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SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ �ÁD 

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997 - 2000 
�íslo 17                                                      24. dubna 2000 

Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry! 
P�e�t�te nebo p�edejte jej všem sestrám a brat�ím z vašeho spole�enství. 

“Pro� hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzk�íšen!” (Lk 24,5-6) 
P�ejeme všem brat�ím a sestrám radostné prožití velikono�ní doby. 

Sestry a brat�i, 
dostáváte do rukou poslední zpravodaj národní rady, která byla zvolena p�ed t�emi roky na volební kapitule na Velehrad�. 
Za m�síc, ve dnech 26.-28.5. slaví naše národní spole�enství op�t volební kapitulu na Velehrad�. Volební kapitula se 
skute�n� slaví (viz Rituál – Slavení kapituly bratrstva SF�). Jde tedy o událost radostnou – pro celý �ád, vždy� prost�ed-
nictvím svých delegát� se slavení kapituly ú�astní každé spole�enství. Na prvním míst� je kapitula radostnou oslavou 
Boha: “Všemohoucí, nejsv�t�jší, nejvyšší, svrchovaný Bože, Ot�e svatý a spravedlivý, Pane, králi nebe i zem�: vzdáváme 
ti díky za to, žes ze své svaté v�le pro jediného svého Syna se svatým Duchem stvo�il všechno duchovní i hmotné a nás, 
které jsi u�inil ke svému obrazu a postavil do ráje.” (Rituál, modlitba p�edsedajícího p�ed volbou) Je radostnou událostí i 
pro �leny národní rady, jejichž služba kon�í, i pro ty, kte�í budou zvoleni, vždy� také je �eká radost z nesení k�íže této 
služby. A to b�emeno, které Pán dává, není t�žké. On vždycky dává sílu, abychom je mohli nést. A dává také zaslíbení: 
Kdo dá sv�j �as k dispozici pro službu Kristu v brat�ích a sestrách, stokrát víc dostane už nyní v tomto �ase: domy, bratry 
a sestry … (srv. Mk 10,29-30) To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Nebojte se tedy vysílat kandidáty na službu 
v národní rad� za vaše spole�enství, zvlášt� ty, kte�í již mají zkušenost se službou ve spole�enství. 
D�ležitost volební kapituly pro život SF� u nás vyplývá p�ímo z modlitby p�edsedajícího p�ed volbou v Rituálu: “V tebe 
d�v��ujeme a prosíme o tvé sv�tlo, abychom mohli zvolit ty, kte�í by �ídili naše národní bratrské spole�enství. Pomáhej 
nám vybrat ty, kte�í by svým p�íkladem, svými ctnostmi a rozvážnými rozhodnutími mohli �ídit naše národní spole�en-
ství, aby v n�m žilo evangelium Ježíše Krista v duchu svatého Františka.” Proto prosím všechny sestry a bratry, aby tuto 
modlitbu k Duchu sv. za�adili do svých denních modliteb.  Prosím rovn�ž nemocné sestry a bratry, aby na tento úmysl 
ob�tovali své k�íže a utrpení. 

br. Petr Alexa, národní formátor 

Setkání národní rady 
Prob�hlo ve dnech 14.-15.4.2000 v D�tské lé�ebn� Oli-
vovna v �í�anech u Prahy - v míst�, kde se bude v lét� 
konat setkání františkánské mládeže Marienthal. Setkání 
národní rady jsme zahájili ú�astí na mši sv. ve farním kos-
tele sv. Petra a Pavla v �í�anech. Pan kaplan uvítal naše 
duchovní asistenty a dal jim možnost, aby farník�m krátce 
p�edstavili františkánskou rodinu a Sekulární františkánský 
�ád. Po modlitb� nešpor jsme se duchovn� spojili s ostat-
ními bratry a sestrami desátkem ”který t�žký k�íž nesl”, 
který jsme se tentokrát modlili také za zdar národní volební 
kapituly na Velehrad�. P�íprava volební kapituly byla 
hlavním bodem tohoto setkání. Bratr František Reichel 
zd�raznil význam �innosti národní rady, která se schází, 
krom� administrativní a organiza�ní služby, zejména k 
duchovnímu spole�enství v ú�asti na slavení Eucharistie, 
modlitb� a bratrském život�. Naším úkolem je tento smysl 
setkání p�edávat i radám místních spole�enství a nov� zvo-
lené národní rad�. 
Další projednávaná témata: seminá�e pro formátory a du-
chovní asistenty, záležitosti bratrských spole�enství (usta-
vování, vizitace, volební kapituly), plánované akce františ-
kánské mládeže a ekonomická situace národní rady. 

Stav �len� místních spole�enství 
D�kujeme všem místním spole�enstvím, která již zaslala 
na sekretariát národní rady aktuální seznam profesních 
�len� s doživotní profesí, jak to ukládají národní stanovy v 
�l. 3.2. i seznam ostatních �len� spole�enství. Vyzýváme ta 
spole�enství, která tuto svou povinnost do 31.3.2000 ješt� 
nesplnila (15), aby tak u�inila co nejd�íve. V p�ípad�, že 
b�hem uplynulého roku nedošlo ke zm�n�, je možno zaslat 
krátkou zprávu, že stav je nezm�n�n od poslední zprávy. 
Adresa: Sekretariát Národní rady SF�, klášter kapucín�, 
Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno 

Mariánská pou� Prahou, 6.5.2000 
Jak jsme informovali již v minulých zpravodajích, tato 
pou� za�ne v 10:00 mší sv. v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie na Strahov�, pokra�uje ve 12:00 Loretánskými lita-
niemi u sochy Panny Marie z exilu a pak p�ší poutí do 
chrámu Panny Marie p�ed Týnem na Starom�stském nám. 
(zakon�ení v 15:30 – Te Deum a svátostné požehnání). 
Letošní pou� se koná v rámci Jubilejního roku a je na ní 
možno získat jubilejní odpustky v kostele Panny Marie 
Vít�zné (Pražské Jezulátko). Poutník�m z Moravy a Slez-
ska zajistíme ubytování. Kontaktní adresa: Petr Alexa, 
Kr�ská 981, 140 00 Praha 4, tel. (02)41440389 nebo 
0601228761. 



Modlitba a p�st za duchovní jednotu SF� 
a celé františkánské rodiny všech evropských zemí 
Letos se uskute�ní 29. kv�tna. Vyzýváme všechna bratrská 
spole�enství i jednotlivé bratry a sestry, aby se k této inici-
ativ� našich n�meckých brat�í a sester p�ipojili. Hlavní 
téma pro letošní rok: “Otev�eme brány!” 
Texty k modlitb�: 
Úvodní slovo: Jubilejní rok byl symbolicky zahájen ote-
v�ením Svatých bran. Pro nás to znamená: otev�ít dve�e 
svého srdce Kristu, aby o�istil a odstranil vše špatné, co je 
zaprášené a skryté v jeho hlubinách, i otev�ít dve�e svého 
srdce brat�ím a sestrám. Otev�ít dve�e spravedlnosti tím, že 
se d�lím o dary, které mi Pán dává, otev�ít dve�e odpušt�ní, 
otev�ít dve�e d�v�ry Bohu i lidem, otev�ít dve�e p�ijetí 
zvlášt� pro ty nejpot�ebn�jší, otev�ít dve�e ví�e v Boha, 
Stvo�itele a Osvoboditele, otev�ít dve�e pokoji.  
Píse�: U�i� mne, Pane, nástrojem. 
�tení z Generálních konstitucí SF�, �l. 23. Chvíle ticha. 
Úryvek z evangelia: Jan 13,34 
Píse�: Ubi caritas et amor 
�tení z Generálních konstitucí SF�, �l. 22. Chvíle ticha. 
�tení z Písma: 1 Kor 13,13 
Modlitba sv. Františka k Pann� Marii: 
“Svatá Panno Maria, nenarodila se na sv�t� tob� rovná 
mezi ženami, dcero a služebnice nejvyššího Krále, nebes-
kého Otce. Matko našeho nejsv�t�jšího Pána Ježíše Krista, 
nev�sto Ducha svatého: pros za nás se svatým archand�lem 
Michaelem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u 
svého nejsv�t�jšího milovaného Syna, našeho Pána a Mis-
tra. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému …” 
Píse�: Magnificat 
Modlitba Sv. otce pro Jubilejní rok 2000. 
Spole�ná modlitba Pán� s výkladem od sv. Františka. 
Píse�: A� žehná Ti Pán (požehnání sv. Františka) 

Oblastní setkání SF� 3.6.2000, Sobí�ov-Sopoty 
Místní bratrské spole�enství Sobí�ov-Sopoty zve k terciá�-
skému setkání v tomto malebném poutním míst� (viz in-
formace v minulém zpravodaji). Kontakt a podrobn�jší 
informace: Josef Chvojka, Údavy 32, 582 63 Ždírec nad 
Doubravou. 

Oblastní setkání SF� v T�ebí�i 
Uskute�ní se ve dnech 5.-6.8. v kapucínském kostele Pro-
m�n�ní Pán� v T�ebí�i-Jejkov�. Program: zahájení 5.8. v 
15:30, 15:45-22:00 promluvy, modlitby, mše sv., adorace 
(témata: Prom�n�ní Pán� a naše prom�n�ní, Výchovné 
zásady sv. Františka z Assisi), 6.8. individuální ú�ast na 
mši sv. v t�ebí�ských kostelích. Informace, ubytování a 
stravování (5.8. ve�e�e, 6.8. snídan�) v t�locvi�n� katolic-
kého gymnázia (cena asi 50 K�, karimatky a spací pytle 
s sebou!). Informace a ubytovna budou otev�eny 5.8. již od 
9:00. Pro zájemce zajišt�na 5.8. od 12:00 do 15:00 pro-
hlídka m�sta (bazilika sv. Prokopa, t�ebí�ské betlémy 
v Západomoravském muzeu, židovské ghetto). 
P�ihlášky s údaji o po�tu požadovaných nocleh�, ve�e�í a 
snídaní zašlete do 28.7. na adresu: Stanislav Pacner, 
Tolstého 522, 674 01 T�ebí�, tel. (0618)823216 (denn� 
12:00-14:00, 20:00-22:00). 

Sv�tový den mládeže v �ím�, 13.8.-17.8.2000 
Také františkánská mládež by se m�la zapojit do setkání 
Svatého otce s mládeží. P�edpokládaný program: 13.8. 
odjezd z �R, 14.8. p�íjezd do �íma, 15.8. úvodní setkání 
s Janem Pavlem II., 16.8. 14:30-20:00 sv�tové setkání de-
legát� františkánské mládeže, 17.8. setkání františkánské 
mládeže v rámci Sv�tového dne mládeže, 18.8. vigilie 
s Janem Pavlem II. a nocleh pod širým nebem, 20.8. mše 
sv. s Janem Pavlem II.,  odjezd, 21.8. p�íjezd do �R. 
P�ihlášky a podrobn�jší informace: František Žídek, Pou-
chovská 877, 503 41 Hradec Králové 7. 

Blaho�e�ení papeže Jana XXIII. 
Oznamuji Vám dobrou zprávu: papež Jan XXIII., sekulární 
františkán, bude blaho�e�en! 
Milé sestry, milí brat�i, pokoj a dobro! 
Ráda bych Vás informovala o tom, že 3. zá�í 2000 prohlásí 
papež Jan Pavel II. za blahoslaveného sekulárního františ-
kána papeže Jana XXIII. Tato velká událost, ke které dojde 
v Jubilejním roce, zd�razní naše charisma p�ed celou círk-
ví, vždy� každý zná františkánskou prostotu dobrého a 
laskavého papeže Jana XXIII. 
S velkou radostí žádám bratrská spole�enství na všech 
úrovních, aby spole�n� s církví oslavila tuto událost a aby 
studovala život Jana XXIII. p�i foma�ních a modlitebních 
setkáních. 
Toto blaho�e�ení je pro nás dobrou p�íležitostí k vykonání 
jubilejní pouti do �íma. Proto zvu všechny sestry a bratry 
k ú�asti na této události: “Poj	te a uvidíte!” 
D�kujme spole�n� v modlitbách Pánu za dar života našeho 
bratra papeže Jana XXIII. a prosme Jana XXIII., aby se 
spolu se sv. Františkem a sv. Klárou p�imlouval za Seku-
lární františkánský �ád. 

Emanuela De Nunzio, generální ministryn� SF� 

Exercicie 
pro sekulární františkány a p�átele sv. Františka po�ádá: 
• spole�enství SF� v P�erov� v termínu od 10.10. (ve-

�er) do 14.10. (ob�d). Místo konání: fara ve Špi�kách 
u Hranic na Morav�. Exercitátor: P. Jan Linhart OFS. 
Po�et ú�astník� omezen na 15. Informace a p�ihlášky: 
ing. Vomá�ka, tel. (0641)206 256 (ve�er 18:00-19:30). 

• spole�enství SF� Praha-Kr� v termínu od 16.10. 
(17:00) do 21.10. (ob�d). Místo konání: Svatá Hora u 
P�íbrami. Exercitátor: P. Jan z K�íže Podlaha OFM. 
P�ihlášky: Anna Smr�inová, Bítovská 28, 140 00 Praha 
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Pod�kování 
D�kujeme všem spole�enstvím, která poslala ro�ní p�ísp�-
vek i mimo�ádný p�ísp�vek národní rad�. Sestra Anežka 
Fišerová tak mohla p�edat v �ím� sest�e Emanuele náš 
ro�ní p�ísp�vek mezinárodní rad�. 

Zpráva z mezinárodní rady 
Generální duchovní asistent SF� P. Nils Thompson OFM 
byl odvolán generálním ministrem OFM, nový generální 
duchovní asistent za františkány dosud nebyl jmenován. 


