Z odkazu sv. Františka:
Pomáhej vám všemohoucí ctnost Boha Otce, spravuj vás moudrost Boha Syna
a opatruj vás dobrotivost Ducha svatého. (Požehnání sv. Františka) (ajp)
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.
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.
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Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2018 svěřené celosvětové
síti Modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)
Únor 2018
Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci – aby se nenechali korupcí ovládnout ti,
kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako
něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1). (papež František, Vatikán, 13. února
2017)

Zpráva o hospodaření MBS SFŘ Plzeň v roce 2017
Zprávy o hospodaření Vám jsou předkládány pravidelně v lednu
následujícího roku. Jsou to výsledky hospodaření našeho Místního Bratrského
Společenství za celý rok. Výjimkou byl rok 2015, kdy proběhla vizitace
společenství a zpráva byla provedena navíc k této příležitosti.
Stávající stav je 28 profesních členů (po úmrtí Anežky Křiváčkové a
s příchodem Radka Melchera). Ve všech rocích byla výše příspěvků ve stávající
výši: členský příspěvek 50 Kč měsíčně a 150 Kč ročně na Adopci na dálku
(pokud nedojde ke změně úmluvy s III. řádem sv. Dominika). Pro další období (r.
2018) navrhuji tuto výši příspěvků ponechat. Při podobných výdajích zůstane
hospodaření na stejné úrovni jako v uplynulých letech. Letošní zůstatek je nižší
(o cca 2.000 Kč) z důvodu navýšení příspěvku NR SFŘ
Výsledky hospodaření z roku 2017:
Příjmy:
Převod z r. 2016:
10.923 Kč
Příspěvky členů:
10.650 Kč
Příspěvek na adopci: 5.050 Kč
Příspěvek na EUFRO: 1.050 Kč
Celkem:
27.673 Kč
Vydání:
Pronájem hrobu + nápis:
1.749 Kč
Příspěvek NR SFŘ + EUFRO + pouť NR:
6.163 Kč
Intence:
1.400 Kč
Životní výročí, dárek Bonimu, pohřeb Anežky: 1.452 Kč
Administrativní výdaje:
2.465 Kč
Adopce na dálku:
5.000 Kč
Rekolekce, dopravné, sv. Hora:
1.149 Kč
Celkem:
19.378 Kč
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Výsledná kalkulace:
Příjmy: 27.673 Kč
Vydání: 19.378 Kč
Zůstatek: 8.295 Kč (převod do r. 2018)
V Plzni 4. 1. 2018
Hospodář MBS SFŘ Plzeň Milan Kučera

Co možná nevíte
(z dokumentů formačního semináře SFŘ
v Brně 26. – 28. 1. 2018)
Prováděcí směrnice NR SFŘ k národním stanovám (úryvek)
IV. Otevřenost františkánského charismatu všem
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.
1. Přidružení členové SFŘ
Přidružené členy může přijímat pouze MBS SFŘ řádně fungující dle GK a
národních stanov, vedené volenou radou a pravidelně doprovázené duchovním
asistentem. 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. Ministr nebo formátor v rozhovoru se
zájemcem o přidružené členství ověří, zda je připraven vzít své členství vážně a
odpovědně, prozkoumá motivaci zájemce, zda je ochoten podstoupit formaci a
pravidelně se účastnit setkání a života MBS. Žádost o přijetí za přidruženého
člena předkládá uchazeč ministrovi MBS písemně po projití dobou iniciace a o
přijetí či nepřijetí rozhoduje rada MBS. Přijatý přidružený člen se pak
zaeviduje v registru členů MBS. Po završení počáteční formace je přidružený
člen veřejně potvrzen před bratrským společenstvím. Vyskytnou-li se nějaké
problémy, jsou řešeny pomocí aplikace příslušných ustanovení národních
stanov o členství.
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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 společenství. Je-li v rozumné vzdálenosti františkánské společenství
pro laické křesťany jejich denominace, nesmějí být přijati jako přidružení členové
do katolického bratrského společenství SFŘ. 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. Přítomnost přidružených členů v bratrském
společenství musí aktivovat všechny členy k hlubšímu porozumění ekumenismu,
ze kterého vyplývá úcta k vlastní církvi i k církvi těch druhých. Všichni členové
musejí respektovat současné směrnice ohledně podávání sv. přijímání
katolíkům a členům jiných křesťanských církví.
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. Toto přidružené členství nesmí však žádným
způsobem zamlžit křesťanskou, katolickou a františkánskou přirozenost SFŘ.
d) práva a povinnosti
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.
Schváleno národní radou dne 24. 5. 2003.
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Biblista s kytarou
P. Ladislav Heryán, SBD
Po roce další setkání s pražským
salesiánem a autorem knih Ladislavem
Heryánem,
uspořádané
Karmelitským
nakladatelstvím ve spolupráci s plzeňským
biskupstvím a plzeňskou pobočkou ČKA,
se konalo v úterý 23. ledna 2018
v naplněné učebně biskupství.
Nosným
tématem
byla
Boží
velkorysost mezi námi, což je podtitul
Ladislavovy další knihy Stopařem na této
zemi. Boží velkorysost dokládá Ladislav
mnoha příklady ze Starého i Nového
zákona a staví ji do protikladu k tzv. lidské
malorysosti. Dotýká se mnoha témat,
konfrontuje apoštola Petra, představitele
instituce, a evangelistu Jana coby
„charismatika“ a kladně hodnotí plodné
napětí, které mezi nimi vzniká a posouvá
církev. Zmiňuje problém rozvodu, jak na něj nahlíží Kristus, Tomáš Akvinský i
papež František v exhortaci Amoris laetitia o lásce v rodině. Zabývá se svatým
Pavlem z Tarsu, přirovnává jej pro jeho prvotní protikřesťanský fanatismus
k bojovníkům Islámského státu, ale oceňuje, jak po svém obrácení mluví „o
Bohu milostivém“. Musí vědět proč, „si nese ve svém celoživotním batohu
ukamenovaného Štěpána a další zatčené křesťany ...“, a přesto a právě proto
dělá ten velký krok do tmy - protože poznal Boží velkorysost, poznal život
s Bohem. Sv. Jan píše: „Láska nezná strach.“ Buď Bůh je, nebo není. Je-li Bůh,
pak je láska něco jiného než hormony. Není-li Bůh, pak je tu strach ze zániku.
Ale neexistuje-li smrt, je tu prostor pro lásku. A tu můžeme sledovat v mnoha
jejích podobách. Dokladem jsou příběhy z Ladislavovy knihy – o bezdomovcích,
gayích, ale také knížeti Karlu Schwanzerbergerovi ... Zmiňuje i své postoje
k volbě prezidenta republiky (krátce před 2. kolem volby). „Jak by k nám
prezident mohl pustit muslimy a euro a zaprodat nás Němcům a proti jakým
dalším nesmyslům se musíme bránit? Proč někdo vede kampaň ve jménu lži,
proč to nedělá pravdou? Protože lež se musí bránit lží!“ Vžijme se do role
slepého žebráka u Jericha: „Ježíši, syne Davidův, smiluj se nade mnou!“ Bůh je
s námi, je milostivý, je nejvyšší Dobro, je velkorysý!
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Před poslední písní, kterou nám Ladislav zazpíval (Muchomůrky) se
rozloučil slovy: „Odpusťte mi moje hříchy a sprostá slova. Děkuji vám, že jste
přišli. Vůbec to nechápu.“ (ajš)

Petr a Pavel, dvě obyčejná jména
... tak zněl název první přednášky Martina Šimka
v jeho ročním cyklu Evangelického sboru v Přešticích
nazvaném „Lidé, kteří měnili svět“, jež se uskutečnila ve
čtvrtek 25. ledna 2018 v přeštickém Kulturním a
komunitním centru a jíž jsme se v hojném počtu (šesti) také
zúčastnili.
Martin je historik a svůj výklad opírá o přesné
dokladování. Přesto mu nechybí filosofický a psychologický
nadhled zakořeněný v žité víře. Tento fundament mu
dovoluje, aby k tématu přistupoval velmi široce. Nejdříve
přiblížil obě postavy jednotlivě, poté je vzájemně konfrontoval a dochází
k závěru, že přes jejich naprostou, diametrální rozpornost si dokázali podat ruce
a pracovali společně.
Petr, rybář, měl svou loď, dům a rodinu. Měl tedy co ztratit. Ale uposlechl
Ježíšovu výzvu: „Pojď, udělám z tebe rybáře lidí!“ Petr měl asi skromné
vzdělání, asi byl o něco starší než Ježíš (někdy se tak trochu choval, ale znal
své meze). Tři roky následuje svého Mistra, ale dělá mu velké potíže ho
pochopit. Zažívá vzestupy a pády. Později poznává, kým Ježíš je – Mesiáš, ale i
pak neví, co má od Mesiáše očekávat („Kdy mi, Pane, dáš povel ke změně
světa?“ – „Já nepřišel změnit svět, ale vaše srdce!“). Petr se musel naučit
vnitřnímu boji. Po meči v ruce
v Getsemanské
zahradě,
trojím
zapření a ukřižování zažije Kristovo
zmrtvýchvstání, setkává se se
zmrtvýchvstalým a je také u
Ježíšova nanebevstoupení. Jeho
dozrání
nastává
o
Letnicích
v Jeruzalémě – promluví a stává se
stavebním kamenem nové církve.
Dál už pak nese plnou odpovědnost
za rozvoj církve.
Pavel měl rozdílné zázemí než Petr. Měl bohatý rodokmen až k praotci
Benjamínovi. Jeho otec, žijící v maloasijském přístavu Tarsus, byl velmi
pragmatický, poskytl Pavlovi široké vzdělání včetně řeckého. Získává římské
občanství (za peníze či zásluhy). Posílá Pavla do Jeruzaléma ke studiu na
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rabínských školách. Pavel se stává členem farizejské strany, respektuje zákon a
pragmaticky přistupuje k pronásledování křesťanů. Po kamenování Štěpána
rozežene jeruzalémský sbor a směřuje do Damašku, aby pokračoval. A nastane
„bleskové“ obrácení (naopak Petr se obracel velmi těžce a pomalu). Přesto po
obrácení odchází do pouště, do Arábie, a tři roky hledá Boha, mění své postoje
a srdce. Pak se stává jedním z nejhorlivějších kazatelů a zanechává za sebou
obrovské dílo – nová obrácení, křesťanské sbory, listy ...
I Petr psal, jeho zapisovatelem byl mladý evangelista Marek, jenž Krista
asi nezažil. Snad tedy by se Markovo evangelium mělo nazývat evangeliem
Petrovým. Je stručné, věcné, není v něm mystický podklad, ani studium zdrojů a
prostředí (jako u Lukáše), ani srovnání se Starým zákonem (jako u Matouše).
Pavel je intelektuál, jeho listy jsou bohaté myšlenkami, až překotně skáče
z jednoho tématu na druhé. Ona bezprostřednost je patrná i při pozdravování,
jak se mu postupně vybavují další jména ...
Petrova a Pavlova jednota v rozdílnosti se před dvěma tisíci let stala
začátkem nové epochy, nekrvavé revoluce srdcí, která trvá stále. Jejich odkaz je
hluboký. (ajš)

Prokop Oldřich Rosůlek: V adventu
(svědectví)
Bylo to několik dní před Štědrým dnem. Plzeňské nádraží v pozdním
odpoledni, osvětlená nástupiště, spěchající lidé z vlaků a do vlaků,
reprodukovaný ženský hlas sdělující příjezdy a odjezdy vlaků a také omluvy za
zpoždění. S párkem na tácku a pivem v ruce se posouvám ke stolečku na
stojáka mezi dva hovořící železničáře.
„To je zase blázinec, já radši doma vůbec nejsem, co ta moje vyvádí,“
povzdechne si ten větší. „To mi povídej,“ reaguje jeho kolega, „já kvůli pár
pavučinám odtahuji skříně, lezu po židlích, darmo mluvit ...“ a mávne rukou. „To
bude zase televize ... no, na ty pohádky se dívám docela rád.“ „To jo, to já taky,
ale myslím ty mše a kostely, voni sou eště dneska blbečkové, který věří na
ňákýho pánbíčka a Ježiše, tak to všelijak motaj´ ...“ „Já patřím mezi ty blbečky,“
vpadnu jim do hovoru. Několik vteřin ticho a potom: „ ... já to myslel jinak ... já
nevěděl.“ „Ale to nic,“ namítám, „jsem zvyklý.“ „Vy věříte taky v nebe?“ osmělil
se ten druhý. „Tak nějak ano,“ odvětím. „Snad se tam po smrti dostanu,“ dodám.
„Vy ste toho pana Boha viděl?“ „Ne, neviděl.“ „A věříte stejně ... to jsem blázen
... to nechápu ... nechápu.“ „Pane, měl jste někdy v ruce Bibli?“ „To ne, takový
vejmysly já nečtu.“ „No, asi se nepohneme nikam, ale zkuste jednou zajít do
kostela na mši a vydržet do konce.“ Ajzlpoňáci se pohnuli k vlaku: „Tak šťastné
a veselé, i s vaším pánbíčkem.“ „Děkuji, bez něj by to u nás na Štědrý den ani
nešlo.“ To byla moje poslední věta. Do Štědrého dne zbývalo ještě pět dní.
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Malby: Prokop Oldřich Rosůlek

Prokop Oldřich Rosůlek
Křivoklátsko
V onom kraji kde promlouvaly lesy
do duší knížat, králů, uhlířů
kde jako dítě zabloudil jsem kdesi
kde dosud cítím kouře z milířů.
Kde středem lesů teče stará řeka
ranní mlha k ní na hladinu spadla
na břehu rybář trpělivě čeká
na břehu řeky, řeky Oty Pavla.
Nad hvozdy lesů je slyšet hvízdot kání
v korunách stromů sojek smích
o čase nevím, nemám zdání
v tom nekonečném tichu tich.
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Tu velkou lásku si stále s sebou nesu
a sděluji ji stromům, po nocích i ve dne
a s vůní silic z křivoklátských lesů
ať pozdrav letí čarokrásce jedné.
Galerie Žlutice říjen 2017 - verše byly recitovány při vernisáži kreseb a
maleb s názvem „Věčně zpívají lesy“.

José Antonio Merino OFM:
Františkánská cesta pro dnešního člověka
(přeložil a upravil C. V. Pospíšil OFM; vydala Matice cyrilometodějská, s. r. o.,
Olomouc 2001)
6. Budoucnost patří těm, kdo mají odvahu doufat. (str. 74 - 84)
Život v ohrožení
Je velmi obtížné žít si poklidně a mít naději ve světě, kde zuří tolik válek,
kde přibývá nesmiřitelných konfliktů mezi národy, kde je tolik šíleného a
nesmyslného násilí, kde panuje sociální nespravedlnost, kde je tolik hladu, bídy,
upadlosti, kde nastává energetická a ekologická krize a věčně hrozí ekonomická
krize, kde je ještě tolik analfabetismu, diskriminace, kde hrozí různé více méně
nesmyslné pseudorevoluce, kde se odehrávají lidské holokausty, kde se
organizovaný zločin infiltruje do vysoké politiky, kde existuje zamoření vzduchu
a vod, pošlapávaní základních lidských práv, závody ve zbrojení, úpadek
institucí, zkorumpovaní politici, úpadek lidských hodnot… Když procházíme
tímto seznamem bolavých a tragických míst naší lidské existence, nabýváme
dojmu, že jsme dávno překročili únosnou mez, že žijeme v apokalyptických
dobách.
J. A. Merino vydal tuto knížku v roce 1985. V čem je podle Tebe situace
v současnosti lepší/horší?
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.
9

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.
Který z výše uvedených pocitů Ti byl nejbližší bezprostředně po
skončeném druhém kole prezidentských voleb? Které období
v historii se Ti líbí a proč – aniž bys v něm chtěl(-a) žít? Máš svůj
oblíbený sci-fi nebo fantasy film (román, seriál,…)?
Naděje jako charakteristika františkána
Jedním z největších přínosů svatého Františka bylo to, že o božských
ctnostech víry, naděje a lásky pouze nehovořil, že to pro něho nebyla pouze
abstraktní pojednání věnovaná tomu, jak dospět k Bohu, ale že tyto ctnosti
dokázal převést do existenciálních a humánních rozměrů; že je žil jak ve vztahu
k Hospodinu, tak ve vztahu k člověku a světu. Pro Františka nejsou události
dějin spásy čímsi minulým, ale ustavičně přítomným a živě působícím, stejně
jako je nyní a vždy přítomna ona plnost Přítomnosti, k níž směřuje náš čas.
Ve františkánství neexistuje jakási dvojí naděje eschatologického a
světského rázu, nýbrž jedna jediná naděje počínající v tomto světě a v jeho
konkrétních situacích, naděje, která přesahuje dané situace, čas i sebe samu,
aby vyústila v naddějinné plnosti. Františkánská spiritualita, teologie a filosofie
dokázala uvést na jediného christocentrického jmenovatele tajemství stvoření a
tajemství spásy i vykoupení.
Františkáni právě proto, že jsou prodchnuti velikou vírou a nadějí v Boha,
velkou optimistickou důvěrou v přírodu a v člověka, usilovali a usilují o
uskutečnění utopie chudoby, opravdu společného vlastnictví, bratrství
objímajícího všechny lidi a všechny tvory, utopie svobody, utopie náboženství
opravdové radosti a hluboké sjednocenosti v kontemplaci, která již zahlíží Boha
ve všech tvorech.
Františkánská utopie není únikem z reálného světa, rozhodně to není únik
do minulosti vykreslené v ideálních barvách, nejde ani o šílený útěk do jakési
nereálné a snové budoucnosti. Je to totální Ano životu navzdory jeho nesčetným
formám ohrožení, navzdory mnoha pohodlným kompromisům. Františkánská
utopie obsahuje kritickou analýzu, věnuje se ale přednostně konkrétnímu
jednání, dává přednost budování před bouráním. Ve františkánské utopii ale
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rozhodně není všechno dokonalé. Podstatnou součástí františkánské utopie je
úsilí o to, abychom byli opravdu bratřími všech a všeho. Tato utopie vyžaduje
život v moudré prostotě.
Jak se Ti dnes (nebo v nedávné době) podařilo přiblížit se
františkánské utopii?
Kráčet kupředu a vzhůru
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. (lds)

Náš kalendář
22. 2. Sdílíme se (se sv. Klárou) – návštěva sestry Františky Marušky Kryslové
při příležitosti jejích 80. narozenin (jen domluvená skupinka bratří a sester)
1. 3. 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; I. – V. kapitola) a debata k četbě
3. 3. Postní duchovní obnova - od 9.00 hodin ve farním sále ve Františkánské
ulici v Plzni. Obnovu povede P. Michal Pometlo, OFM, ve spolupráci
s P. Janem Nepomukem Svobodou, OFM. 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.
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8. 3. Pomáháme (se sv. Anežkou) – 16.30: formace s Anežkou Janou
Pachnerovou (Vejprnická 20) – otevřeno všem bratřím a sestrám z našeho
společenství
15. 3. 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. 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)
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 únoru a březnu 2018
Profese:
František Luboš Kolafa a Antonie Libuše
Schödlbauerová (15. 3. 2012)
Terezie Dana a Antonín Jaroslav Šedivých
(18. 3. 2010)
Narozeniny:
Antonie Jana Vlnařová (18. 2. 1930)
Františka Marie Krýslová (28. 2. 1938) – 80 let
Consolata Marie Lhotová (1. 3. 1960)
Václav Pavel Polívka (30. 3. 1948) - 70 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
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