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Moje cesta k oživení řádu 

 

MBS Sokolov – zorganizoval jsem v lednu malé oblastní setkání MBS Plzeň a MBS Sokolov. Čtyři 

z MBS Plzeň přijelo na návštěvu na setkání MBS Sokolov. Zároveň jsme v MBS Sokolov přivítali 

4 jejich nové přátele, kteří budu se společenstvím nějakou dobu prožívat iniciaci. Snad po měsících 

či roku dospějí i k rozhodnutí k noviciátu 

MBS Plzeň naplánovalo na březen duchovní obnovu po internetu a tak se uvidíme společně přes 

obrazovky. Budou pozváni i další MBS z oblasti. 

 

MBS Fulnek. Po pandemii a nemocech jsme se konečně shodli na termínu volební kapituly 12.3. 

Znovu se snažím při svých návštěvách zapojit i další MBS. Tentokrát jsem do Fulneku pozval 

ministra z Opavy a zástupce ministra z Havířova. 

Do Fulneku plánuji přijet už v pátek a věnovat se některým členům, bude-li o to zájem. Volební 

kapitulu budeme slavit v 9,00 v sobotu ráno. 

 

MBS Praha PMS. Konečně se podařilo sjednotit na termínu společné místní rady, které jsem se 

mohl účastnit 22. 2. Z desetičlené rady přišli jen tři. Někteří se omluvili pro nemoc. A další se ani 

neomluvili. Znovu jsme tedy se třemi členy rady a s duchovním asistentem Gabrielem prošli dlouhý 

seznam členů. Většina členů je nad 75+ a proto je pro současnou radu těžké najít služebníky do 

místní rady. Nabídl jsem se, že oslovím všechny mladší, a nebo schopnější členy MBS PMS. Těch 

je zhruba 12. Napsal jsem jim úvodní mail o mém cíli a do další rady, které se účastním v dubnu si 

řekneme výsledky a sestavíme kandidátku a popovídáme si o cílech celého MBS do budoucnosti. 

Především to asi bude o bratrství a starosti o přestárlé a nemocné.  Volební kapitulu plánujeme na 

červen. 

 

Moje služba v redakci Zpravodaje 

 

Povzbudil jsem o. Jana Linharta k zaslání příspěvku  

Domluvil si osobní spolupráci s redakcí Františkánská rodina – vytvoříme něco jako rubriku o 

terciářích v ČR a tak možná některé z vás časem oslovím s přáním o rozhovor do časopisu.- 

Po internetu jsem prodal 10 lidem knihy ze skladu 

Podporuji  modlitby Ruah, tím, že odpovídám na žádosti o modlitby i krátkým textem s touhou jim 

pomoci. 

Jsem ve styku s Monikou Olečkovou ohledně Mariánské pouti – Slováci přijedou autobusem na 

Mariánskou pouť už v pátek. Přespím v Praze spolu s nimi. Slíbil jsem jim, že je v neděli - po 

sobotní pouti – provedu Prahou. Rád přijmu od vás v průvodcovství pomoc. Je to příležitost k 

navazování přátelství s nimi. 

 

 

Staral jsem se o centrální digitální databázi členů. 

 

 

 

 


