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NÁRODNÍ RADY SF� 
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�ÍSLO 4       PROSINEC 2000 

Milé sestry, milí brat�i! 
Sv. Augustin v jednom svém kázání �íká: „Jist� shledáváš, že lidé reptají na svou dobu, že prý to bylo za dob našich 
rodi�� lepší. Kdyby se mohli vrátit zp�t do �as� svých rodi��, i tam by reptali.“ Jak se máme chovat my? „Nemáme 
však, brat�i, reptat, jako n�kte�í reptali ... Zapomn�li jsme na kruté doby hladu a válek? ... Jakéže to tedy byly �asy? 
Což se všichni, když o nich slyšíme nebo �teme, nechv�jeme hr�zou? M�li bychom tedy za naši dobu spíše d�kovat, 
než na ni reptat.“ 
P�eji nám všem, abychom v novém tisíciletí byli lidmi nad�je, abychom byli t�mi, kdo p�ijímají dobu, do které nás 
Pán postavil jako dar od n�j a snaží se s jeho pomocí odhalit a uskute�nit plán, který on s každým z nás má. 

br. Petr Alexa 

ZPYTOVÁNÍ SV�DOMÍ NA ZÁKLAD� GENERÁLNÍCH KONSTITUCÍ: 

�lánek 3: „1. Pro spiritualitu a apoštolský život �len� SF� je charakteristický sv�tský ráz.“ 2. „... (laici) p�ispívají 
k budování Božího království svou p�ítomností a svou �inností v tomto sv�t�.“ 

Jak to d�lám konkrétn�: 
1.v rodin�, mezi p�íbuznými, známými a kamarády 
2.ve farnosti a svém místním bratrském spole�enství 
3.na pracovišti, v obci 
4.jak se dále angažuji ve ve�ejném život�, v sociální a charitativní oblasti 

br. František Reichel 

T�íkrálové setkání františkánské rodiny 
uskute�ní se tentokrát v Loret� (TRAM �. 22, 23 na 
Poho�elec) v ned�li 7.1.2001 ve 14:30. Tentokrát mezi 
nás zavítá apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni 
Coppa (také �len SF�). Program: bohoslužba slova v 
kostele Narození Pán�, krátká návšt�va u Panny 
Marie And�lské, agapé a sdílení v refektá�i brat�í 
kapucín�, zakon�ení asi v 17 hodin. 

Oblastní setkání v Brn� 
(klášter kapucín�, kostel Nalezení sv. K�íže) 

bude v sobotu 10.2.2001. Zahájení mší svatou ve 
14:00 v kostele. 
Kontaktní osoba: Anežka Fišerová, Nádražní 112, 
664 51 Šlapanice u Brna, telefon dom� ve�er: 05-
44245927. Prosíme o potvrzení ú�asti. 

Exercicie pro SF� a p�átele sv. Františka 
(muže a ženy od 18 let) 

Termín: 12.-18.3.2001, téma: Ježíš t� miluje, "jeho 
jizvami jsme uzdraveni" (Iz 53,5), exercitátor: P. 
Augustin Švá�ek OFMCap. 

P�íjezd 12.3. v pond�lí mezi 16:00 a 18:00 (18:00 mše 
sv.), odjezd v ned�li 18.3. po ob�d�. Cena: 1200 K� 
(ubytování a stravování). 
Místo konání a adresa na p�ihlášení: Exerci�ní d�m, 
Loretánské nám. 6a, 118 00 Praha 1 - Hrad�any, tel.: 
02-33358518, email: e.dum@mbox.vol.cz nebo 
ed.praha@volny.cz 

Stav �len� místních spole�enství 
Prosíme všechny ministry, aby p�i zasílání informací o 
stavu �len� spole�enství (viz Stanovy národního 
spole�enství SF� v �eské republice, �l. 3.2) uvedli 
následující informace o �lenech spole�enství: u 
profesant� a novic� jméno (k�estní a �eholní), 
p�íjmení, datum narození, datum profese, adresu, u 
kandidát� sta�í jméno a p�íjmení. P�ipomínáme, že 
termín je do 31.3.2001, ale m�žete zasílat d�íve! 
Adresa: Sekretariát Národní rady SF�, klášter 
kapucín�, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno 
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Duchovní asistence 

P�ipomínka ministr�m spole�enství s duchovní 
asistencí obedience OFM: Brandýs nad Orlicí, Brno-
Husovice (Stránice), �áslav, �ernošice, �eská 
T�ebová, �eský T�šín, Jablunkov, Liberec, Moravská 
T�ebová I, Nivnice, Plze�, Popovice, Praha - Dejvice, 
Praha - Kr�, Praha - Spo�ilov, P�íbram, Sobi�ov - 
Sopoty, Staré M�sto, Ž�ár nad Sázavou, aby zaslali 
na sekretariát NR písemnou žádost o jmenování 
duchovního asistenta (animátora). Je t�eba abyste 
p�edem požádali duchovního asistenta o souhlas k této 
služb�. Na základ� vašich žádostí (a souhlasu 

duchovního asistenta/animátora) požádáme otce 
provinciála o vystavení jmenovacích dekret�. Prosíme, 
abyste neodkládali písemnou žádost o jmenování 
duchovního asistenta, ale co nejd�íve dopis odeslali. 

D�kujeme všem ministr�m, kte�í již žádost zaslali na 
základ� dopisu ministr�m ze dne 10.9.2000 a 
omlouváme se t�m, kterým dopis nebyl doru�en. Jak 
jsme byli informování, duchovní asistenti obedience 
OFMCap. již obdrželi jmenovací dekrety od otce 
provinciála Lukáše Šebáka. 

KOS(F) se hlásí: 
Š	astná je spole�nost, kde se lidé navzájem obš	ast�ují. P�itahují tak nebe na zem. A protože sdílená radost je 
dvojnásobná radost, p�ipojte se s námi k blahop�ání sestrám a brat�ím, kte�í v tomto m�síci slaví svá výro�í: 
Štollová Marta spole�enství Benešov 13.12.1930 70 let 
Nováková Eva spole�enství Krom��íž 21.12.1930 70 let 
Kr�ová Marie spole�enství Krom��íž  31.12.1940 60 let 
Ženíšková Pavla spole�enství Plze� 4.12.1945 55 let 
Filipová Marie spole�enství Šternberk 14.12.1950 50 let 
Ku�erová Ludmila spole�enství Plze� 4.12.1955 45 let 
Holásek Petr spole�enství Uherské Hradišt� 19.12.1960 40 let 
Výro�í profese: 10 let Plachá Marie, Plachý Jaroslav ze spole�enství Uherské Hradišt� (16.12.1990), 
5 let Dubová Helena, Novotná Jana, Šamšová V�ra, Štollová Marta, Vnou�ková Jana, Voláková V�ra ze 
spole�enství Benešov (9.12.1995) 
Milí brat�i a sestry oslavenci, 
a	 Pán prom�ní Vaše snahy i úsilí, kterým jste projevovali svou vd��nost za Jeho n�žnou a nevtíravou Lásku a a	 
bohat� žehná Vašim úmysl�m, aktivitám i nad�jím do budoucna. 
Prosím všechny bratry a sestry, aby pomohli p�itahovat nebe na zem a vyšli vst�íc nov� z�ízené služb� p�i naší 
Národní rad� SF� pro osam�lé sekulární františkány a nabídli informace pot�ebné pro posílení našich vzájemných 
vztah� v celonárodním m��ítku. Žádejte po svých p�edstavených anebo sami pište a posílejte informace o: 
1.jubileích svých i svých brat�í a sester, 
2.terciá�ích, kte�í nemohou docházet do spole�enství nebo jsou jiným zp�sobem osam�lí, 
3.svých zkušenostech s �ešením a zdoláváním r�zných životních p�ekážek. 
Pot�ebujeme: jméno, p�íjmení, �eholní jméno, kompletní adresu, pop�. i telefon, datum narození, datum profese. 
Vaše p�ání, požadavky, pot�eby i nápady jsou cenným obrazem o tom, v �em všem si m�žeme být blízcí. 
T�ším se na všechny Vaše dopisy i názory,Marie Magdaléna Janá�ková, 561 12 Brandýs n. O. 226 
P.S. T�ším se a �ekám i na to, že napíšete, jak jste vyluštili zkratku v nadpisu. 

Kalendá� SF� na rok 2001
7.1. T�íkrálové setkání františkánské rodiny (Praha, Loreta, 
14:30) 
10.2. Oblastní setkání v Brn�, Kapucínský klášter (14:00) 
22.-23.2. forma�ní seminá� pro duch. asistenty a animátory 
(Praha - Hrad�any, klášter kapucín�) 
23.-25.2. forma�ní seminá� pro ministry a formátory (Praha 
- Hrad�any, klášter kapucín�) 
24.2. Cyrilometod�jská pou	 na Levý Hradec (mše sv. v 
10:00) 
12.-18.3. Exercicie (Praha - Hrad�any, klášter kapucín�) 
21.4. Pou	 ke hrobu Dr. Františka Noska v Po�í�í nad 
Sázavou (mše sv. v 16:00) 
5.5. Mariánská pou	 Prahou (mše sv. v bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie na Strahov� v 10:00) 
12.5. oblastní setkání SF� (fara Brandýs nad Orlicí) 
16.-17.6. Cyrilometod�jská pou	 na Velehrad 
30.6.-1.7. Setkání SF� p�i p�íležitosti 100. výro�í 
terciá�ského sjezdu na Velehrad� (Velehrad, Stojanov) 
�ervenec pou	 SF� do Králík 
29.7.-12.8. Evropské setkání sekulárních františkán� 
EUFRA v Badín� u Banské Bystrice na Slovensku 
2.9. Pou	 na pražský Pet�ín k zahájení školního roku 
15.9. Pou	 na Hrádek u Vlašimi 
5.-6.10. Františkánská pou	 na Svatý Hostýn (obnova 
profese) 

Vydává NR SF�, adresa sekretariátu: Národní rada Sekulárního františkánského �ádu, Kapucínský klášter, 
Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno, email: reggie@volny.cz, http://mujweb.cz/www/sekularni_frantiskani 
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Milí brat�i a sestry, ve služb� 
ministr� a formátor� místních 
spole�enství SF�! 

 

       Národní forma�ní tým pro Vás p�ipravil 
forma�ní seminá�, na který Vás srde�n� zve. 
      Tento forma�ní seminá� se koná v Praze 
v Exerci�ním dom� kapucín�, (Loretánské 
nám. 6a, Hrad�any) od 23.2.01 18 hod. do 
25.2.01 12hod. 
P�ednášejí: br. Lubomír Ml�och OFS, d�kan fakulty sociálních v�d UK nebo br. Ji�í Šenký� OFS, 
senátor; br.Petr Alexa OFS, br. Václav N�mec OFS, br. Damián Matoušek OFS. 
      Seminá� je ur�en pro ministry a formátory, pokud by se však tito nemohli zú�astnit, m�že je 
zastoupit kterýkoliv profesní �len Vašeho místního spole�enství. Pokud by se nemohl zú�astnit nikdo z 
Vašeho spole�enství, uve�te tuto skute�nost do p�ihlášky. 
      Aby mohlo být vše zajišt�no, je t�eba se p�ihlásit nejpozd�ji do 7.2.2001 na adresu �i telefon: 
br. Damián P.Matoušek, Zahradní 385, Blu�ina 664 56; 
tel.: 05 / 47 23 54 08; 
E-mail: p.d.matousek@volny.cz 
 
  
 
 
Závazná p�ihláška na  "Forma�ní seminá� Praha 2001"                                                                                                    
 
Místní bratrské spole�enství ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………(adresa spole�enství) 
p�ihlašuje závazn� na forma�ní seminá� tyto své �leny: 
 
(jméno, p�íjmení, služba ve spole�enství) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Forma�ního seminá�e se z našeho spole�enství …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….(adresa spole�enství) 
nem�že zú�astnit žádný �len z t�chto d�vod�: …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Datum:                                                                              Podpis ministra:  


