POZDRAVY pro setkání ministrů a do roku 2021
s. Čejchanová Mirka Brigita - Moravská Třebová II Přeji všem odvahu k setkávání a pevnou
naději, víru a Lásku,
Pokoj a radost – tu nakažlivou radost sv. Františka (naši bratři františkáni mají tento dar a pokaždé se
ráda nechávám "nakazit" - :))
Přeji vám i nám, abychom patřili Kristu tak, že On bude skrze nás zachraňovat duše, objevovat v
každém srdci to dobro, které tam Bůh již na počátku vložil a vnášet Lásku do míst zranění a temnot.
Kéž je náš život chválou všemohoucího Boha a svědectvím o Jeho vítězství.
A to i v časech, kdy fíkovník nevykvete a vinná réva nevydá plody.
Marie Šepsová Zdislava - Hradec Králové
Milí bratři a sestry, ráda vás všechny zdravím z Hradce Králové v této podivné době. Náš pan
farář Miloslav Šiffel je už měsíc s covidem uspaný, jeho stav je vážný, a tak vše stojí na našich
modlitbách a odevzdání se do vůle Boží. Prožívám to znovu, po 23. listopadu, co mi takto
zemřela sestřenice. Prožili jsme těsné spojení pomocí SMS. Zemřela zaopatřena. S technikou
se moc nekamarádím, a tak posílám jenom ujištění, že jsem srdcem s vámi. Pokoj a dobro přeje
Marie Šepsová - Zdislava
s. Habartová Fabiola Česlava - Slatiňany Vzhledem k dlouhodobé prognóze covidových omezení,
spíše každý zajet na hlubinu, modlit se za ostatní členy, papeže, kněze, pronásledované křesťany a
snažit se postit, přinášet oběti a pomoc knězi a potřebným z příslušné farnosti.
s. Markéta Kubešová - Slatiňany Přeji nám, abychom se spoléhali na Boží lásku a drželi se Ho jako
klíště
František Chlouba - Liberec
Co pořád psát, abych nevymyslel nějaké křesťanské klišé? Nepřát nic, to je takový neslušný. Takže
asi jen to, ať se všichni radují. A občas za to poděkují. Víc asi netřeba.
Petr Kocůrek - Šumperk Naše MBS přeje všem společenstvím hodně ducha odvahy v boji se
strachem z neznámých úkolů, které na každého z nás budou klást události dalších dnů, či už se snad
kladou.
Marie Rita Willmanová - Brno Kapucíni
Všem nám přeji pokoj a radost, že můžeme být součástí františkánské rodiny.
Že na tomto světě i v církvi máme své jedinečné místo a poslání.
K tomu nám vyprošuji pevné zdraví duše i těla a dary Ducha svatého.
Ať v dnešním světě dokážeme být světlem a svědectvím o milujícím Bohu Otci.
Ať jsme Kristovým zrcadlem pro ty nejbližší, ale i pro ty, které nám Pán každý den bude posílat do
cesty.
Ať jsme vzorem pravé radosti, poslušnosti, důvěry, skromnosti a úcty, vděčnosti i nasazení-pomoci.
Ať dokážeme žít život laiků, kteří darují sami sebe světu a jsme pro ně i pro sebe navzájem svědky
naděje a radosti.
Vladimír Antonín Stoklas - Hodonín Ostatním společenstvím bych popřál zdraví, kolik Pán Bůh
dá, hlavně však všem františkánského ducha.

Tomáš Richter - Olomouc Rodiny Co byste popřáli ostatním společenstvím do roku 2021?
Abychom si udržovali kontakty mezi sebou, abychom žili své povolání prostě a jednoduše v tom
omezeném okruhu, kde se teď pohybujeme.
Václav Němec - Karviná Přejeme sobě i ostatním společenstvím, abychom se mohli co nejdříve
znovu scházet jako společenství.
Vojtěch Dedek - Stará Boleslav Přejeme všem osobní blízkost, pak už jen pokoj a dobro.
Marie Anežka Pechová - Jihlava Pokoj a Dobro, milí bratři a sestry ze SFŘ.
Kde v těchto dnech hledat povzbudivá slova, aby nevyzněla jako fráze nebo slova politiků? Stačí,
když se po vzoru sv. Františka, který do Řehole, ale i jiných svých spisů často zařazoval úryvky
z Písma, podíváme například na texty z denní modlitby církve – breviáře (1.týden mezidobí neděle
až úterý).
Vždyť tvá milost je lepší než život, *mé rty tě budou chválit.
Věřme, že rok 2021 bude novým začátkem v mnoha směrech.
Martina Filipová - Brno kapucíni přání do roku 2021.
Milí terciáři, sestry a bratři v Kristu, přála bych vám ze srdce, ať radost ze života, radost z
františkánské cesty, radost ze společenství, radost z maličkostí, převažuje nad starostmi a těžkostmi.
Marie Stará - Čáslav
Všechny pozdravuje a přeje všem, aby se dobře rozhodovali a hledali Boží vůli a byli plni radosti
Lucie Poulová - Černošice Každému osobně radost ze života s Pánem, která se projevuje i navenek;
společenstvím aktivních členů, kteří upřímně hledají, jak žít své františkánské povolání v dnešním
světě; vnímavé bratry a sestry, aby společenství žila ve vzájemné lásce; čas od času nového člena,
který přinese své dary do společenství a „rozvíří“ trochu ustálené zvyklosti
Lucie Vorlová - Praha PMS Kéž středem našich životů a společenství je stále více náš Pán Ježíš
Kristus a kéž o nás co nejvíce platí to, co o sv. Františkovi, totiž, že "měl Boha ve svém srdci a srdce
u Boha". Kéž jsme sobě navzájem i ostatním lidem a tvorům skutečnými bratry a sestrami. Přeji nám
všem trpělivost a vytrvalost, odvahu začínat znovu a pevnou víru i v dobách coronaviru...
Marie Richterová - Olomouc rodiny Pokoj a dobro milé sestry a bratři, srdečně Vás zdravím a přeji
a vyprošuji, abychom dokázali svá srdce otevřít pro Boží působení v našem životě, abychom spoléhali
na Pána, žili v souladu se svými sestrami a bratry a přede všemi vydávali svědectví o velikém daru
františkánského povolání. Kéž nám všem žehná náš milující Bůh…
„Narodil jsem se slabý, říká Bůh, abys nikdy neměl ze mě strach. Narodil jsem se ve stáji, aby ses
naučil posvěcovat každé prostředí. Narodil jsem se v prostotě, aby sis přestal věci komplikovat.
Narodil jsem se v tvém životě, říká Bůh, abych všechny dovedl do Otcova domu.“ L. Noben
Antonín Mařík - Sokolov přáli bychom si především jednotnost, vzájemnou soudržnost, abychom
se modlili za sebe navzájem, vzájemnou toleranci a lásku, abychom byli jedno, aby i navenek bylo
znát, že jsme jedna františkánská rodina

