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Velké 

poděkování 
všem, kteří 

pomohli zajistit 

organizaci 
svátku sv. 
Františka 

v kostele PMN  
a ve farním 

sále. 
 

 

Toto číslo Terciářských listů má 
redukovanou podobu vzhledem k odjezdu 
bratří a sestry na týdenní duchovní pouť 
seniorů do Assisi. 

 

Připomínáme volební kapitulu ve 
čtvrtek 21. 11. 2019 a prosíme za modlitby 
za služebníky nové rady našeho Místního 
bratrského společenství. Pán Bůh zaplať! 
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Náš kalendář 

 čtvrtek 24. 10. Sdílíme se (se sv. Klárou) - 16.00: účast na mši svaté 
za lékaře a zdravotníky hospici sv. Lazara; po mši pohoštění a 
společné sdílení 

 čtvrtek 31. 10. Sdílíme se (se sv. Klárou) – 16.30: společná návštěva 

výstavy Křehká krása motýlů v Národopisném muzeu Plzeňska, nám. 

Republiky 13, Plzeň (plné vstupné 40 Kč) 

 čtvrtek 7. 11. – 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 (V. kapitola – 
Boj a bdělost); připravuje Antonín Jaroslav Šedivý, OFS 

 čtvrtek 14. 11. Pomáháme (se sv. Anežkou) – 16.30: formace s Anežkou 
Janou Pachnerovou, OFS (Domeček bratří františkánů, Komenského 17, 
Plzeň); / 16.00 – Modlitba u františkánských hrobů na Ústředním hřbitově; 
sraz před krematoriem  

 čtvrtek 21. 11. Setkáváme se (se sv. Františkem) - 15.30: příprava agapé 
ve farním sále; 16.00: adorace v kostele NPM, 16.30: mše svatá; 17.00: 
volební kapitula při setkání společenství ve farním sále (dle času také 
nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé …); sbírka na Chléb sv. 
Antonína (u příležitostí Světového dne chudých) 

 čtvrtek 28. 11. Sdílíme se (se sv. Klárou) – 17.00: ve farním sále – O 
duchovní pouti do Assisi (vzpomínky a fotografie) – připravují František 
Luboš Kolafa, OFS, Antonín Jaroslav Šedivý, OFS, a Zdislava Anežka Anna 
Karpíšková, OFS 

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 září a říjnu 2019 
Profese: Antonie Jana Vlnařová (6. 10. 1972), Františka Věra 
Lodrová (18. 10. 1993) – 25 let, František Václav Pták (3. 11. 1952) 
Narozeniny: Jan Nepomuk Svoboda (20. 10.), Zdislava Anežka Anna 
Karpíšková (4. 11.), Anežka Jana Pachnerová (23. 11.) – 60 let, 
Glorie Stanislava Chadimová (26. 11.), Blažena Klečatská – 85 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/, 
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