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VYHLÁŠENÍ ROKU OBNOVY PROFESE 
Milé sestry, milí brat�i! 
V tomto Jubilejním roce jsme se snažili s pomocí Boží i církve opravit a vy�istit svá srdce - p�íbytky našeho Pána - v 
duchu výzvy, se kterou se Pán z k�íže u sv. Damiána obrátil na sv. Františka: “Jdi a oprav m�j d�m.” P�i tom jsme 
se ptali: Jak máme žít jako Kristovi u�edníci? Jak máme našeho Pána následovat? V �em se musíme zm�nit, aby náš 
život byl ve shod� s jeho v�lí? 
V prvním roce nového tisíciletí se chceme ptát dál: Jak máme žít jako následovníci sv. Františka? Jak máme podle 
jeho p�íkladu následovat Krista? A chceme také znovu našemu Pánu �íci “ano”. Ano k životu podle Františkova 
p�íkladu, ano k životu v Sekulárním františkánském �ádu, do kterého nás povolal. Aby toto naše nové “ano” nebylo 
jen plan� vysloveným slovem, abychom za ním stáli celou svou bytostí, abychom opravdu v�d�li, k �emu toto “ano” 
dáváme, musíme se na jeho op�tovné vyslovení p�ipravit.  
Proto vyhlašuji Rok obnovy profese, který za�ne 1. ned�lí adventní 3.12.2000 a bude trvat až do za�átku adventu 
roku 2001. Vrcholem Roku obnovy profese bude její spole�ná obnova 6. �íjna 2001 v 10:15 p�i mši sv. p�i národní 
pouti SF� na Sv. Hostýn. 
B�hem tohoto roku budeme po jednotlivých týdnech každý den (nap�. po modlitb� ranních chval nebo nešpor �i p�ed 
modlitbou p�ed spaním) vždy pro�ítat ur�itou �ást Generálních konstitucí SF� podle p�ehledu, který p�ipravila 
národní rada. B�hem celého roku budeme takto každý týden �íst, rozjímat a snažit se žít ur�itou �ást Generálních 
konstitucí. Také p�i setkáních našich spole�enství budeme v�novat Generálním konstitucím v�tší pozornost. Cílem je, 
abychom se více s našimi Generálními konstitucemi seznámili a podle nich formovali náš život, vždy� ony nám mají 
pomáhat “uvést �eholi do praxe” (Gen. Konst. �l. 4, odst. 3) a také nám sd�lují, co od nás církev o�ekává. 
Sv. Hostýn, 7.10.2000 v den památky Panny Marie R�žencové 

br. Petr Alexa, národní ministr 

FRANTIŠKÁNSKÁ POU� NA SV. HOSTÝN V JUBILEJNÍM ROCE 
Národní rada se sešla v rámci Františkánské pout� na 
Svatý Hostýn již v pátek odpoledne. Jednání za�alo 
uvítáním nov� jmenovaného národního duchovního 
asistenta P. Antonína Klareta Dabrowského OFM. 
Duchovní program pout� nám umožnil v pátek ve�er 
adorovat hodinu po mši svaté spole�n� s poutníky 
p�ed Nejsv�t�jší svátostí, adoraci vedl br. Antonín 
Klaret s meditativními zp�vy Taizé a modlitbami sv. 
Františka. Poutníci dále pokra�ovali v celono�ní 
adoraci v nov� vysv�cené kapli poutního domu Matice 
Svatohostýnské, zatímco �lenové národní rady se 
v�novali organiza�ním úkol�m své služby národnímu 
spole�enství. V sobotu ráno jsme spole�n� s poutníky 
zahájili den modlitbou ranních chval, následovala 
beseda s národním ministrem SF� ze St�edoafrické 
republiky, br. Jeanem de Dieu Dessandé. Ve stejné 
dob� se olomoucké rodinné spole�enství v�novalo v 
poutním dom� �. 1 d�tem, s nimiž se p�ipravovala 
ú�ast na liturgii. Dopolední program vyvrcholil mší 

svatou, kterou celebroval otec arcibiskup Jan 
Graubner spolu s otci provinciály P. Stanislavem 
Grynem OFMConv. a P. Janem Maria Vianneyem 
Dohnalem OFM. Otec arcibiskup si jist� získal srdce 
mnohých tím, že z celé baziliky pozval k sob� do 
presbytá�e d�tské poutníky a také k nim promlouval 
ve své homilii. Svým kázáním nás povzbudil k tomu, 
abychom byli tak jako sv. František uchváceni 
Kristem, sloužili bližním tak jako Panna Maria a 
odpoušt�li jim, tak jako nám odpouští B�h. Na záv�r 
mše svaté vyhlásil národní ministr SF� Rok obnovy 
profese, který bude zahájen novým liturgickým rokem 
a vyvrcholí františkánskou poutí na Svatý Hostýn v 
roce 2001. Františkánská pou� byla zakon�ena 
litaniemi a požehnáním otce provinciála, br. Jana 
Maria Vianney Dohnala OFM. 

Anežka Fišerová 
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TÝDEN P�ÁTELSTVÍ SE SF� V AFRICE 2.-7.10.2000 

NÁVŠT�VA BRATRA JEANA DE DIEU DESSANDÉ, NÁRODNÍHO MINISTRA SF� ST�EDOAFRICKÉ REPUBLIKY

Na generální kapitule v Madrid� se František Reichel 
setkal s našimi africkými spolubratry a koncem roku 
1999 jsme rozesílali pozvání do �ty� afrických zemí k 
“Týdnu p�átelství se SF� v Africe” na adresy 
národních ministr� z Keni, z Tanzánie, z Jihoafrické 
republiky a ze St�edoafrické republiky. Naše africké 
spolubratry jsme zvali k týdennímu pobytu v �eské 
republice s vyvrcholením ú�asti na Františkánské 
pouti na Sv. Hostýn�. Dva brat�i se p�ed plánovaným 
termínem omluvili, nemohli p�ijet kv�li nedostatku 
finan�ních prost�edk�. Po hore�ném zajiš�ování víza 
jsme nakonec p�ivítali jednoho hosta, bratra Jeana de 
Dieu Dessandé, národního ministra St�edoafrické 
republiky, kterého na letišti v Praze - Ruzyni �ekali v 
pond�lí 2. �íjna Petr Alexa a František Reichel. 
Program návšt�vy byl obdobný ve všech t�ech 
m�stech, které Jean navštívil. Pražská spole�enství 
zajistila 3. �íjna prohlídku hlavního m�sta a setkání s 
terciá�i v klášte�e bratr� františkán� u Panny Marie 
Sn�žné, ubytování poskytli brat�i kapucíni na 
Hrad�anech. V Brn� následovalo po mši svaté v den 
slavnosti sv. Františka agapé a beseda s terciá�i i 
bratry kapucíny. Další den (5.10.) p�evzalo starost o 
afrického hosta olomoucké spole�enství za 
pohostinnosti olomouckých bratr� kapucín�. Bratr 
Jean m�l možnost ú�astnit se slavné mše svaté v 
katedrále a navštívit  Svatý Kope�ek. V pátek 
odpoledne bratr Jean poznal Svatý Hostýn, kde se 
ú�astnil programu Františkánské pout� - páte�ní mše 
svaté a adorace v bazilice a nov� vysv�cené kapli 
poutního domu Matice svatohostýnské, v sobotu 
modlitby ranních chval a besedy s poutníky, mše svaté 
celebrované arcibiskupem Janem Graubnerem, ob�du 
na fa�e spolu s otcem arcibiskupem a provinciálem 
OFM. �as vymezený besed� bohužel nemohl 
dostate�n� uspokojit dotazy poutník�, kte�í se zajímali 
o životní i duchovní podmínky ve St�edoafrické 
republice. Byl to opravdu nabitý program. Po poutním 
požehnání se bratr Jean vracel do Prahy a druhý den 
odlétal z Prahy do Pa�íže, kde jej �ekalo další setkání 
s francouzskými, holandskými a n�meckými bratry a 
sestrami. 

Bratr Jean je sedmdesátník, 14 let v d�chodu, n�kolik 
let vdovec, pracoval ve státní správ� jako prefekt. V 
SF� je od roku 1990. Bratr Jean nám popisoval 
ekonomickou situaci své zem�, která je ve vnitrozemí 
a tím pádem ovliv�ována politickou i ekonomickou 
situací okolních zemí. Lidé zde nejsou bohatí, ale jsou 
schopni se uživit tím, co si sami vyp�stují. Z 
celkového po�tu 3 milion� obyvatel je v zemi zhruba 
648 sekulárních františkán� p�sobících v 27 
spole�enstvích ve 4 oblastních spole�enstvích SF� 
pat�ících do 9 diecézí. Spolupráce ve farnostech je 
dobrá a fará�i si v�tšinou p�ímo žádají p�íchod 
sekulárních františkán� do farnosti. N�kte�í �lenové 
pracují ve m�stech, nap�. ve státní správ�, a mají tím 
pádem finan�ní p�íjem (i když nejistý a nepravideln� 
vyplácený), n�kte�í pracují v zem�d�lství a ti jsou 
v�tšinou úpln� bez pravidelného finan�ního p�íjmu. 
Podle toho se �adí i celé národní spole�enství k t�m 
ekonomicky slabším. V zem�d�lství se p�stují nap�. 
bavlna, arašídy, banány. Brat�i a sestry p�i ob�adu 
vstupu obdrží tau, hn�dý hábit a ženy bílé šátky. P�i 
ob�adu profese obdrží škapulí�, cingulum a ženy 
hn�dé šátky. Tau, škapulí�e a cingulum nosí stále, 
hábity pouze p�i slavnostních p�íležitostech jako je 
ob�ad profese apod. Ve spole�enstvích �eší podobné 
radosti a starosti jako my - p�íprava formace, hledání 
františkánského charismatu, �ešení absencí a 
k�es�anské morálky. Spole�enství se schází jednou 
m�sí�n� ke kapitule, jednou týdn� k modlitebnímu 
setkání nad Písmem svatým. B�hem kapituly probíhá 
nejen formace duchovní, ale také p�ednášky na 
aktuální témata nap�. ze zdravotnictví a jiných obor�.  

Setkání s bratrem Jeanem bylo krásnou p�íležitostí 
ov��it si ”sv�tovost” naší církve a celého 
františkánského hnutí. Bratr Jean p�sobil na všechny 
mile a sympaticky, doufejme, že stejn� tak dob�e na 
n�j zap�sobila i naše zem�, kultura a charisma 
Sekulárního františkánského �ádu v �eské republice.  

Anežka Fišerová 

Podrobn�ji se bude životu SF� ve St�edoafrické 
republice v�novat �lánek v n�kterém �ísle Poutníku. 

SBÍRKA NA AFRIKU 
Místní bratrské spole�enství Brno - kapucíni navrhlo na základ� besedy s bratrem Jeanem de Dieu Dessandé 
uspo�ádání finan�ní sbírky pro pot�eby národního spole�enství SF� ve St�edoafrické republice za ú�elem uhrazení 
cestovních náklad� návšt�vy �eské republiky (dopl�ující variabilní symbol 80 podle schématu pro posílání p�ísp�vk� 
na konci Zpravodaje). 

JUBILEA �LEN� SF� 
80 let: Jarmila �ezá�ová (12.10.), Marie Lipová (14.11.) - spole�enství Krom��íž 
75 let: arcibiskup Giovanni Coppa, papežský nuncius (9.11.) 
70 let: Eva Nováková (21.12.) - spole�enství Krom��íž 
A� Vás Pán naplní svým pokojem a provází svým požehnáním! 
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Výzva k modlitb	 

Generální ministryn� SF� sestra Emanuela de Nunzio se 11. �íjna podrobila naléhavé operaci, p�i které jí byla 
odstran�na zv�tšující se uzlina na dolním rtu. Podle došlých zpráv se operace zda�ila a následující týden m�la být 
sestra Emanuela propušt�na z nemocnice. Pamatujme na ni ve svých modlitbách. 
27. zá�í k sob� Pán povolal bratra Stanislava Pacnera, býv. ministra místního spole�enství v T�ebí�i. Br. Stanislav 
zem�el cestou ze setkání v Jihlav� p�i autonehod�, p�i které byl t�žce zran�n duchovní asistent t�ebí�ského 
spole�enství P. Antonín Ková� OFMCap., který o n�kolik dn� pozd�ji br. Stanislava následoval. 
Kéž je Pán bohat� odm�ní za jejich v�rnost. 

 Na co se p�ipravujeme 

10.-12.11. forma�ní seminá� pro formátory SF�, 
Olomouc, kapucínský klášter. Za�átek v pátek v 9:00 
(p�ijížd�jící z v�tší dálky se mohou ubytovat a 
p�enocovat již ve �tvrtek ve�er), ukon�ení ned�lním 
ob�dem.  Témata: Sv. František a Eucharistie, 
Tajemství Vt�lení, Nejsv�t�jší Trojice z pohledu sv. 

Františka, Rok obnovy profese a Generální konstituce 
SF� (úvod do studia). 
Prosíme, aby každé spole�enství, pokud tak již 
neu�inilo, p�ihlásilo svého ú�astníka obratem na 
adresu: Petr Alexa, Kr�ská 981, 140 00 Praha 4 nebo 
telefonicky na 02-41440389 nebo 0601228761. 

P�íprava kalendá�e SF� na rok 2001: Vyzýváme všechna spole�enství, aby co nejd�íve informovala národní radu 
o plánovaných oblastních setkáních v roce 2001, aby bylo možné kalendá� uve�ejnit v prosincovém Zpravodaji 
(adresa: František Reichel, Chotou� 80, 251 01 Jílové u Prahy). 

P�EHLED �ETBY GENERÁLNÍCH KONSTITUCÍ 
(jednotlivé týdenní úseky k denní �etb� a rozjímání) 

týden �lánek odstavec  týden �lánek odstavec  týden �lánek odstavec 

3.12.-9.12.  1 1,2,3  1.4. -7.4. 16 1  29.7.-4.8. 26 2 

10.12.-16.12. 3 1,2,3  8.4. -14.4. 16 2  5.8.-11.8. 27 1 

17.12.-23.12. 8 1,2  15.4.-21.4. 17 1  12.8.-18.8. 27 2 

24.12. -30.12. 9 1  22.4.-28.4. 17 2,3  19.8.-25.8. 28 1 

31.12.-6.1. 9 2  29.4.-5.5. 17 4  26.8.-1.9. 30 1,2 

7.1.-13.1. 10   6.5.-12.5. 18 1,2  2.9.-8.9. 30 3 

14.1.-20.1. 11   13.5.-19.5. 18 3,4  9.9.-15.9. 37 2,3 

21.1.-27.1. 12 1  20. 5.-26.5. 19 1,2  16.9.-22.9. 44 1,2 

28.1.-3.2. 12 2  27.5.-2.6. 20 1,2  23.9.-29.9. 45 1 

4.2.-10.2. 12 3  3.6.-9.6. 21 1,2  30.9.-6.10. 42 1,2,4 

11.2.-17.2. 13 1,3  10.6.-16.6. 22 1  7.10.-13.10. 53 1,2,3 

18.2.-24.2. 14 
13 

1 
2 

 17.6.-23.6. 22 2,3  14.10.-20.10. 96 
97 

1 
1 

25.2.-3.3. 14 2,3  24.6.-30.6. 23 1,2,3  21.10.-27.10. 98 1,2 

4.3.-10.3. 14 4,5  1.7.-7.7. 24 1  28.10.-3.11. 99 1,2 

11.3.-17.3. 15 1,4  8.7.-14.7. 24 2,3  4.11.-10.11. 100 1,2,3 

18.3.-24.3. 15 2  15.7.-21.7. 25   11.11.-17.11. 101 1 

25. 3.-31.3. 15 3  22.7.-28.7. 26 1  18.11.-24.11. 102 1,2 

        25.11-1.12. 103  

Doporu�ujeme všem brat�ím a sestrám, aby b�hem tohoto roku p�e�etli i ostatní �lánky Generálních konstituci, které 
nejsou uvedeny v p�ehledu �etby a které se týkají voleb i organiza�ní a administrativní �innosti p�edstavených 
spole�enství. 
Zn�ní �lánku 23, odst. 3 chyb�jícího v sou�asném �eském p�ekladu Generálních konstitucí: "Pro zachování pokoje 
v rodin� a� brat�i a sestry ve vhodnou dobu sepíší poslední v�li týkající se jejich majetku." 
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POKYNY PRO PLATBY NA Ú�ET NR SF� 

Platby na ú�et národní rady SF� je možné provést následovn�: 
1. banka, �íslo a název ú�tu:  

�eská spo�itelna, 0310018/2295050126/0800, ú�et 32990, Sekulární františkánský �ád (tento ú�et byl 
zrušen, do z�ízení nového ú�tu však lze hotovost zasílat na starý ú�et). Nové �íslo ú�tu v�as oznámíme. 

2. složenkou na ú�et: vklady složenkou nejsou poštou identifikovány, pokud není správn�  a p�esn� vypln�n 
variabilní symbol (platba je pak t�žko identifikovatelná, p�ípadn� v�bec ne, platí se poplatky pošt�, je to mén� 
výhodné) 

3. vkladem v kterékoliv pobo�ce �S (m�že provést kdokoliv, uvedením jména spole�enství vkladatele a 
variabilního symbolu (viz níže) jsou vklady lépe identifikovatelné, vkladatel neplatí žádné poplatky, je to 
nejvýhodn�jší zp�sob) 

4. pokud �lenové p�edají hotovost �len�m NR, je možné provést vklad na ú�et �lenem rady 

 Spole�enství Variabilní symbol 

1 Benešov 100 
2 Bílá Voda 110 
3 Blažovice 120 
4 Brandýs nad Orlicí 130 
5 Brno, Husovice 140 
6 Brno, kapucíni 150 
7 Brno, minorité 160 
8 Brno, Stránice 170 
9 �áslav 180 

10 �eladná 190 
11 �ernošice 200 
12 �ervený Kostelec 210 
13 �eská T�ebová(Letovice) 220 
14 �eský T�šín 230 
15 Frýdek-Místek 240 
16 Fulnek 250 
17 Haví�ov 260 
18 Hradec Králové 270 
19 Jablunkov 280 
20 Jind�ich�v Hradec 290 
21 Karviná 300 
22 Krom��íž 310 
23 Liberec 320 
24 Milotice 330 
25 Moravská T�ebová 340 
26 Moravská T�ebová II 350 

 

27 Nivnice 360 
28 Olomouc 370 
29 Olomouc rodinky 380 
30 Opava 390 
31 Opo�no 400 
32 Ostrava 410 
33 Plze� 420 
34 Podolí u Brna 430 
35 Popovice u Uher. Hradišt� 440 
36 Praha - Dejvice 450 
37 Praha-Kr� 460 
38 Praha-PMA 470 
39 Praha PMS 480 
40 Praha Spo�ilov 490 
41 Praha Sv. Josef 500 
42 P�erov 510 
43 P�íbram 520 
44 Sobi�ov-Sopoty 530 
45 Staré M�sto 540 
46 Šternberk 550 
47 T�ebí� 560 
48 Uherské Hradišt� 570 
49 Újezd u Uni�ova 580 
50 Valašské Mezi�i�í 590 
51 Volfartice 600 
52 Zlín 610 
53 Ž	ár nad Sázavou 620 

Variabilní symbol je základní údaj pro zasílání p�ísp�vk�. Pro ú�elové p�ísp�vky je stanoven dopl�ující variabilní 
symbol: 

p�ísp�vek na konání vizitací      dopl�ující VS  50 
(nap�.: Opava by poslala p�ísp�vek na vizitaci pod variabilním symbolem 39050) 

p�ísp�vek na pot�ebu národního spole�enství St�edoafrické republiky  dopl�ující VS  80 
(nap�.: Opava by poslala p�ísp�vek na pot�ebu NS St�edoafrické republiky pod variabilním symbolem 39080) 

Karel Hasal, ekonom NR 

UPOZORN�NÍ PRO MINISTRY MÍSTNÍCH SPOLE�ENSTVÍ 
Upozor�ujeme ministry místních spole�enství, že hodláme zve�ejnit aktuální seznam spole�enství s uvedením 
kontaktu na ministry spole�enství na internetové stránce SF�. Pokud n�kdo nesouhlasí s uvedením svého jména, a� 
písemn� informuje sekretariát národní rady.  

Vydává NR SF�, adresa sekretariátu: Národní rada Sekulárního františkánského �ádu, Kapucínský klášter, 
Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno, email: reggie@volny.cz 
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http://mujweb.cz/www/sekularni_frantiskani 


