stroje, tzv. harvestory, jsou 
neekologické, poškozují netěžené stromu (pak vzniká tzv. červená hniloba), 
spotřebují velké množství nafty. Řeka Vydra je nyní kyselá kvůli opadu ze 
smrků. Dříve se voda zdržovala v kopcích a přirozeně se filtrovala. 

LiK: Uvědomme si, co konzumujeme. Jídlo pochází z velkovýroby. Lidé 
jsou při výběru neskromní. Sv. František a židé – měli protikladný přístup k jídlu. 
Zabývejme se recyklací, plýtváme i v oblékání a v nákupu hraček pro děti. 
Šetřeme energiemi a v užívání automobilové dopravy. Nežádoucí je osvětlení 
formou LED, vyzařuje příliš světla. U veřejného osvětlení vznikly nové normy, 
požaduje se zakrytí shora. 

JŠ (Jaroslav Šedivý): Zaměřili jsme se ve škole na snížení zbytků ve 

školní jídelně. Denně při cca 800 strávnících zůstane 100 kg zbytků. Děti si 
nechají dát jídlo a pak ho nesní. Jde o „toxický“ odpad, který nelze kompostovat. 
Odvážíme do spalovny. Měsíčně nás tato legrace stojí cca 3.500 Kč, i více.  
Rozběhli jsme dlouhodobou kampaň. Děti upozorňujeme, na stolech v jídelně a 
u výdeje stravy jsou letáčky, kuchařky se ptají, když dávají dětem na talíř ... 

LiK: Jak bych téma uzavřela? Uvažujme nad člověkem jako nad Božím 

tvorem. Co mohu já osobně udělat pro člověka a lidstvo? Miluj svého bližního! 
Vezmi si Ježíše za učitele. V Eucharistii nastává spojení stvořeného a Boha. Sv. 
František nám dává příklad – používejme staré, skromné způsoby. (ajš) 

 

José Antonio Merino OFM: Františkánská cesta pro dnešního člověka  

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

5. Svoboda a originalita: revoluce každodenního života.  (str. 62 – 73) 
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 každodenním životě často 
popírána druhými i námi samotnými. My jsme však povoláni Bohem být 
člověkem. Zodpovědným a svobodným. Přesto se spíše zodpovědnosti 

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

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 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, ctností, 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? Proč je tlak vlastnit ze strany světa 
tak extrémní a často jsme nuceni mu podléhat? 

 

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 nimiž 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 vlastní 
osobnost. 
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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. 

 V čem ses za svůj život stal svobodnějším? (flk) 
 

Ekumenická nabídka 

Evangelický sbor v Přešticích zve na cyklus 
přednášek pedagoga a historika Mgr. Martina Šimka 
Lidé, kteří měnili svět. Vždy od 18.00 hodin v Kulturním 
a komunitním centru Přeštice, Masarykovo náměstí 311. 
První přednáška je ve čtvrtek 25. 1. 2018 - Petr a Pavel, 
dvě obyčejná jména (Revoluce srdcí, která proměnila 
římskou říši - apoštol Petr a apoštol Pavel).  

Přehled dalších témat (termíny budou ještě upřesněny): 
Únor: Ignatios a Tertullián, vzdor slova (Poselství, které působí navzdory 
katastrofám dějin - Ignatios z Antiochie a Tertullián) 
Březen: Augustin a Benedikt, řád ducha v chaosu světa (Nadpřirozený řád 
ve světě bez řádu - Aurelius Augustinus a Benedikt z Nursie) 
Duben: František a Dominik, návrat k srdci (Bláznovství i moudrost jako zbraň 
proti zlu - František z Assisi a Dominik de Guzmán) 
Květen: Tomáš a John, vrchol i závrať (Příběh, který mluví navzdory výškám i 
pádům - Tomáš Akvinský a John Viklef) 
Červen: Jan a Petr, pramen života (Počátek změny světa v srdci Evropy - Jan 
Hus a Petr Chelčický) 
Září: Martin a Jan, návrat milosti (Proti proudu dějin - Martin Luther a Jan 
Kalvín) 
Říjen: Ignác a Tereza, do hlubin tajemství (Ti, kdo přinesli tajemství do světa - 
Ignác z Loyoly a Terezie z Ávily) 
Listopad: Jan a Filip – láska v akci (Život jako bohoslužba - Jan Amos 
Komenský a Filip Neri) 
Prosinec: John a Filip, uvnitř i navenek (Proměna národů skrze proměnu 
srdce – (John Wesley a Philipp Jacob Spener) 
Pozn.: mohu nabídnout společnou dopravu autem z Plzně a zpět, domluva 
telefonicky 607 607 511 (ajš) 
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Náš kalendář  
25. 1. Sdílíme se (se sv. Klárou) – v duchu ekumeny – společná účast na 

přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „Petr a Pavel, dvě 
obyčejná jména“ v rámci cyklu „Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a komunitním 
centru v Přešticích; odjezd z Plzně auty v 17.15 hod. z konečné tramvaje č. 4 – 
Bory (nutno se předem telefonicky domluvit)  
1. 2. Modlíme se (se sv. Antonínem) - 17.00: společná modlitba v kapli; pak ve 

farním sále debata nad četbou - téma: Budoucnost patří těm, kdo mají odvahu 
doufat (J. A. Merino – Františkánská cesta pro dnešního člověka); připravuje 
Ludvika Dagmar Spíralová 
8. 2. Pomáháme (se sv. Anežkou) – 16.30: formace s Anežkou Janou 
Pachnerovou (učebna na faře ve Františkánské ulici, nebo Vejprnická 20) / 
17.00 – návštěva někoho ze (starších) sester / bratří – dle domluvy 
15. 2. 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 …) 
22. 2. Sdílíme se (se sv. Klárou) – v duchu ekumeny – společná účast na 
přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „Ignatios a 
Tertullián, vzdor slova“ v rámci cyklu „Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a 
komunitním centru v Přešticích; odjezd z Plzně auty v 17.15 hod. z konečné 
tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit)  
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 lednu a v únoru 2018 
Profese:  

Blažena Klečatská, Ludvík Milan Kučera a Marie Františka 
Ludmila Kučerová (20. 1. 1992) 
Narozeniny:  

Terezie Dana Šedivá (20. 1. 1962); Antonie Jana Vlnařová (18. 
2. 1930); Františka Marie Krýslová (28. 2. 1938) – 80 let 

Přejeme hojnost Božího požehnání! 
 

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 

http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/
https://www.facebook.com/mbsplzen

