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Z (před)velikonočních přání 
Drazí terciáři, děkuji Vám za 

velikonoční gratulaci. Ať se i ve Vašich 
srdcích rozezní radostné aleluja, které 
je darem všem věrným od vzkříšeného 
Pána. Bratr Jan Nepomuk Svoboda ☼ 
Drazí! Přeji vám  požehnaný svatý 
týden, radost z toho, že Pán vstal z 
mrtvých, radost z každodenních " 
zmrtvýchvstání" v našem všedním životě, radost z vítězství dobra a pokoje. 
Karel D. ☼ A ať zažijeme, že Pán je s námi! Zdraví Jana ☼ Všem vám hojně 
požehnané dny a ztišení k načerpání nové radostné naděje. Pavla a Karel. ☼ 
Ahoj, přeji vám všem požehnané Velikonoce a velikou radost z Kristova 
vzkříšení. ... V Pánu, Tomáš Čihák ☼ Přeji Vám všem krásné Velikonoce a přeji 

Vám, abyste plně prožili svědectví o 
vzkříšení Pána. Dnes ještě nemohu 
provolávat Pán vstal z mrtvých, ale ten 
moment už brzo přijde. Užijte si krásně 
vyvrcholení tridua a přeji Vám plné 
zážitky a rozdmýchání plamínku víry v 
pochodeň čistého světla a svědectví, 
které se nám podaří prožíti právě dnes. 
Dnes je vyvrcholení celé naší podstaty, 
kterou žijeme a věříme. Sestry a bratři, 
opatrujte se a bděte dnešní noc. Lukáš 
☼ Světlo a útěcha Pánovy Paschy se 
již blíží. Připravme se, abychom si plni 
radosti a naděje, osvojili Kristovo cítění 
a prožili v plnosti dny Jeho umučení a 
oslavení.(papež František). Ať i nadále 
můžeme pít z duchovní skály, kterou je 
Kristus (svatý Pavel). Požehnané 
Velikonoce všem přeje Luboš ☼ ... je 
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asi těžké přijmout z Velikonoc jen pátek. Bez víry však nelze přijmout neděli. To 
už je lépe vnímat Velikonoce jako svátky jara, jak to vidíme všude kolem sebe. 
Naštěstí my věříme, že bez Pátku by nebyla Neděle. A tak spolu s Markem 
Váchou - díky, Pane, za Dobrý pátek. Přeji Vám - spolu s Dankou - požehnané a 
radostné Velikonoce! j. (ajš, obrázek od Lukáše) 

Drazí bratři a sestry! Náš generální ministr Tibor Kauser a Prezidium CIOFS 
nám všem přeje požehnané Velikonoce, naplněné milostí vzkříšeného Krista! 
Vyřiďte to, prosím, ve svých společenstvích. :-) Pokoj a dobro! Zdeňka 
Nečadová OFS, sekretář NR SFŘ v ČR 

 

Přijetí Mgr. Tomáše Čiháka  
do noviciátu 

Po mši 21. 3. 2019 proběhl 
obřad přijetí nového člena do 
noviciátu Mgr. Tomáše Čiháka. 
Bratr Tomáš je učitelem ZŠ v 
Praze a bydlí nedaleko farního 
františkánského Domečku na 
Lochotíně. Při obřadu přijetí mu 
byly předány dokumenty a řehole 
a přislíbili jsme mu provázení při 
jeho přiblížení se k ideálům sv. 
Františka. (flk) 

 

Mezinárodní vizitace v SFŘ ČR ve dnech 15. 5. - 19. 5. 2019 
Vizitaci provedou Monika Midverytė z Maďarska a Fr. Alfred 

Parambakathu, OFMConv., z Indie. Koná se po šesti letech. Poslední proběhla 
v roce 2013 a navštívila nás při ní Encarnación del Pozo, tehdejší generální 
ministryně SFŘ, a br. Amanuel Mesgún Temelso, OFMCap z Afriky. 

Malá připomenutí o mezinárodní radě: Naše místní společenství v Plzni 
je plnohodnotnou součástí nejen národního společenství 48 společenství v ČR, 
ale také celého řádu v mezinárodním rozměru. Stejně jako první řády je 
mezinárodní rada SFŘ vedena, koordinována a animována mezinárodní radou 
Sekulárního františkánského řádu (CIOFS), jejím předsednictvem a generálním 
ministrem. Mezinárodní rada je právnickou osobou ve státu Itálie; má své sídlo 
v Římě v Itálii a její oficiální název je Ordo franciscanus saecularis. Pro 
komunikaci a korespondenci užívá čtyři oficiální jazyky: angličtinu, francouzštinu, 
italštinu a španělštinu. Členové mezinárodní rady jsou voleni ze všech 
národních společenství: současný generální ministr Tibor Kauser je z Maďarska, 
další členové jsou z Řecka, Itálie, Bosny, Jižní Afriky, z Peru, Argentiny, Koreje 
a Libanonu. Jsou to stejní členové místních společenství jako jsme i každý 
z nás. Jen mají jazykové a časové vybavení a hlavně ochotu, sloužit kromě ve 
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svých zemích i v mezinárodním rozměru. Jednou za šest let (stejně jako 
v prvních františkánských řádech) navštěvují pověření členové rady jednotlivá 
národní společenství po celém světě.  

Program mezinárodní vizitace 2019 a pozvánka na některé programy, 
kterých se můžete účastnit: 

Středa 15. 5. - Svatojánská slavnost k uctění památky sv. Jana 
Nepomuckého v Praze. V 18.00 hod. je slavná mše sv. v katedrále a následují 
Svatojánské slavnosti Navalis na Karlově mostě a na Vltavě. Slavnost je 
veřejná, jen do katedrály se asi bez vstupenek nedostanete. 

Čtvrtek 16. 5. - Pouť seniorů do Hájku (18. ročník). Programu se 
můžeme účastnit všichni. 9.00 - zahájení v klášteře na Bílé hoře, potom pěší 
pouť tradiční starou, ale již obnovenou poutní cestou (3 km) včetně modlitby 
růžence. Zajištěn mikrobus pro staré a nemocné (org. P. Eliáš, OFM). 11.30 - 
mše svatá v ambitech kláštera (celebrant A. Parambakathu, OFMConv., Jan 
Vianey, OFM, a P. Eliáš OFM), následují loretánské litanie v Loretě.  
(Odpoledne je Národní rada pozvána do arcibiskupského paláce k Otci 
biskupovi Zd. Wasserbauerovi. Jeho příbuzní jsou členy III. řádu v Hradci 
Králové.) 

Pátek 17. 5. - 8.00 mše svatá na zahájení jednání v kostele PMS. Na 
mši jsou zváni všichni členové řádu z Prahy a okolí (Plzeň je předměstí Prahy?). 
Celebrant A. Parambakathu, OFMConv., koncelebranti duchovní asistenti NR 
NBS. Následuje celodenní vizitace Národní rady, která pokračuje i v sobotu 18. 
5. za účasti provinciálů všech I. řádů a národních duchovních asistentů. Po 
večerní mši se v sobotu sejdeme i se členy předchozí NR k volnému sdílení. 

Neděle 19. 5. - 10.00 Svatá Hora – mše svatá, prohlídka a oběd v 
klášteře MK. Pak následuje přesun do MBS Černošice – 14.00 setkání s členy 
MBS Černošice. Mše svaté je možné se účastnit. 

Já se účastním mezinárodní vizitace jako člen národní rady, už po druhé, 
a moc se na setkání těším. První setkání bylo moc povzbudivé a motivovalo 
mne k větší účasti na životě františkánského řádu. (lfk) 

 

Ještě k mezinárodní vizitaci 
Drazí bratři a sestry, 
jak už bylo oznámeno v našem Zpravodaji, v květnu od 16. do 19.  

proběhne v Praze naše mezinárodní vizitace. P. Alfred Parambakathu a Monika 
Midveryté budou k dispozici v průběhu naší vizitace všem zájemcům o 
individuální rozhovor v sobotu 18. května od 14:00 do 16:00 v klášteře u 
Panny Marie Sněžné - samozřejmě s tlumočníkem. :-) Prosíme, vyřiďte tuto 
informaci ve svých MBS. Děkujeme. Pokoj a dobro! Zdeňka Nečadová, OFS, 
sekretář NR SFŘ v ČR 
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Františkánská pouť seniorů do Hájku 
Místní společenství SFŘ u kostela sv. Anežky na Spořilově vás srdečně 

zve na 18. ročník Františkánské poutě seniorů do Hájku ve čtvrtek 16. května 
2019. Program: 9.00 hod. - prohlídka kláštera na Bílé Hoře (konečná stanice 
tramvaje č. 22); zahájení pouti v kostele; odjezd autobusem č. 347 do stanice 
Staré Litovice a odtud starou poutní cestou (4,5 km); modlitba růžence; 12.00 
hod. - mše svatá u Panny Marie Hájecké – celebruje P. Alfred Parambakathu, 
OFMConv., a Jan Maria Vianney Dohnal, OFM; posezení a občerstvení. 
Poznámky: Letos se pouť koná i jako součást vizitace našeho NBS SFŘ 
zástupci Mezinárodní rady (CIOFS); pro účastníky s omezenou pohyblivostí 
zajišťujeme mikrobus – je však třeba se přihlásit předem! zpět budou zajištěny 
odvozy z kláštera k autobusům 306, 307 a 347, které jedou do Prahy. Kontakt: 
Dr. František Reichel, tel.: 241 950 251 nebo 725 939 385; e-mail: 
f.reichel@volny.cz. 

 

Formace pastoračních 
pracovníků 

Pavla, Jana, Anička S., Luboš a 
Jan Nepomuk Svoboda OFM se 
23. 3. 2019 zúčastnili formační 
přednášky Marie Svatošové, 
Jany Sieberové a biskupského 
vikáře pro diakonii, spirituála 
Diecézní charity a nemocničního 
kaplana z Hradce Králové Mons. 
Mgr. Pavla Rouska, hospicového 
kaplana. Naši terciáři se každý 

svým dílem podílejí na pastoraci a službě nemocným nebo umírajícím, a proto 
dojatě naslouchali. Nad dojemnými příběhy ukápla nejedna slzička. Myšlenky 
formace M. Svatošové byly z knihy Jacques Philippe „Hledej pokoj a jdi za ním“. 
Životní příběhy a zkušenosti z domácí hospicové péče dojemně vyprávěla J. 
Sieberová, Na kytaru hrál a jemným humorem doplnil Mons. P. Rousek. 
Formace měla tři části: 1. Být nositelem pokoje, 2. Nesvátostné doprovázení, 3. 
Pomoc v bezmoci. Byla doplněna mší svatou s chvílemi rozjímavého ticha. Díky 
především P. Jiřímu Barhoňovi za zorganizování této jednodenní postní obnovy. 
(flk) 

 

 Modlitební setkání 11. 4. 2019 
K četbě: Papež František: Gaudete et exsultate / Radujte se a jásejte - 

Apoštolská exhortace o povolání ke svatosti v současném světě (Nakladatelství 
Paulínky, Praha 2018) – z přípravy Anežky Jany Pachnerové 

mailto:f.reichel@volny.cz
https://mbsplzensfr.blogspot.com/2019/03/2332019-formace-pastoracnich-pracovniku.html
https://mbsplzensfr.blogspot.com/2019/03/2332019-formace-pastoracnich-pracovniku.html
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O povolání ke svatosti v současném světě 
„Radujte se a jásejte“ (Mt 5,12) - říká Ježíš těm, kdo jsou pronásledováni 

nebo ponižováni kvůli Němu. Chce nás mít svatými a neočekává, že se 
spokojíme s průměrnou, ředěnou a nekonzistentní existencí. Již první stránky 
Bible různými způsoby podávají povolání ke svatosti. Abrahamovi Pán 
navrhoval: „Choď přede mnou a buď dokonalý.“ (Gen 17,1). Pán totiž každého 
z nás vyvolil, „ abychom byli před Ním svatí a neposkvrnění v lásce“. (Ef 1,4). 

Kapitola I. Povolání ke svatosti 
Svatí nás pobízejí a doprovázejí 
Můžeme říci, že jsme obklopeni a vedeni Božími přáteli. Svatí, kteří již 

dosáhli Boží přítomnosti, jsou s námi spojeni pouty lásky a společenství. 
Dosvědčuje to kniha Zjevení, když mluví o mučednících, kteří se za nás 
přimlouvají … Zástup svatých mě chrání, podporuje mě a nese… 

Pán povolává 
Druhý vatikánský koncil na to položil mocný důraz: „Všechny věřící 

křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolik a tak velikými prostředky 
spásy, volá Pán – každého jeho vlastní cestou - k dokonalé svatosti, jako je 
dokonalý sám Otec.“ Záleží na tom, aby každý věřící rozpoznal svoji vlastní 
cestu … Právě v dobách, kdy byly ženy nejvíce vylučovány, Duch svatý vzbudil 
světice, jejichž kouzlo vyvolalo nový duchovní dynamismus a významné reformy 
v církvi (Kateřina Sienská, Terezie z Avily aj.) 

Také pro tebe 
Všichni jsme povoláni být svatými tím, že budeme žít lásku a nabízet 

každému svědectví v každodenním zaměstnání tam, kde jsme. Dovol milosti 
svého křtu přinášet plody na cestě svatosti. Tato svatost, k níž tě volá Pán, roste 
malými skutky. 

Tvoje poslání v Kristu 
Křesťan nemůže přemýšlet o svém poslání, aniž jej pojme jako cestu ke 

svatosti, „ neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení!“ (1 Sol 4,3) Svatost v podstatě 
znamená prožívat v jednotě s Ním tajemství Jeho života. Otcovým plánem je 
Kristus a my v Něm. Ne všechno, co říká nějaký světec, je zcela věrné 
evangeliu, ne všechno, co koná, je opravdu dokonalé. Je zapotřebí rozjímat o 
jeho životě jako celku … Také ty potřebuješ pojmout celek svého života jako 
poslání. 

Posvěcující činnost 
Je zapotřebí ducha svatosti, který pronikne samotu i službu, niternost i 

evangelizační nasazení tak, aby každý okamžik byl výrazem lásky prokázané 
před Božím pohledem. 

Živější, lidštější 
Neměj strach ze svatosti. Neodejme ti síly, život a radost. Závislost na Otci 

nás osvobozuje od otroctví a přivádí k uznání naší důstojnosti. Svatost tě nečiní 
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méně lidským, protože je setkáním tvé slabosti se silou milosti. Jak říkal Leon 
Bloy, v životě vlastně „ existuje pouze jediný smutek, totiž nebýt svatým“. 

K zamyšlení: Z knihy Svatost ve světě od Jitky Krausové a Bonaventury 
Štivara si přečtěte na str. 223 – 225 o blah. Lucienu Botovasoovi, mučedníku, 
terciáři (1908 – 14. 4. 1947), beatifikace v listopadu 2017 papežem Františkem. 

Otázky: Kdy začal Lucien Botovasoa pociťovat své povolání ke svatosti? 
☼ Jak se projevovala jeho cesta ke svatosti? ☼ Jak se vyrovnal 
s nespravedlivým odsouzením a se smrtí? ☼ Jakou hlavní myšlenku si z toho 
odnáším pro svůj život? 
 

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného 

Verše žalmu 91 rozebíral na duchovní obnově pro ženy v Domečku bratří 
františkánů na Lochotíně P. Libor Buček. Z jeho myšlenek vybírám: 

Bible je dobrodružství člověka s Bohem. Abrahamovi bylo 75 let, když se 
poprvé setkal s Hospodinem. Hospodin mu přislíbil velkou změnu v jeho životě. 
Abraham uvěřil, ale nic se nezměnilo. Změny se odehrály v jeho životě až za 25 
let, když mu bylo 99 let. Abraham Bohu potom důvěřoval. Bohu důvěřujeme 
více, pokud jsme v těžkých životních podmínkách. Když jsme nevyspalí, 
unavení, jiní, než chceme. Když se vydáme do hor a musíme zdolávat překážky. 
V Novém Zákoně se vyvíjí vztah učedníků k Pánu Ježíši. Pozorují, co dělá, jak 
se v různých situacích zachová. I když učedníci mají své chyby a mnohdy 
nejsou moc stateční, důvěřují Ježíši. A zažívají Ježíšovu důvěru natolik, že jim 
Ježíš svěřuje církev. 

Kantáta na radostnou důvěru od Daniela Ange z knihy Kdo je můj bratr 
(výňatky): Důvěra plodí důvěru. Nic tak nerozšiřuje srdce jako vzájemná důvěra. 
Když si ji dáváme navzájem, je pramenem pokoje, který není z tohoto světa. 
Důvěra dává růst tomu nejlepšímu, co v sobě druhý má. Vidí v něm vždy to 
nejkrásnější a vytuší zárodek každé možnosti. Důvěra je zacílená k růstu. 
Působí, že poslušnost je snadná, bratrský život radostný, že zkouška se dá 
unést. Bez důvěry nic nejde – a když ano, tak jen úkosem a nesprávně, jako 
něco, co přichází z venku a zůstává vně. Kde je vzájemná důvěra narušena, 
pohasíná přítomnost nebe. Ale tam, kde jsme napojeni na důvěru, tam vanutí 
Ducha dává sílu. Tam, kde je důvěra narušena, tudy neprochází světlo. Kde se 
důvěra nikdy neunaví, tudy Duch stále prochází. (ajp) 
 

Příspěvek Anežky Jany Pachnerové (od bratra Lukáše) 
Jednou se František procházel s bratrem Lvem a zeptal se ho: „Pověz mi, bratře 
Lve, v čem spočívá dokonalá radost?“ Bratr Lev Františkovi odpověděl: 
„Dokonalá radost spočívá v důvěrném spojení s Pánem.“ „Ne, to není ta 
dokonalá radost, které je tu možné dosáhnout,“ odvětil František. A Lev 
pokračoval: „Dokonalou radost bychom měli tehdy, když bychom mohli 
evangelizovat celý svět a všechny lidi přivést k Ježíšovi.” Ale svatého Františka 
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neuspokojila ani tato odpověď. A tak pokračovali v rozhovoru a bratr Lev se 
snažil stupňovat své odpovědi, aby se alespoň částečně přiblížil k tomu, co asi 
František myslel. Pak František bratru Lvovi pověděl: „Řeknu ti, v čem je 
dokonalá radost. Dnes je zima, sněží a fouká vítr. Představ si, že bychom 
promrzlí přišli domů a zaklepali bychom na dveře našeho kláštera. Otec 
představený by se nás za dveřmi zeptal: ´Kdo je?´ A my bychom odpověděli: 
´František a Lev, dva bratři z tohoto kláštera.´ Otec představený by nám 
odporoval: ´Nevěřím vám, jste zloději, kteří nás přišli okrást.´ Ale my bychom ho 
přesvědčovali, že nejsme zloději, ale bratři. Ale otec by nám nevěřil, dveře by 
nám neotevřel a nechal by nás mrznout za dveřmi kláštera. Bratře Lve,“ 
pokračoval František, „dokonalá radost bude spočívat v tom, když dokážeme 
přijmout tuto situaci.“ 

Toto je model, jak bychom se měli radovati, ač je to těžké. Když máme své 
strasti a bolesti, tak to moc nejde. Ale jde o to se postupně dostávat v životě k 
dokonalé radosti a tu rozdávat. K dokonalé radosti Vám také pomůžou nejlépe 
ostatní bratři a sestry, s kterými ji můžete i v podmínkách netradičních sdílet. 
Jako ji sdílím já jednou za měsíc s Tomášem, Lubošem a Janinou. Vždy, když 
přijedou do Kunějovic za mnou na formaci, tak se to naplňuje. Je pravda i to, že 
františkánství je o společenství. A to se mi vyplnilo. I když jste, bratři a sestry, v 
tělesném či duševním diskomfortu, neodmítejte bratry a sestry, kteří chodí za 
Vámi. Je to spojení s komunitou a přáteli, které potřebujeme i k růstu víry. I když 
já osobně jsem typ samotář, vždy tato návštěva člověka projasní a posílí. Luboš, 
Jana a Tomáš jezdí pravidelně, a i když jsem je naposled přivítal na posteli 
ležící, tak se vždy na ně moc těším. Probereme svět, život a i duchovní 
záležitosti křížem krážem. Musím se přiznat, že se mi stali rodinou, která se 
pravidelně schází u mě, a jsem za to moc rád. S pozdravem bratr Lukáš 
 

Modlitba Tomáše Morea 
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, a také něco, co bych sněd, 
dej mi zdravé tělo, Pane, a nauč mě s ním zacházet. 

A dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem nás, 
ať s hříchem nikdy nevydržím a napravit jej umím včas. 

A dej mi mladou duši, Pane, ať nenaříká, nereptá, 
dej, ať neberu moc vážně své malé, pošetilé já.  

A dej mi taky humor, Pane, a milost, abych chápal vtip, 
ať mám radost ze života, ať umím druhé potěšit. (ajp) 

 

 Sekulární františkánský řád – místní bratrské společenství Plzeň 
Kalendář květen 2019 

čtvrtek 2. 5. Modlíme se (se sv. Antonínem) – 17.00: společná modlitba 
v kapli; pak ve farním sále debata nad četbou z Apoštolské exhortace o povolání 
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ke svatosti v současném světě Gaudete et exsultate (II. kapitola – Dva 
nenápadní nepřátelé svatosti); připravuje František Karel Ženíšek 
středa 8. 5. Oblastní pouť SFŘ na Svatou Horu pro přihlášené účastníky; 
v 10.00 hod. mše svatá, ve 13.30 hod. formace br. Františka Kroczeka, 
OFMCap. na mariánské téma; v 15.00 hod. společná modlitba růžence na 
Kalvárii  
čtvrtek 9. 5. Pomáháme (se sv. Anežkou) – 16.30: formace s Anežkou Janou 
Pachnerovou (Domeček bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň); / 17.00 – 
návštěva někoho ze (starších) sester / bratří – dle domluvy 
čtvrtek 16. 5. - společná účast na slavnosti sv. Jana Nepomuckého u 
„redemptoristů“ na Chodském náměstí 
čtvrtek 23. 5. 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 …) 
30. 5. Sdílíme se (se sv. Klárou)  – 16.00: děkovná mše za služebníky 
v Národní radě SFŘ (současné i předchozí), zejména plzeňské, při příležitosti 
65 let daru života bratra Františka Luboše Kolafy, OFS, v Meditační zahradě. 
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 dubnu a květnu 2019  
Profese:  
Blanka Ludmila Škodová (2. 4. 1972), Zdislava Anežka 
Anna Karpíšková (20. 4. 2017), Ludvíka Dagmar Spíralová 
a Veronika Helena Gibischová (21. 4. 2016), Ludmila Anna 
Srbová (13. 5. 1995), Prokop Oldřich Rosůlek (18. 5. 2006), 
Glorie Stanislava Chadimová (19. 5. 2003), Benigna Jiřina 
Křížková (21. 5. 1944) – 75 let, Anežka Alena Vadlejchová 
(22. 5. 1992) 

Narozeniny:  
Anežka Jitka Polívková (10. 4. 1950), Anežka Alena 
Vadlejchová (23. 5. 1952) 

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

