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Z odkazu sv. Františka: 

Zvěstujete-li pokoj ústy, mějte jej více ve svých srdcích! U nikoho 
nebuďte příčinou hněvu či pohoršení – naopak: Všichni, kdo vás vidí, ať 
se nadchnou vaší mírností, pokojností, laskavostí a milosrdenstvím. 
(assiská Legenda tří druhů, 57) (ajp) 
 

Velikonoční pozdrav bratra Michala Pometla, OFM 
 
„Já jsem zničil smrt, 
zvítězil jsem nad nepřítelem 
a člověka jsem unesl do 
nebeských výšin. 
Proto pojďte, lidé všech národů, 
kteří se topíte v hříších, 
a přijměte odpuštění hříchů. 
Neboť já jsem vaše odpuštění, 
já jsem velikonoční oběť za vaši  

spásu, 
já jsem Beránek obětovaný za vás, 
já jsem vaše vykoupení,  
já jsem váš život, 
já jsem vaše vzkříšení, 
já jsem vaše světlo, 
já jsem vaše spása, 
já jsem váš Král. 
Já vám ukážu Otce.“ 

(Velikonoční homilie sardského biskupa Melitona, 102-103) 
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Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2018 svěřené celosvětové 
síti Modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) 

Březen 2018 
Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování – aby si celá 
církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na 
osobní i komunitní rovině.  
Národní úmysl: za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od 

prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89). (papež František, 
Vatikán, 13. února 2017) 
 

Františkánská postní duchovní obnova 3. 3. 2018 

„Zvláště v postním období si máme připomínat, že Kristovou smrtí 
jsme byli vykoupeni z naší hříšnosti, a denně se máme snažit Kristu 
přibližovat,“ zaznělo z úst Otce (a pro některé z nás bratra) Michala 
Pometla, OFM, na začátku jeho první promluvy. Nečekaně plný byl farní 
sál (30 účastníků) v den „konkurenčních“ exercicií u salesiánů i žen ve 
františkánském Domečku. Mezi promluvami měl Otec Michal dost času 
pozdravit se a popovídat si se starými plzeňskými známými, po obědě se 
„rozběhly“ zpovědní místa a zároveň byla ve farním sále téměř po dvě 
hodiny vystavena Svátost oltářní. Prostoru k usebrání v tichu i myšlenek 
z promluv bylo dostatek. Tichý čas jsme uzavřeli pobožností křížové cesty 
a mší svatou v kostele. Velké poděkování patří nejenom Otci Michalovi, 
ale také Otci a bratru Janu Nepomukovi a bratru Pavlovi (který Otce 
Michala přivezl) a všem, kteří se na přípravě obnovy podíleli (vařením, 
pečením, úklidem ...), i těm, kteří náklady na konání podpořili finančně. 
Velké Pán Bůh zaplať! 

Něco málo z myšlenek bratra Michala: 
I. promluva: 
Naším úkolem je sjednocování s Bohem – být sám sebou, rozvíjet 

se a postupně patřit tomu druhému – Bohu, zažívat spolubytí s Kristem. 
Každé ráno je jako vynoření ze smrti, je to obraz zmrtvýchvstání. 

V každodenním zápase odkládáme starého člověka. Bez zápasu není 
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vítězství. Často žijeme v iluzích a můžeme v nich utonout. Je třeba 
připustit si, že jsme slabí tvorové. Ďábel nám slibuje, že budeme jako 
Bůh. 

Každodenní cestou k Bohu je učit se mít rád sebe i druhé 
Některá naše očekávání nemůže naplnit člověk, jen Bůh (srv. příběh 

o Samařance – Kristus ji osvobodil od jejích očekávání). 
V životě nás potkávají nepříjemné a nečekané události, omezují 

nás, vzbuzují strach a úzkost. Jsme jako učedníci na moři, když Ježíš 
spal. Lazar je nemocný a Ježíš si dává na čas, jindy se nechává 
zdržovat, až Jairova dcerka zemře. Ale on to dělá, aby nás zbavil strachu 
ze smrti. 

Lidé jsou sevřeni v poutech jako otroci, jako slepec od narození, 
jehož Ježíš uzdravil slinou. Strachujeme se o zítřek, snažíme se 
upachtěně a namáhavě dosáhnout dokonalosti, vymýšlíme si plány, jsme 
zoufalí, že stále děláme něco jinak ... a ztrácíme naději, že nás Bůh má 
rád. Přece ale nevytrháváme plevel proto, aby nebyl, ale proto, aby místo 
něho vyrostlo něco dobrého. To vše začíná už u myšlenek. 

Při posedlosti vlastní dokonalostí nám již nezbývá čas na 
milosrdenství. Bůh však dává dobrým i nedobrým. Ale na druhou stranu - 
neomlouvejme zlo! 

Ježíš byl „vyhnán“ Duchem svatým do pouště, aby byl polidštěn. 
Odolával pokušením ďábla. Nyní je hodně diskutovaná formulace 
z Otčenáše „... a neuveď nás v pokušení ...“. Prarodiče v ráji byli čistí, 
dodržovali „evangelijní“ rady, žili s Bohem v přátelství. Po hříchu zůstává i 
v nás touha po ráji. Hledáme ženicha a nacházíme snoubenectví 
s Bohem.  

Při navazování vztahů používáme „fíkové listy“, abychom zakryli své 
omezenosti. Ale po nějaké době trvání vztahu už nejsme schopni své 
nedokonalosti zakrývat. 

Bůh nám vyšel vstříc v Ježíši Kristu! 
 
II. promluva: 

Ježíš chtěl být pokoušen, aby pro nás prošel touto zkušeností. Ony 
svody měly napomoci, aby Otcovo království bylo snesitelnější. Chopit se 
chleba by znamenalo chopit se věci. Ďábel rozdával z cizího, z Božího. 
Ďábelská nabídka byla za nejvyšší cenu – ztrátu soužití s Bohem. 
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Co znamená konat dobro? Činit něco s dobrým záměrem. Po křtu 
máme možnost stát se chudými a být spojeni se svou nedokonalostí. 
Čistými se stáváme darovanou, nemanipulovanou láskou. Žít 
v poslušnosti k Bohu. Prototypem je Svatá trojice – Syn je poslušný Otci, 
bere na sebe pozemské tělo. Je to poslušnost založená na důvěře. 

Ježíše poslouchaly i přírodní živly, ale člověk může být poslušný 
z přesvědčení. Ježíš poslouchal svou matku i Josefa do 12 let. Od 13 let 
nastává pro Izraelitu doba dospělosti. Ježíš zůstal v chrámě, chtěl Marii i 
Josefovi dát najevo, že ví, kdo je. Dává najevo, kdo je jeho otec. Oni to 
ale nepochopili a matka o tom dále medituje. Vrací se s nimi do Nazareta 
a je nadále poslušný, protože měl jistotu v Otci. 

Ježíš říká učedníkům: „Kdo poslouchá vás, poslouchá mne.“ Lidé 
mají různé požadavky na svého faráře, biskupa ... ale oni jsou také jenom 
lidé jako my. Na místě je bratrská láska. Byli jsme stvořeni ke svatosti. 

Ve stáří nemáme sílu schovávat své nedostatky. Trpělivost je 
jednou z podob lásky. Je třeba v běžných věcech pamatovat na to, aby to 
vyhovovalo i tomu druhému. Co dělám, co říkám, co myslím – vše se 
promítá do vztahu k bližnímu i do vztahu k Bohu. Drobné lži lidi rozdělují. 
Pokora je pravdivý postoj člověka, je si vědom svých omezení i svých 
darů. 

Papež Benedikt řekl, že západní společnost nebude už společností 
křesťanskou. Věřící si toho musí být vědomi a podle toho jednat. Věřící 
zákonodárci nejsou početní a jsou nesmělí. Posilujme je modlitbou. 

Roste zodpovědnost na lokální úrovni. Narůstá ohrožení jako 
v minulém století, kdy bylo zakázáno modlit se nahlas Otčenáš mimo 
kostel. 

Papež František nás vybízí, abychom šetřili energií, jídlem. Např. 
sestry Matky Terezy mají stanoveno, jaké množství vody mohou denně 
spotřebovat. 

Žijme s ochotou k utrpení a odvahou k odporu! Nutné je oboje. 
Totalita je úspěšná, chybí-li odvaha. Je třeba být otevřený a připravený jít 
dál jako Izraelité. 

Kde – pro mě – je Bůh? Bůh není v nějakém někde, On je. 
Nemůžeme Jej ohraničovat místem ani časem. Je stále přítomný. Je to 
osoba, která překračuje prostor, otvírá mi nekonečnost. To, co se děje 
v mé mysli, je dilokací – mohu se myšlenkově přenést v čase i na jiná 
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místa. Světci toto dokázali i fyzicky. Toto nám může přiblížit, jak činí Bůh. 
On je totiž přítomný ne s námi, ale V NÁS! 

To je důvod, jak začít jinak myslet, jinak konat, jinak žít, abych mohl 
zažít jeho blízkost, třeba jen nakrátko. To může usměrňovat mé vztahy 
k jiným – v nich je Bůh. To musí začít ovlivňovat můj způsob jednání. 

Ježíš: „Kdo vidí mne, vidí Otce.“ 
Eucharistie – „... toto je mé tělo ...“ Je třeba více vnímat Boží 

přítomnost všemi smysly. Jak voní Bůh? Vzpomeňme na horu Tábor – „a 
oni na chvíli viděli Ježíše jinak“. 

Buď naším cíle učit se vidět jinak – myslet jinak – jednat jinak! 
Očišťujme se tak pro společné bytí na věčnosti. Amen. (ajš) 
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František Luboš Kolafa: Malá zkušenost poutníkova 

V sobotu 17. 2. 2018 jsem se zúčastnil oblastní duchovní obnovy 
v Jihlavě. Jihlavští pozvali i nás z Plzně, a tak jsem jel. Přiznávám i to, že 
na oplátku, za to, že oni kdysi přijali pozvání k nám na oblastní setkání do 
Plzně a na pouť na Svatou Horu, projevit jim bratrství. Oblastní setkání 
v Jihlavě mělo totiž nosné téma „bratrství“. Přednášel br. Eliáš Tomáš 
Paseka, OFM. Bratr Eliáš se přiznal, že dosud neviděl tak různorodé 
společenství lidí, jako je v Sekulárním františkánském řádu. Je asistentem 
ve třech společenstvích - Staré Boleslavi, Jindřichově Hradci a 
Černošicích - a zažil v minulosti i další. Jen připomenul, že narozdíl od 
různých společenství, která nabízejí velké farnosti a kde si můžeme 
vybrat „spolčo“ podle jeho zaměření a lidského složení (nebo nechodit do 
žádného), jako členové Sekulárního františkánského řádu jsme dali slib 
bratrství a máme společenství za povinnost. Vzali jsme na sebe 
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povinnost přijmout s láskou všechny bratry a sestry, které Pán do řádu 
povolal, a to i takové, kteří nepatří do kategorie přátel a které bychom si 
běžně vybrali. Být v lásce s různými lidmi platí samozřejmě i pro setkání 
v kostele, ale tam se nemusíme moc bavit ani přátelit. Kdežto v místním 
bratrském společenství ano.  

Když o tom přemýšlím, jak jsme opravdu různorodí, začíná mi být 
jasné, že františkánský profesní slib je mimo jiné právě o tom, že se 
učíme milovat „malomocné“ jako sv. František. Jsem rád, že se nám to 
daří a Pán nám v lásce žehná. 

Nic nového jsem sice na obnově v Jihlavě neslyšel, ale přesto ve 
mně zůstala silná stopa toho, že mohu přijet třeba až do vzdálené Jihlavy 
a najít tam bratrskou lásku, pohostinnost. Byli opravdu skvělí, radostní a 
pohostinní a také program byl pestrý, poučný a zábavný. Učit se žít 
v bratrské lásce v Sekulárním františkánském řádu není zas tak těžká 
škola. 
 

Náš kalendář  
22. 3. Sdílíme se (se sv. Klárou) – v duchu ekumeny – společná účast 

na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích 
„Augustin a Benedikt, řád ducha v chaosu světa aneb Nadpřirozený 

řád ve světě bez řádu“ (Aurelius Augustinus a Benedikt z Nursie) v rámci 
cyklu „Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a komunitním centru 
v Přešticích; odjezd z Plzně auty v 17.15 hod. z autobusové zastávky 
směr Klatovy naproti konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem 
telefonicky domluvit)  
29. 3. – setkání se nekoná (Zelený čtvrtek) 
5. 4. Modlíme se (se sv. Antonínem) - 17.00: společná modlitba v kapli; 
pak ve farním sále rozjímavá četba z františkánských pramenů (Tomáš 
z Celana: První život a podivuhodné činy svatého Františka z Assisi - 
První životopis (1229) - I. kniha; VI. – X. kapitola) a debata k četbě 
12. 4. Pomáháme (se sv. Anežkou) – 16.30: formace nejenom pro 
uchazeče a novice s Anežkou Janou Pachnerovou (zpravidla na adrese 
Vejprnická 20; příp. k ověření na tel. 739 516 044); / 17.00 – návštěva 
někoho ze (starších) sester / bratří – dle domluvy 
19. 4. 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 
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záležitosti, formace, agapé …) – spojeno s bratrskou vizitací z Národní 
rady SFŘ 
26. 4. Sdílíme se (se sv. Klárou) – v duchu ekumeny – společná účast 
na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích 
„František a Dominik, návrat k srdci aneb Bláznovství a moudrost jako 
zbraň proti zlu“ (František z Assisi a Dominik de Guzmán) v rámci cyklu 
„Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a komunitním centru v Přešticích; 
odjezd z Plzně auty v 17.15 hod. z autobusové zastávky směr Klatovy 
naproti 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 březnu a dubnu 2018 
Profese:  

František Luboš Kolafa a Antonie Libuše 
Schödlbauerová (15. 3. 2012) 
Terezie Dana a Antonín Jaroslav Šedivých (18. 3. 
2010) 
Blanka Ludmila Škodová (2. 4. 1972) 
Zdislava Anežka Anna Karpíšková (20. 4. 2017) 
Ludvika Dagmar Spíralová a Veronika Helena 
Gibischová (21. 4. 2016) 
Narozeniny:  
Consolata Marie Lhotová (1. 3. 1960) 
Václav Pavel Polívka (30. 3. 1948) - 70 let 
Anežka Jitka Polívková (10. 4. 1950)  
 
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

