
1 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Jan od Kříže 

Bez opor oporu mám 

Bez opor oporu mám, 
beze světla žiji v temně, 

strávit smí se všechno ve mně. 
 

Duše má, zbavená nouze, 
lpění na tom, co svět dá, 

nad sebe se pozvedá, 
v lahodném žití pak pouze 
v Bohu svém oporu má. 
Z toho už každý hned ví, 

čeho si cením, vám říkám, 
duše má šťastná se zří: 

Bez opor oporu má. 
 

Třebaže temnotou sténám 
v žití tak smrtonosném, 
přemožen nebudu zlem, 

ač totiž světla dost nemám, 
v nebeském světě již jsem; 

láska mi ten život dá, 
čím víc slepoty je ve mně, 

duše víc se odevzdá, 
beze světla žiji v temně. 

 

Láska zde to dílo spřádá, 
od chvíle, co už ji znám, 
že ač zlo či dobro mám, 

do všeho chuť stejnou vkládá, 
ponouká mě k proměnám; 

a tak v plamenu tom vřelém, 
jenž se mě dotýká jemně, 
celý se vydávám směle, 

strávit smí se všechno ve mně. 

 

Vstupme usebráni do času 
 adventního! 
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Modlitby za zemřelé 
u františkánských hrobů 

Jana a Luboš (ostatní se 
postupně omluvili - nemoci, 
zaměstnání apod. a jiní terciáři už 

u našich hrobů byli 1. 11.) se ve 
čtvrtek 8. 11. 2018 společně 
modlili apoštolské vyznání víry, 
Otče náš, Zdrávas Maria a 
modlitbu za zemřelé františkány I. 
řádu pohřbené na plzeňském 

hřbitově u Václava a pak za zemřelé terciáře u 
hrobu terciářů sv. Františka v duchu generálních konstitucí 53/4: Bratrské 
společenství s vděčností pamatuje na zemřelé bratry a sestry a dále 
setrvává ve společenství s nimi při modlitbě a při slavení eucharistie. 

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať 
odpočívají v pokoji! Amen. (lfk) 

 

Mše za duše zemřelých klientů plzeňské 
Městské katolické charity 

Anička jako varhanice a Luboš se za MBS 
Plzeň zúčastnili v pátek 2. 11. 2018 charitní mše 
za zemřelé, kterou celebroval Mons. Emil Soukup. 
Mše se konala v kapli Maxmiliana Kolbe 
v Meditační zahradě a zúčastnil se jí také ředitel 
městské charity p. 
Janouškovec. Při mši se 
jako obvykle četla jména 
klientů zemřelých v 
zařízeních charity v roce 

2018. Ostatní členové MBS se účastnili dalších mší 
v ten den v Plzni a na Plzeňsku. Modlíme se přitom 
za všechny zemřelé členy našeho řádu, aby získali 
odpustky před tváří Boha v nebi. Ať hledí na tvář 
Boží a radují se z nového života. (lfk) 

 

https://mbsplzensfr.blogspot.com/2018/11/8112018-modlitby-za-zemrele-u.html
https://mbsplzensfr.blogspot.com/2018/11/8112018-modlitby-za-zemrele-u.html
https://mbsplzensfr.blogspot.com/2018/11/2112018-charitni-mse-za-duse-zemrelych.html
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Ze života Národního společenství – podzim 2018 
V Generálních konstitucích SFŘ se uvádí: 

„Národní bratrské společenství je organickou jednotou 
místních bratrských společenství… a jsou vzájemně 
spojena.“ Jedním z úkolů národního společenství je 
vyhledávat, publikovat a rozšiřovat nezbytné pomůcky 
pro formaci sekulárních františkánů a upozorňovat na 
ně. Takovou pomůckou může být i kniha Svatost ve 
světě Terciářů sv. Františka, která přináší životopisy 
a příběhy 45 terciářů z celého světa a také z doby 

nedávné. Kniha vyjde v listopadu 2018 a bude k dispozici našemu 
společenství na posledním letošním setkání v Plzni. 

Dalším úkolem Národní rady je uvádět ve známost a podporovat 
spiritualitu sekulárních františkánů na celém území svého národního 
bratrského společenství. 23. února 2019 proběhne v Praze formační 
seminář na téma: Úvod do křesťanské meditace. Jste srdečně zváni. 

Informace u Luboše. (lfk) 
 

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

Listopad 2018 
Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje - aby 
jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem 
zbraní. 
Národní úmysl: aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení 
obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti. 

(srv. Žl 115/113B/) (papež František, Vatikán, 13. února 2017) 
 

Náš kalendář 
22. 11. Sdílíme se (se sv. Klárou) – v duchu ekumeny – společná účast 
na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru v Přešticích „Jan a 
Filip – láska v akci aneb Život jako bohoslužba“ (Jan Ámos Komenský a 
Filip Neri) v rámci cyklu „Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a komunitním 
centru v Přešticích, Masarykovo náměstí 311; odjezd z Plzně auty 
v 17.15 hod. z autobusové zastávky směr Klatovy naproti konečné 
tramvaje č. 4 – Bory (nutno se předem telefonicky domluvit) 
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29. 11. Modlíme se (se sv. Antonínem) (změna!) – 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) - II. kniha; I. – V. kapitola) a 
debata k četbě; provází bratr Antonín Jaroslav Šedivý 
6. 12. Setkáváme se (se sv. Františkem) (změna!) - 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 …)  
13. 12. Sdílíme se (se sv. Klárou) (změna!) – v duchu ekumeny – 

společná účast na přednášce Martina Šimka z Evangelického sboru 
v Přešticích „John a Filip, uvnitř i navenek aneb Proměna národů skrze 

proměnu srdce“ (John Wesley a Philipp Jacob Spener) v rámci cyklu 
„Lidé, kteří měnili svět“ v Kulturním a komunitním centru v Přešticích, 
Masarykovo náměstí 311; odjezd z Plzně auty v 17.15 hod. z autobusové 
zastávky směr Klatovy naproti konečné tramvaje č. 4 – Bory (nutno se 
předem telefonicky domluvit) 
Ve dnech 20. a 27. 12. 2018 se setkání nekonají, jen služba u jesliček 
v kostele NPM. 
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 listopadu a prosinci 2018 
Profese:  

František Václav Pták (3. 11. 1952) 
Narozeniny:  

Zdislava Anežka Anna Karpíšková (4. 11. 1950); Anežka Jana 
Pachnerová (23. 11. 1959); Glorie Stanislava Chadimová (26. 11. 1961); 
Blažena Klečatská (28. 11. 1934); Františka Římská Pavla Ženíšková (4. 
12. 1945); Marie Františka Ludmila Kučerová (4. 12. 1955) 
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

