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ZAMYŠLENÍ NAD GENERÁLNÍ KAPITULOU V MADRIDU (�ÍJEN 1999) 

Kapitula je událostí milosti, velkým darem, který nám dává Pán. Setkáváme se s bratry a sestrami z celého sv�ta, a 
tím si uv�domujeme: každý p�edstavuje �ást SF�. Musíme se snažit pochopit, co jsme slyšeli a darovat to našim 
bratr�m a sestrám. 
Naslouchali jsme zpráv� generální ministryn�, dotýkající se mnoha v�cí. Co nám cht�la tato zpráva �íci, jak jí 
máme rozum�t, kolik pozornosti jí máme v�novat? Aby cokoliv vyrostlo, musí mít semínko a p�du. Pro nás je tím 
semínkem evangelium, františkánská spiritualita, názor našeho p�edstaveného; p�ispíváme p�dou, kterou jsou naše 
snahy, problémy a slabosti. Ve zpráv� nám bylo p�ipomenuto, že jsme živou �ástí církve a spole�nosti a že jsme 
napl�ováni jejich touhami, slabostmi a problémy. Zpráva nám také �ekla, že SF� má své “trp�livé k�ídlo”, které 
tvo�í starší terciá�i, kte�í s bolestí udržují krok, kte�í skládali profes pod jinou �eholí a kte�í si nyní p�ipadají jako 
nové víno ve starých nádobách. Existuje jedna �ást T�etího �ádu, která dosud nepochopila d�ležitost sounáležitosti. 
My ale nesmíme nikdy zapomenout, že žijeme v bratrském spole�enství, ale že pat�íme �ádu. 
B�h stvo�il všechno pro �lov�ka, ale �lov�ka stvo�il pro sebe. Toto v�domí by nás m�lo p�ivést do radostného 
vytržení, v�domí, že jsme Jeho. A m�li bychom se odvd��it tím, že se k N�mu navrátíme po spln�ní našeho poslání. 
Tento velký Pán nám umožnil vstoupit do františkánské rodiny, bylo to jeho p�áním. A tím jsme také zavázáni. 
Jsme tím také zavázáni naším bratr�m a sestrám, kte�í se r�znými zp�soby vložili do našich rukou. 
Bratr Hermann Schalück OFM nám p�ednesl zamyšlení, které se pro nás také stalo semínkem. Sv��ím vám n�které 
myšlenky, které mne obzvlášt� zaujaly: „Musíme najít své místo v sou�asném d�ní; dívat se na sv�t s vírou a 
láskou, obrátit se k milosti, odpušt�ní a trp�livosti jako poutníci a cizinci v tomto �ase; jsme voláni ke sv�dectví 
svým životem a postojem, zako�en�ní v bratrském spole�enství, být p�ítomni s odvahou - prorockou odvahou; být 
spolupracovníky, ne konkurenty nebo rivaly, v každodenním život�, abychom opláceli dobrem, nabízeli vše, �ím 
jsme, v církvi i tam, kde jsme; p�ekonávat rozd�lující trendy v bratrském duchu a s totálním odevzdáním.” 
Jonáš nemiloval obyvatele Ninive, takže oni nevyslyšeli jeho hlas. Pán je však miloval a miloval i Jonáše: obrátil 
proroka, aby tak zachránil obyvatele Ninive stejn� tak jako Jonáše. V našem bytí existuje “p�ed” a “po”. Musíme 
rozeznat sloupy našeho �ádu, zvlášt� smysl našeho povolání. Je to Pán, kdo nás povolal, ne ministr, kn�z nebo 
p�ítel. On nás povolal. A nemusel tak u�init. A my jsme odpov�d�li “ano”. I dnes jsme tu pro tu samou odpov��. 
Jestliže Pán naplní náš život, ostatní záležitosti se stávají malými - jinak by se staly p�íliš velkými. 
Po našem povolání a naší odpov�di se m�žeme spolehnout na naši �eholi a konstituce vztahující se k �eholi, které 
nám zajiš�ují bezpe�nou cestu k domovu. Je pro nás nejvhodn�jší držet se této cesty. Dalším darem je bratrské 
spole�enství - a práv� zde prožíváme své zkoušky. M�žeme si totiž myslet, že jsme dob�í a ctnostní. Ale v kontaktu 
s bratry a sestrami si uv�domujeme, �ím jsou oni lepší, více št�d�í a ochotn�jšími pomoci než my sami. A tím 
za�ínáme zkoumat svoje sv�domí. Bratrské spole�enství je lano, po kterém musíme jít, a na lan� se nem�žeme 
zastavit: musíme pokra�ovat, jinak klopýtneme. �ehole se musí žít a musí se žít v bratrském spole�enství v duchu 
sounáležitosti. 
To je to, co po nás Pán žádá: putovat ve spole�enství františkánské rodiny, jinak by nás podnítil putovat jinou 
cestou. Pán je jediný, kdo nás m�že spasit, a být františkánem je pouze jednou z cest, jak k n�mu dojít. 
Br. Hermann ukon�il své zamyšlení modlitbou: “Pane, znepokojuj nás když jsme zlí a když svoje srdce svazujeme 
sv�tskými v�cmi; u�i� nás laskavými a pozornými k Tvému slovu…” 

EMERENZIANA ROSSATO, �lenka mezinárodní rady SF�, Bulletin CIOFS 2000, �. 1 
(p�eložila Anežka Fišerová, redak�n� zkráceno) 

Najdou se další p�ekladatelé? V jednom z minulých zpravodaj� jsme vyzvali ty z vás, kdo by mohli p�ekládat z 
angli�tiny, francouzštiny, italštiny, n�m�iny nebo špan�lštiny, abyste se nám p�ihlásili, ale zatím se nikdo 
nep�ihlásil. Mnoho krásných text� tak stále �eká na svého p�ekladatele. Kdo by tedy mohl nám všem posloužit jako 
p�ekladatel(ka), a� se p�ihlásí na adresu sekretariátu NR SF�. 
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Na co se p�ipravujeme 

a též za co prosíme, abyste se modlili, aby vše prob�hlo tak, jak chce náš Pán. 

Profese 3 nových �len� v Hradci Králové se 
uskute�ní v pátek 29.9.2000 v 15:30 v kapli sv. 
Klimenta (vedle katedrály sv. Ducha) za ú�asti otce 
arcibiskupa Karla Ot�enáška a bratra 	eslava K�ížaly 
OFM. 
 
Týden afrických bratrských spole�enství SF� 
(2.-7.10.2000): Na tento týden jsme pozvali bratry 
národní ministry z n�kterých afrických zemí. Pozvání 
p�ijali brat�i ze St�edoafrické republiky a z Tanzánie. 

Program týdne: 
(na všechna setkání a besedy srde�n� zveme všechny 
bratry a sestry z blízkého i vzdálen�jšího okolí) 

pond�lí 2.10. (Praha): 
• 17:30 mše sv., sv. František z Assisi v Praze 4 - 

Kr�i (metro Bud�jovická, trasa C) 
• 19:00 setkání a beseda u sv. Josefa na nám. 

Republiky (metro nám. Republiky, trasa B) 

úterý 3.10. (Praha) - vigilie slavnosti sv. Františka: 
• 18:00 mše sv., nešpory a Transitus u Panny Marie 

Sn�žné na Jungmannov� nám. (metro M�stek, 
trasa A), po skon�ení Transitu setkání a beseda v 
klášte�e františkán� u Panny Marie Sn�žné 

st�eda 4.10. (Brno) - slavnost sv. Františka: 
• 17:00 mše sv. v kapucínském kostele na 

Kapucínském nám., po ní setkání a beseda v 
kapucínském klášte�e 

�tvrtek 5.10. (Olomouc): 
• 17:00 mše sv. v kapucínském kostele na Dolním

nám., po ní setkání a beseda v kapucínském 
klášte�e 

pátek 6.10. a sobota 7.10. (Hostýn): 
• v sobotu v 9:00 setkání s besedou v poutním dom� 
 
Františkánská pou� na Svatý Hostýn se 
uskute�ní ve dnech 6.-7. �íjna 2000. 

Program: 

pátek 6.10.: 
• 19:30 mše sv., po ní spole�ná a podle možnosti i 

soukromá celono�ní adorace p�ed Nejsv�t�jší 
svátostí (aby se adorace mohla uskute�nit, 
prosíme ty, kte�í mohou, aby p�ijeli již v pátek) 

sobota 7.10.: 
• 8:40 spole�ná modlitba ranních chval v poutním 

dom� 
• 9:00 setkání s národní radou a bratry národními 

ministry z afrických spole�enství SF� 
• 9:00  sou�asn� program pro d�ti 
• 10:15 slavná mše sv., hlavní celebrant otec 

arcibiskup Jan Graubner 
• 13:00 svátostné požehnání (zakon�ení pouti) 

Ubytování z pátku na sobotu v poutním dom� je 
možno si zajistit na adrese: 
Matice Svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 
Byst�ice pod Hostýnem, tel.: 0635-381693, email: 
hostyn@pvtnet.cz 

 
Exercicie - duchovní cvi�ení  

Sestro, brat�e, kdy jsi byl(a) naposledy na 
duchovních cvi�eních - aby sis uv�domil(a) své 
postavení v Božím plánu? Zde je nabídka dalších 
exercicií: 
23.-27.10.2000 Velehrad (poutní d�m Stojanov), 

zahájení 23.10. ve 12:00, zakon�ení 27.10.  v 9:00, 
exercitátor: P. Remigius Jan�a OFM. P�ihlášky 
posílejte na adresu: Poutní a exerci�ní d�m Stojanov, 
687 06 Velehrad. Podrobn�jší informace na téže 
adrese. 

 
Mladí p�átelé sv. Františka 

Brat�i a sestry ve služb� ministr� místních spole�enství, 

Národní rada SF� se na Vás obrací s prosbou o pomoc p�i kontaktování spole�enství mladých. 
Pokud existuje ve Vašem okolí spole�enství mladých lidí, oslovených spiritualitou sv. Františka, které by m�lo 
zájem o spolupráci se SF� nebo o zprost�edkování kontaktu s jinými spole�enstvími Františkánské mládeže, 
p�edejte jim adresu na kontaktní osobu z NR SF�: 

Damián Pavel Matoušek, Zahradní 385, 664 56 Blu�ina, tel. 05-47235408, e-mail: p.d.matousek@volny.cz 
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