Náš život v MBS za pandemie 2020
MBS Jihlava Poslední pravidelné setkání v březnu těsně před vyhlášením nouzového stavu,
v dubnu a květnu jsme si v době pravidelného setkání každý sám přečetl zaslané texty od ministryně
a formátorky, v červnu došlo k setkání pouze po mši svaté ještě v kostele. Během prázdnin se
nesetkáváme. V září v době uvolnění opatření proběhlo setkání běžně, v říjnu jsme se setkali při
Transitu a 4. 10. při složení profese nových tří členek. Listopadový termín spadal již zas do
omezeného stavu setkávání a prosincové setkání využilo pouze pět sester. „Setkání členů“ také
proběhlo při posledním rozloučení se sestrou Emilií Alžbětou Pechovou v červenci.
Povzbuzovali jsme se buď osobně, e-mailem a FB – záleželo na jednotlivcích.
MBS Moravská Třebová II.
V době, kdy celou společnost zasáhl covid -19, změnilo to i naše setkávání. Nejprve jsme setkání
zrušili, povzbuzovali jsme se po telefonu a facebooku a internetu. Připojili jsme se k pravidelné
denní modlitbě růžence ve 20:00 hodin s prosbou za zastavení pandemie.
S uvolňováním opatření jsme se začali v menším počtu opatrně scházet venku ke společné
procházce, pouti do Koclířova anebo jen k modlitbě. Nezapomenutelné bylo setkání na místním
hřbitově v listopadu, kde jsme velmi požehnaně a vynalézavě oslavili kulatiny naší terciářky
Lidušky.
Osobně děkuji všem přátelům terciářům a františkánům za modlitební i praktickou pomoc při
plánování a organizaci svatby mé dcery, pocítila jsem velmi reálně, že jsme jedna rodina a umíme si
navzájem velmi pomáhat a doprovázet se.
Veliký dík patří bratřím františkánům od Panny Marie Sněžné v Praze, v Husovicích v Brně i v
Uherském Hradišti, kteří svým streamováním mší svatých v období pandemie vlastně pokračovali i
v naší františkánské formaci, a to i době, kdy byl náš klášter uzavřen z důvodu karantény.
V této chvíli jsme skutečně pocítili sílu modlitby a požehnání i "na dálku" a touhu setkávat se a moc
jsme se za bratry modlili, aby byli uzdraveni.
Také jsme vděční našim místním bratřím františkánům, kteří statečně a oddaně přistoupili ke změně
ve službě. Jako náhradu za mše svaté, které mohli sloužit jen v soukromí jejich kaple, každý všední
den nám všem ve farnosti umožnili adorovat před vystavenou Nejsvětější svátostí od 15:00 – 17:00
hodin v klášterním kostele a neúnavně nám podávali každou čtvrthodinku svaté přijímání.
V neděli pak toto bylo možné dopoledne od 10:00-12:00 v klášterním kostele.
Kněží také zpovídali a povzbuzovali v této těžké době.
V současné době je možné s omezeními sloužit mše svaté, přesto díky bratřím františkánům a jejich
obětavosti můžeme denně adorovat od 15:00-16:00 hodin v klášterním kostele, společně začínáme
Korunkou Božího milosrdenství a pak jsme v tichu před Pánem. Vnímáme to jako obrovský dar a
posilu, jsme za to velmi vděční.
Při psaní roční zprávy o našem společenství terciářů jsem s údivem děkovala Bohu, kolik nám toho
umožnil prožít během tohoto zvláštního roku, obdrželi jsme tolik milostí, darů, uzdravení a pomoci,
prohloubilo to naše společenství a velmi si vážíme jeden druhého. Radujeme se z každého setkání a
mnohem intenzivněji vše prožíváme.

MBS Slatiňany
V roce 2020 jsme se sešli 7 x naživo (formační setkání v klášteře) a 3x online (neformálně nad
knihou Svatost ve světě).
Povzbuzoval nás Pán Ježíš ve vystavené svátosti oltářní - adorace, poté formačním tématem a
následně sdílením.
Jako společenství jsme též propojeni jedním společným emailem a máme všichni na sebe telefonní
čísla.
MBS Liberec
Jak často jste se v roce 2020 sešli ke společným modlitbám, nešporám a sdílení?
Nebojím se napsat pravdu, ale nejsem si úplně jist a nechce se mi moc hledat v poznámkách.
V první polovině roku jsme se scházeli jednou měsíčně a covid brali spíš lehkovážně. Ale po
prázdninách jsme se sešli jen jednou a s ohledem na hrozivá čísla jsem dál už společenství
nesvolával. Takže jsme se kontaktovali jen párkrát smskou a víceméně jen informací, že setkání
zatím nebude.
Jakým způsobem jste se povzbuzovali?
Myslím, že vlastně víceméně nijak. Tady bych řekl, že to osobní setkání docela chybí, protože já
osobně nejsem nijaký dobrý pisatel a povzbuzovatel, a ostatní taky nebyli v tomto směru aktivní.
Byť je možné, že někteří jen čekali podnět od „šéfa“.
MBS Jilemnice
Sešli jsme se 5x za rok 2020 Jakým způsobem jste se povzbuzovali? Při setkání – tradičně
modlitbou, sdílením, četbou formačních textů Mezi setkáními – pravidelnými telefonáty mezi členy
společenství
MBS Šumperk.
Setkání MBS v Šumperku proběhlo v roce 2020 proběhlo dvakrát a proběhlo v duchu vzájemného
povzbuzení a účastí s našimi nemocnými.
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.
MBS Černošice
Třikrát proběhlo setkání společenství, někteří členové se zúčastnili pouti na Svatou Horu u Příbrami
(4.7.) a pouti do Hrádku u Vlašimi (19.9.) - vzhledem k tomu, že většina našich členů je z různých
míst a farností, není možné operativní scházení. Jakým způsobem jste se povzbuzovali? Jsme v
občasném kontaktu prostřednictvím mailu nebo telefonicky, nejvíce jsme komunikovali v období
vánoc, mluvili jsme o tom, co je nového, jak prožíváme současnou situaci v rodinách, přáli si zdraví
a lepší časy a společně se těšili na osobní setkání.
MBS Praha PMS
Od březnových omezení kvůli pandemii se nám podařilo setkat se čtyřikrát osobně (druhá polovina
května, červen, září při pouti v Hájku, říjen venku v zahradě) a v malém počtu jeden výlet. Naše
členka iniciovala to, že František Reichel domluvil mši sv. na Olšanech na konci listopadu, jíž se
pak někteří členové našeho MBS zúčastnili. Ke konci roku jsme měli tři nebo čtyři online setkání.

Jakým způsobem jste se povzbuzovali? Telefonicky, modlitebním setkáním na dálku, přeposláním
dopisů národního ministra…
MBS - Olomouc rodiny Od březnových omezení kvůli pandemii se nám podařilo setkat se 6x
možná 7x, nevím přesně. Jakým způsobem jste se povzbuzovali? Většinou e-maily.
Modlíme se společně každý den ve 20:00 hod. z domu. Nyní se scházíme 1x za měsíc z domu
pomocí videokonference (nejvíce nás bylo 11) Psali jsme si e-maily, jak žijeme. V létě jsme měli
exercicie.
MBS Hodonín
V roce 2020 jsme se sešli ve společenství bohužel jen 5x. V Hodoníně 3x a v Ratiškovicích, kde se
taky scházíváme, 2x. Byla to klasická setkání společenství s informacemi o tom, co se děje v našem
řádu, s modlitbami, sdílením, společnými nešporami i mší svatou. Hlavně však jsme se
povzbuzovali svou přítomností ve společenství.
Oproti tomu v nedalekých Miloticích, kde jsem se jejich setkání zúčastňoval i já, jsme se setkávali
takřka každé druhé úterý v měsíci téměř pravidelně již od května až do konce roku. Setkávali jsme
se v soukromí i s duchovním otcem Felixem Žiškou, který zde sloužil také mše svaté. Vždy mě
dojímala vděčnost „starších“ sester.
MBS Sušice
Snažili jsme se setkávat pravidelně tak, jak jsme byli zvyklí, tedy jednou za týden ve středu. Držíme
se stále podobného schématu I. týden adorace, II. týden lectio divina (evangelium), III. týden sdílení
a IV. týden formace. Měli jsme ještě jednu nebo dvě přednášky, které však tento koloběh příliš
nenarušily (pět střed v měsíci). Měli jsme díky jarní vlně covidu několik týdnů pauzu, kterou jsme
se rozhodli "napravit" tím, že jsme se pak o prázdninách setkávali s nezměněnou intenzitou
(předchozí roky jsme se o prázdninách setkávali jen jednou za čtrnáct dní). Do výjimečného stavu v
říjnu jsme jeli stále stejně. Pak jsme museli setkávání přerušit, ale přesto jsme se dál, alespoň
někteří, potkávali při skromných příležitostech - mše, pohřby, atd. Tato nemožnost se setkat nás
velice zarmoutila i proto, že jsme nemohli v prosinci slavit volební kapitulu našeho MBS. Zároveň
tato nemoc a restrikce naší vlády spolu s masivní kampaní médií mnoho našich bratří a sester
znejistělo nebo přímo zastrašilo, a tak mají obavu se znovu setkávat. Někteří možná trochu
zlenivěli. Přesto jsme 13. ledna letošního roku opět odstartovali společné setkávání našeho
společenství navzdory "šílenému psovi".
Osobně jsem překvapený, že se nás tolik schází (cca 17+ bratři kapucíni) a zároveň si uvědomuji,
jak moc se potřebujeme a jak naše františkánská identita žije ve sdíleném bratrství. Zároveň je tato
svérázná doba připomenutím Františkovy sestřičky smrti, kterou mnozí z nás vytěsnili a jako by s ní
v každodenním životě nepočítali. Ona tu najednou je a je na každém kroku, přesto se jí však
nemusíme bát, jako se jí nebál ani František.
MBS Brno Husovice
Leden, únor, březen, září 2020 – 4x.
Jakým způsobem jste se povzbuzovali? Každý měsíc zasílám všem členům společenství SMS
s aktuální situací a duchovním povzbuzením; pokud se naskytne něco důležitého, pak i během
měsíce SMS navíc. Na SMS jsem měla kladné ohlasy, je to nevtíravé a přitom povzbuzující. Někdy
zaslán mail (hlavně členům rady), ale mail nemají všichni. Občas telefonický kontakt, dle
individuálních potřeb.
MBS Karviná V roce 2020 jsme se sešli 4x a mezi setkáními jsme se povzbuzovali telefonicky.

MBS Stará Boleslav
Mimo pandemii se setkáváme 2x měsíčně. V roce 2020 fyzicky menší severní skupina téměř beze
změn (1x za 2 týdny), druhá část společenství podle epidemiologických opatření, cca 10x za rok, ale
nerovnoměrně. Měli jsme asi 6 „online“ spojení pomocí služby free conference call v počtu zhruba
od 5 do 8 účastníků. Jakým způsobem jste se povzbuzovali? Geograficky přilehlejší členové
osobně, vzdálenější aspoň častěji telefonicky. Založili jsme e-mailovou skupinu pro organizaci, naše
sdílení a témata pro stálou formaci, ale bratrské společenství tím v žádném případě nelze nahradit.
Tato forma komunikace trpí určitým odosobněním, a proto v ní u nás někdy zbytečně vystupovaly
do popředí různé rozdíly postojů, které společenství spíš dělily než spojovaly.
MBS Plzeň
sešli jsme se 10 x. V některých měsících 2 x za měsíc. V červenci jsme uspořádali oblastní pouť na
Svatou Horu. S regulovanou účastí jsme se účastnili vstupu do noviciátu jedné sestry, tranzitu sv.
Františka. Rada zasedala vícekrát, z toho někdy přes mail. Někteří se účastnili Mariánské poutě
Prahou a poutě pro seniory do Hájku. Na jaře jsme se střídali v péči o jednu naši sestru v LDN,
když byly i za pandemie možné návštěvy. Účastnili jsme se v dubnu (za dodržení opatření) pohřbu
dlouholetého člena našeho řádu.
MBS Sokolov
v prvním pololetí jsme se sešli čtyřikrát, ve druhém pololetí jednou vzájemně jsme se povzbudili,
vyměnili si vzájemné různé zkušenosti, co se týče víry, osobního setkání s Pánem apod.
Jakým způsobem jste se povzbuzovali? …Když má někdo vážnější problém, tak speciálně požádá
ostatní o modlitbu a modlíme se za sebe i mimo setkání. Všechny nás velmi povzbuzují vizitace,
kde si též vyměňujeme zkušenosti z našich společenství. Určitě se těším na další vizitaci, pokud to
epidemiologická situace dovolí

MBS Slatiňany
Naše společenství se schází 1x měsíčně v klášteře Školských sester sv. Františka z Assisi ve
Slatiňanech. V letních měsících se scházíme nepravidelně, schůzky narušila i letošní pandemická
omezení… Rada MBS se sešla pouze 2x, další setkání nemohlo být uskutečněno z důvodu
pandemických omezení. Dne 1. 8. jsme si udělaly „porciunkulovou“ pouť k nově vysvěcené
kapličce sv. Františka v Oldřiši. Při schůzce 5. 10. proběhla roční obnova slibů.
Dne 15. 11. jsme v modlitbě pamatovaly na Den chudých a 29. 11. jsme se na prosbu Generálního
ministra Tibora Kausera modlili Františkánský růženec za náš řád v této složité době covidové
pandemie.
Zpracoval Luboš Kolafa (celé zprávy k dispozici na doptání)

