Sestra MUDr. Benigna Jiřina Křížková, OFS,
oslavila 75 let profese v SFŘ
Připomněli jsme si toto
významné
výročí
na
společném setkání ve čtvrtek
23. 5. 2019. Jiřinka se i ve
svých 94 letech pravidelně
účastní našich setkání a
často se s námi moudře sdílí.
Má široký rozhled v tématech
nejenom církevních. Ač jí
zrak a sluch neslouží již tak
dobře, za pomoci přístrojů
Jiřinka tento kříž trpělivě nese
a může nám být svou
trpělivou vytrvalostí vzorem.
Při setkání jsme ji
poprosili, zda by vzpomněla
na svůj vstup do III. řádu.
Povyprávěla nám o svých
františkánských začátcích i
odlišnostech v životě III. řádu
tehdy i dnes. Také hovořila o
způsobu liturgie v době jejího
mládí a vzpomněla i na
bombardování Plzně a jeho
oběti, které byly po náletu
uloženy ve františkánském
klášteře.
Bratr Luboš pořídil záznam rozhovoru – vizte na odkazu
http://kalendar.kolafa.name/mudr-jirinka-krizkova-slavila-…/ (flk, ajš)
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Děkovná mše za služebníky v Národní radě SFŘ
(současné i předchozí), zejména plzeňské, při příležitosti 65 let daru života
bratra Františka Luboše Kolafy, OFS,

ve čtvrtek 30. 5. v 16.00 hod. v Meditační zahradě.

Pozvánka z Národní rady SFŘ:
Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR vás zve na tradiční
františkánskou pouť na Svatý Hostýn a oslavu 30. výročí kanonizace svaté
Anežky v sobotu 14. 9. 2019.
Předběžný program:
pátek 13. 9. (pro sestry a bratry, kteří se přihlásí na ubytování): 17:45: mše
svatá, večerní chvály (bazilika); 19:30: posezení a povídání při sklence vína;
21:30: kompletář a zahájení celonočního výstavu Nejsvětější svátosti (kaple)
sobota 14. 9.: 8:30: ukončení výstavu Nejsvětější svátosti – ranní chvály modlitba růžence (kaple); 10:15: mše svatá - hlavní celebrant apoštolský
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nuncius Arcibiskup Charles de Balvo; 11:30: beseda (téma bude upřesněno);
13:00: přestávka na oběd; 14:15: křížová cesta; poznámky: bude zajištěna
doprava autobusem z Prahy (v pátek) a zpět v sobotu, cena: 200 Kč; ubytování
v Poutních domech (viz https://www.hostyn.cz/ubytovani.html )

O dokonalé radosti
Ve čtvrtek 6. 6. jsme se vcelku v hojném počtu (Ženíškovi, Karpíškovi,
Šedivých, Luboš Kolafa a Milan Kučera) zúčastnili pořadu, jenž nesl podtitul
Svatý František v legendách a písních. V provedení pražského souboru
Okolo100lalala nás Přemysl Rut a Markéta Potužáková v devadesáti minutách
provedli známými texty svatého Františka i o svatém Františkovi a písněmi Jana
Křtitele Nováka na stejné téma. Tato skvělá produkce se konala v rámci 9.
ročníku Festivalu duchovní kultury 2019 Letnice umělců. Odnášeli jsme si
skutečnou radost, myšlenky a melodie v nás dlouho rezonovaly. (ajš; níže
ilustrativní fota – Přemysl Rut a Markéta Potužáková, přebal CD a Jan Křtitel
Novák))

Radostná zpráva
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Náš kalendář
čtvrtek 20. 6. – 18.00: společná účast na slavnosti Těla a krve Páně u
dominikánů (PMR)
Ve čtvrtek 27. 6. a v měsíci červenci a srpnu se setkání nekonají; připomínáme
2. 8. 18.00 hod. Porciunkula, 8. 8. 18.00 hod. slavnost sv. Dominika a 15. 8.
18.00 hod. pouť u NPM.
čtvrtek 5. 9. Modlíme se (se sv. Antonínem) - 17.00: společná modlitba
v kapli; pak ve farním sále debata nad četbou z Apoštolské exhortace o povolání
ke svatosti v současném světě Gaudete et exsultate (III. kapitola – V Mistrově
světle); připravuje Ludvika Dagmar Spíralová, OFS
čtvrtek 12. 9. 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 19. 9. 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 …)
čtvrtek 26. 9. Sdílíme se (se sv. Klárou) – bude upřesněno
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 červnu - září 2019
Profese:
Anežka Jitka a Václav Pavel Polívkovi (10. 6. 1984) – 35 let, Františka
Marie Krýslová (23. 7. 1977), Anežka Jana Pachnerová (15. 9. 2011),
Jan Nepomuk Svoboda (věčné sliby – 15. 9. 2012), Františka Římská
Pavla Ženíšková a František Karel Ženíšek (17. 9. 1985)
Narozeniny:
Ludmila Anna Srbová (9. 6.), František Luboš Kolafa (13. 6.) - 65 let,
Antonie Libuše Schödlbauerová (13. 6.), Ludvíka Dagmar Spíralová (17.
6.), František Karel Ženíšek (2. 7.), František Václav Pták (9. 7.), Prokop
Oldřich Rosůlek (12. 7.), Františka Věra Lodrová (23. 7.) - 90 let, Ludvík
Milan Kučera (9. 8.), Radek Melcher (17. 8.), Benigna Jiřina Křížková
(21. 8.), Antonín Jaroslav Šedivý (22. 8.), Blanka Ludmila Škodová
(12.9.), Veronika Helena Gibischová (14. 9.)
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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