
                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Zpravodaj národní rady SFŘ 

2012 - 2015 T       ČÍSLO 1 ČERVENEC 2012 

Dobré vzpomínky z Velehradu a chvála dobrého slova 

Cesta na národní volební kapitulu SFŘ pro mě zároveň znamenala příležitost po letech 

pobýt v exercičním domě Stojanov. Neubránila jsem se vzpomínání, jak jsem zde 

strávila své první františkánské exercicie v době, kdy jsem se rozhodovala o vstupu do 

řádu, v kapli mě zaplavily vzpomínky na to, jak jsem se svým prvním děťátkem 

doprovázela manžela, který tu jiné exercicie tlumočil. Při obou příležitostech, i teď při 

kapitule, mě velmi blažila u srdce vlídnost sester cyrilometodějek, se kterou o pout- 

 

Toto číslo je většinou o volební kapitule a o tom, co z ní vzešlo, ale 

také o čtrnácti pražských mučednících a jejich blahořečení, o závěru 

Cyrilometodějské pouti a o podzimních akcích našeho řádu … 

níky pečují. Pán Bůh zaplať! 

Musím říci, že jsem pak s 

velkou radostí naslouchala 

bratru Tiborovi, který kapitule 

předsedal, když večer 

vzpomínal na svá setkání s 

generální ministryní Encarnitou 

del Pozo. Vzdálená paní 

generální představená se v 

mých očích stávala starostlivou 

matkou řádu, sestrou a citlivou 

přítelkyní, tak, jak o ní bratr 

Tibor moc hezky mluvil. S 

podobnou radostí jsem 

poslouchala bratra Ivana 

Matiće, když vyprávěl, jak se 

dá zažít františkánský pokoj a 

radost během nepokojné cesty 

za bratry a sestrami v Togu. 

Kdo hezky mluví o svých 

bližních, chválí Pána a šíří 

dobrou pověst svých bratří a 

sester. Dobré slovo s sebou 

přináší pokoj a dobro, tak s ním 

my, františkáni, nešetřeme. 

Saša Tesaříková 

 

Nová Národní rada a mezinárodní dohled z obou stran 



 

Slavili jsme kapitulu našeho řádu 

Úvodem bych měl napsat, že Kapitula SFŘ České republiky p r o b ě h l a  na Velehradě 

ve dnech 9. – 10. června a seznámit krátce „ s tím, co se dělo nahoře“ i ty sestry a bratry, 

kteří organizování a schůzování nefandí. Ale opravdu, my jsme slavili kapitulu. 

MY, tj. my všichni členové s profesí i novici, my ve všech našich téměř padesáti 

bratrských společenstvích, protože my všichni jsme členové Sekulárního františkánského 

řádu. Ano, skutečného řádu, jehož zakladatelem je náš svatý otec František  - řádu, který 

žije v této době, v této zemi, řádu, kterému Svatý otec Pavel VI. dal v roce 1978 Řeholi, 

aby jeho členy vybavil na plný život v Kristu i nyní v plnosti času na začátku tohoto 

tisíciletí a na místech, které v církvi, společnosti i rodině právě zastáváme.  

Slavili tj. společně intenzivně prožívali  naše spojení s Kristem i mezi sebou navzájem, 

včetně bratrů z předsednictva Mezinárodního SFŘ, abychom si uvědomili, že jsme 

součástí tohoto  velkého společenství, jehož záměrem je žít evangelium a vcházet do světa 

s evangeliem a také ze života ve světě se k evangeliu vracet, tak, jak to sv. František 

ustanovil. A slavit kapitulu znamená:  

 -být po celou dobu s Kristem a Jeho naplno vnímat a chválit – při eucharistii, modlitbě, 

adoraci, ale také při hodnocení uplynulé činnosti, při volbách i při přípravě programu na 

další období, 

-a také Pánu děkovat za všechny dary a milosti, které nám v uplynulém období dal, 

děkovat i za sestry a bratry, kteří nám v tomto období sloužili, 

-a prosit Ducha svatého, aby nám ukázal další cestu, aby nás osvítil při tvorbě programu i 

volbě těch, kteří nás povedou k jeho naplňování, aby byl podle Boží vůle a aby nám všem 

dal k tomu i vše potřebné, 

-abychom se radovali z těchto všech darů našeho Pána. 

        A tak, vážená sestro a milý bratře, kteří máte před sebou toto vydání ZPRAVODAJE 

SFŘ, můžete tyto informace „zaregistrovat“ nebo „vzít na vědomí“ anebo se připojit 

zejména k akcím, které se připravují. Každý z nás se může na dění v našem SFŘ 

aktivně podílet modlitbou, mnozí mohou přispět radou a návrhy, další účastí, pomocí při 

předávání informací (propagování), organizování nebo i finančně. Anebo můžeš dělat 

„důležitější věci“, protože ………..  Zde si každý doplň své důvody, proč nemůžeš (nebo 

nechceš). 

Volební národní kapitula – kdy, kde, kdo. 

Podle Generální konstituce SFŘ a Stanov Národního bratrského společenství SFŘ 

v České republice se slaví volební národní kapitula každé tři roky. To znamená, že se 

naplnil čas a program z naší poslední kapituly, která se konala v červnu v roce 2008 a tato 

byla svolána na 9. - 10. červen 2011.  Konala se podle tradice i dobrých zkušeností na 

Velehradě v exercičním domě Stojanov. Přítomno bylo 74 delegátů zvolených v Místních 

bratrských společenstvích a 7 členů odstupující Národní rady. Dále se kapituly zúčastnil 

delegát generální ministryně, člen předsednictva Mezinárodní rady SFŘ bratr Tibor 

Kauser z Maďarska a člen konference generálních duchovních asistentů otec Ivan Matić, 

OFM z Chorvatska. Mši svatou na závěr kapituly sloužil otec Jeroným Jurka,OFM. 

Hostem kapituly byla národní ministryně SFŘ v Slovenské republice Helena Ficeková a 

tlumočnice Regina Kirkingová. 

 



VOLEBNÍ NÁRODNÍ KAPITULA SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU 

Velehrad   8. 6. - 10. 6. 2012 

Zápis z jednání volební národní kapituly   

Sobota  9.6.2012 dopoledne 

Přítomno:  74 delegátů 

       7 členů odstupující národní rady 

hosté kapituly: br. Tibor Kauser z Maďarska, delegát generální ministryně, člen  

                         předsednictva Mezinárodní rady SFŘ 

       br. Ivan Matić OFM z Chorvatska, člen konference generálních  

                         duchovních asistentů 

       národní ministryně SFŘ v SR Helena Ficeková 

       tlumočnice Regina Kirkingová 

Program jednání a jednací a volební řád jednomyslně schválen. 

Národní ministr JUDr. Václav Němec přednesl Zprávu o hospodaření a životě 

odstupující národní rady za roky 2009 – 2012 – příloha č. 01-2. 

Dále seznámil kapitulu s kandidáty do nové národní rady, které navrhla MBS – 

příloha 01-3. 

Diskuse: 

Téma o vztahu mezi Frmol a SFŘ. Naplno se ukázal rozpor oficiálního pohledu 

a praxe – stávající mládežnické skupiny jsou neformální a nejsou organizované 

podle mezinárodních/národních stanov a spojení se SFŘ téměř neexistuje. 

O společenství se starají bratři z prvních řádů. Národní rada dosud nezískala 

žádné společenství, které by přijalo stanovy podle YOUFRA. (Františkánská 

mládež má svou mezinárodní strukturu) 

Jiří Zajíc poznamenal, že nejsme schopni se k tomu kompetentně postavit, což je 

do dalšího období výzva a závazek. 

Sestra Lucie Mondeková ze společenství mládeže Frmol (a zároveň MBS Praha 

PMA) se ohradila, že fungujících společenství mládeže je několik a 

zodpovědnosti se nezříkají. Konkrétní otázky byly odloženy a br. Karel Ženíšek 

znovu nabídl zájemcům o tuto tématiku rozsáhlý materiál, který o mládeži již 

dříve zpracoval (byl projednán i na formačních seminářích v Brně). 

Jiří Zajíc reagoval na zprávu o příjmech a vydáních, ptal se konkrétně na 

výpadek příjmů v roce 2011 a  na zahraniční zkušenosti s. Janáčkové. Poděkoval 

za službu Václavu Němcovi. 

Václav Němec uvedl, jak se postupně organizace SFŘ dělala na koleně – po roce 



1989 nebyly přeloženy do češtiny pokoncilní dokumenty, jen třeba naše stanovy 

vznikaly 3 roky. A tak to bylo se vším potřebným. SFŘ není jen modlitba a 

zbožnost, ale i řád s povinnostmi a zodpovědností a obzvlášť je důležitá dobrá 

formace.  

Václav dál vysvětloval finance: rok 2009 byl finančně náročný – konala se 

konference o sv. Anežce + volební kapitula, o sv. Anežce byla vydána kniha + 

dotisk (s tím se předem nepočítalo), takže se jednalo o nepředpokládaná vydání. 

Propad příjmů roku 2011 byl způsoben tím, že bylo méně darů nad rámec 

povinných příspěvků. 

Z peněz, které řád měl, se začalo více přispívat na formační semináře – ze 

začátku si většinu platili účastníci, později NR rozhodla, že vzhledem k 

dobrému hospodaření se budou proplácet noclehy a zruší se účastnický poplatek. 

Volební kapitula v letošním roce hradí i stravu, což dříve nebylo. Zkrátka peníze, 

které jsou v pokladně (členské příspěvky, dary, zisky z prodeje tiskovin ...)  se 

užívají zpět pro dobro řádu a jeho členů. 

Příjmy z prodeje tiskovin – v roce 2009 velké, protože vyšla kniha o sv. Anežce, 

roku 2011 více než o polovinu klesly.  

Zahraniční vztahy – dokumenty jsou přeložené. Rozvoj YOUFRA františkánské 

mládeže v celosvětovém měřítku je úžasná Boží milost, na mladých lidech je 

obdivuhodná jazyková výbava i nadšení. Následovalo pozvání na večerní besedu 

s generálním duchovním asistentem, který má Youfra celosvětově na starosti. 

Následně bratr Jan Bílek vznesl další otázku ohledně financí – jak jednat s 

bratry, kteří nemají na příspěvky, a velkou zátěž pro ně představuje dojíždění na 

velkou vzdálenost apod. 

František Reichel znovu mluvil o svých zkušenostech při budování řádu po 

sametové revoluci – sloužil tehdy prozatímní ministr Jiří Tůma a prozatímní 

rada – snažila se navazovat potřebné kontakty, v dalším (tříletém volebním) 

období se pak pracovalo na legalizaci – byly navazovány mezinárodní kontakty, 

revidovalo a opravovalo se kanonické ustavování MBS, za ministra Petra Alexy 

pak vznikaly základy pro františkánskou formaci, exercicie apod. Společenství 

jsou aktivní a spící a to se pak nedá nic dělat, když není odezva. 

Br. Reichel informoval o velké akci s delší tradicí - Cyrilometodějské pouti. V 

závěrečných etapách chodí hodně nadšených lidí, ale je mezi nimi málo terciářů. 

Úkol pro příští národní radu – je potřeba dále pečovat o mládež, a aby se o nás 

vědělo v církvi i mimo církev. 

Dotaz: na národního duchovního asistenta bratra Bonaventuru, jak to s ním 

bude, když byl zvolen provinciálem – SFŘ má konferenci národních duchovních 

asistentů (františkán, minorita, kapucín), každého z asistentů jmenuje jeho 

provinciál. Jsou řádní členové národní rady bez hlasovacího práva v oblasti 

hospodaření. O situaci v I. řádech teď nemůžeme informovat, protože taky měli 



své kapituly a mění se u nich úřady a služby, přesouvají se apod. Br. 

Bonaventura navrhl jednoho kapucína za sebe. 

Dotaz: Když je přeložen duchovní asistent MBS, co je třeba dělat? Musí požádat 

svůj zakladatelský klášter, ten má povinnost jim někoho přidělit. V praxi je třeba 

požádat písemně příslušného provinciála. Odcházející duchovní asistent by měl 

informovat národní radu a ta by v případě potřeby měla požádat příslušného 

provinciála. Provinciálové zpravidla čekají, až se jim ozve MBS, takže jen ať 

členové daného MBS píší, zajímají se, hlásí se. Nicméně vezměme na vědomí 

personální problémy všech řádů – prostě nejsou lidi, podotkl J. Zajíc. 

Další téma do budoucna: doprovázení k pokojnému a nadějeplnému stáří. Péče o 

přestárlé terciáře, kteří už nemohou plnit své povinnosti vysvítá jako úkol pro 

ostatní členy řádu.  

Úkol pro NR (Lucie Poulová) – formace – zlepšovat a vytrvat.  

Sobota  9.6.2012 odpoledne – vlastní volební kapitula 

Národní rada předala řízení kapituly bratru Tiborovi – delegátu generální 

ministryně. 

Br. Tibor vyřídil pozdrav generální ministryně, jež zrovna předsedá národní 

volební kapitule v Německu. 

Znovu seznámil kapitulu se všemi službami, o kterých bude kapitula 

rozhodovat. 

Volby jsou oficiální akt pro delegáty, kteří byli zvoleni svými MBS + hlasuje 

odstupující národní rada bez duchovních asistentů. 

Ministr a jeho zástupce potřebují dvoutřetinovou většinu, v případě potřeby by 

se tedy volilo dvoukolově nebo tříkolově. 

Pro ostatní služby v národní radě stačí nadpoloviční většina v prvním kole, v 

druhém kole jakákoli – největší počet hlasů. 

Dva členové budou bez specifické služby, volí se v jednom kole – píšeme 2 

jména na jeden lístek. Ostatní služby musí mít každá svůj lístek s jedním 

jménem. 

Je to závažná a důležitá chvíle pro celé národní společenství. 

Kontrola prezence podle seznamu: všichni delegáti jsou jmenovitě vyvoláni a je 

zaznamenána jejich přítomnost – spočítáno kvórum a potřebná většina. Po 

zahájení voleb nesmí nikdo opustit jednací síň, jinak se musí spočítat znovu 

kvórum a většiny. 

86 zapsaných, 83 přítomných, 56 dvoutřetinová většina, 42 nadpoloviční. 

Volební kapitula byla zahájena podle Rituálu. 

Br. Tibor poděkoval jménem řádu odstupující národní radě. 



Vlastní volby: 

Volba ministra – kandidát Ing. Jiří Šenkýř, na výzvu předsedajícího se nikdo 

další nepřihlásil. Jiří Šenkýř se představuje: MBS SFŘ Jihlava, 60 let, ženatý, 5 

dospělých dětí, 10 vnoučat, elektrotechnik, pracoval v oboru do r.1990, pak 

veřejné funkce – zástupce starosty Žďáru nad Sázavou, senátor, Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání (dodnes), profes v SFŘ v roce 1990, budování 

řádu jako zástupce národní ministra. Poslední dva roky pracoval jako formátor 

NR, vystudoval IFS, sociální naukou církve se zabývá už 20 let, jazykové 

znalosti: ruština, špatná němčina, anglicky se učí. 

Nevyšly hlasovací lístky, tak se vyvolávalo znovu podle jmenného seznamu, 

dopočítali jsme se celkem 84 přítomných, dvoutřetinová většina je tedy 56 

hlasů, nadpoloviční 43. Počet lístků tentokrát vyšel správně. 

Jiří Šenkýř dostal 82 hlasů, 2 se zdrželi hlasování.   

- Jiří volbu přijal. 

Volba zástupce ministra – kandidáti dva: František Reichel a Hana 

Reichsfeldová, nikdo jiný se na výzvu předsedajícího nehlásí. 

František Reichel se představuje: MBS SFŘ Praha, má 1 syna, 3 vnoučata, je 

ženatý, od 1998 penzista, vystudoval KTF, učí biblické hodiny, ministr MBS 

Praha Spořilov, v dřívějších letech byl národním ministrem. 

Hanka Reichsfeldová se představuje: MBS SFŘ Uherské Hradiště, 49 let, vdaná, 

má tři děti, tři vnoučata, provozuje jazykovou školu, 5 let je v SFŘ, povolána v 

osobní modlitbě. 

František Reichel 43 hlasů, Hanka Reichsfeldová 38 hlasů, Miroslav Pijáček 1 

hlas, 

 2 neplatné 

 -  František volbu přijal. 

Volba národního formátora – kandidáti dva: Luboš Kolafa, Vladimír Stoklas, 

nikdo jiný se na výzvu předsedajícího nehlásí, Jiří Zajíc navrhl Hanu 

Reichsfeldovou, ale ta kandidaturu nepřijala. 

Luboš Kolafa se představuje: MBS SFŘ Plzeň, 58 let, správce majetku diakonie, 

farnost Plzeň sever, profes v SFŘ letos, 2 děti, 5 vnoučat. 

Vladimír Stoklas se představuje: MBS SFŘ Hodonín, pochází z Hovoran, 61 let, 

rozvedený s jedním synem, výpravčí v předčasném důchodu, formátor v MBS, 

končí studium na IFS, profese 1,5 roku. 

Luboš Kolafa 43 hlasů, Vladimír Stoklas 27 hlasů, 14 hlasujících se zdrželo 

 - Luboš volbu přijal. 

 



Volba národního sekretáře - kandidát Zdeňka Nečadová, nikdo jiný se na 

výzvu předsedajícího nehlásí, navržena Jindřiška Kučerová a bratr Miroslav 

Pijáček, ale nepřijali.  

Zdeňka Nečadová se představuje: MBS SFŘ Jihlava, 48 let, vdova, dvě děti, 

pracuje jako zkušební technik, profes v roce 2005, v MBS formátorka a teď 

zástupce ministra, v národní radě rok jako sekretářka.  

Zdeňka Nečadová dostala 82 hlasů, 2 se zdrželi. 

Vzhledem k tomu, že Zdeňka byla předtím v národní radě jako náhradnice za 

sekretářku, která odstoupila během tříletého mandátu, se tato její volba pro účely 

dalších voleb počítá jako první. 

 - Zdeňka volbu přijala. 

Jeden bratr odešel, takže celkově 83 přítomných, nadpoloviční většina je tedy 42 

hlasů, dvoutřetinová zůstává na 56. 

Volba pokladníka – ekonoma - kandidát Markéta Strašíková, nikdo jiný se na 

výzvu předsedajícího nehlásí 

Markéta Strašíková se představuje: MBS SFŘ Čáslav, už dvě volební období 

tuto službu dělá, profes před 8 lety, účetní, 3 děti, 3 vnoučata, chystá se do 

penze, vede biblické hodiny pro seniory, učí náboženství, žije ve farnosti Světlá 

nad Sázavou, pro třetí zvolení je nutná dvoutřetinová většina.  

Markéta Strašíková 82 hlasů. 

- Markéta volbu přijala 

Volba zástupce do mezinárodní rady – kandidáti dva: Alexandra Tesaříková a 

Marie Magdalena Janáčková, nikdo jiný se na výzvu předsedajícího nehlásí, 

z kapituly navrhli Hanu Reichsfeldovou - nepřijala. 

Maria Magdalena Janáčková se představuje: MBS Brandýs nad Orlicí, lékárnice, 

od roku 1990 v řádu, od roku 2000 v národní radě. Protože už slouží v různých 

službách čtyři volební období, potřebuje dvoutřetinovou většinu. 

Alexandra Tesaříková se představuje: MBS SFŘ Praha – Krč, 32 let, vdaná, 3 

děti, profes v roce 2006, vystudovala historii a archivnictví, od studií je na 

mateřské dovolené. Jazykové znalosti:  italština, němčina, hůře angličtina. 

Maria Magdalena Janáčková 33 hlasů, Alexandra Tesaříková 50 hlasů 

 - Alexandra volbu přijala. 

2 lidi odešli ze sálu, takže 81 přítomných, dvoutřetinová většina je 54 hlasů. 

Volba dvou členů NR bez určené služby - kandidují všichni kandidáti, co 

nebyli dosud zvoleni a znovu přijímají nominaci: Hana Reichsfeldová, Jaroslav 

Antoš, Vladimír Stoklas, Augustin Petřík, Marie Magdalena Janáčková - 

kandidaturu nepřijala, nikdo jiný se na výzvu předsedajícího nehlásí, z kapituly 

navrhli Jaroslavu Holou. 



Jaroslav Antoš se představuje: MBS SFŘ Krnov, zemědělský inženýr, pracoval 

na FÚ, ekonom, analytik, programátor, před rokem 1989 navštěvoval duchovní 

kroužky prof. Zvěřiny, později při zaměstnání získal titul Mgr. teologie v 

Olomouci, má 6 dospělých dětí, 17 vnuků, ženatý 44 let. 

Augustin Petřík se představuje: MBS SFŘ Kroměříž, 75 let, 52 let ženatý, má 4 

děti, 4 vnoučata, od 1994 v řádu. Důraz na modlitbu ve společenství. Má hodně 

příbuzných, které navštěvuje. 

Jaroslava Holá se představuje: MBS SFŘ Praha PMA, ekonomka, naposled v 

Charitě, pracovala i v arcibiskupském semináři, 1999 profes, Mgr. teologie, 

formátorka MBS Dejvice. 

Hana Reichsfeldová 54 hlasů, Jaroslav Antoš 54 hlasů, Augustin Petřík 7 hlasů, 

Jaroslava Holá 16 hlasů 

 - Hana volbu přijala 

 - Jaroslav volbu přijal 

 zbylo 78 lidí v sále 

Volba náhradníka do mezinárodní rady – kandidují tři: Jaroslava Holá, Hana 

Reichsfeldová, Marie Janáčková.  

Marie Janáčková 38 hlasů, Jaroslava Holá 16 hlasů, Hana Reichsfeldová 23 

hlasů – nikdo nebyl zvolen. 

V dalším kole stačí pro zvolení nejvyšší počet hlasů. 

Marie Janáčková 38 hlasů, Jaroslava Holá 16 hlasů, Hana Reichsfeldová 23 

hlasů  

 - Marie volbu přijala. 

Br. Tibor slavnostně oznamuje složení nové národní rady pro období 2012 – 

2015 a nová NR přijímá gratulace.  

Slavnostní slib nové národní rady se koná v neděli 10.6.2012 při děkovné mši 

svaté v kapli na Stojanově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaníme se Ti, Pane Ježíší Kriste, tady a ve všech 

Tvých kostelích na celém světě, a chválíme Tě, 

protože svým Svatým Křížem jsi vykoupil svět. 

Přílohy k zápisu z volební kapituly naleznete, jak je zvykem, až na konci. 

To pro ty, kdo nemají rádi administrativu, aby se nemuseli prodírat 

houštím k slunečnému paloučku hezkého čtení.  

 



Nová národní rada NBS SFŘ v ČR 

zvolená na VNK na Velehradě 8.-10.6.2012 

Národní ministr: 

    Ing. Jiří Šenkýř,  MBS SFŘ Jihlava, mobil: 723 020 380 

mail: senkyrjiri@seznam.cz 

Zástupce národního ministra: 

    MVDr. František Reichel, MBS SFŘ Praha Spořilov, tel.: 241 950 251 

mobil: 725 939 385, mail: f.reichel@volny.cz  

 Formátor: 

    Luboš Kolafa, MBS SFŘ Plzeň, mobil: 602 306 284 

mail: kolafa@kolafa.name 

Sekretář: 

    Zdeňka Nečadová, MBS SFŘ Jihlava, mobil: 608 270 957      

    mail: ZdenkaNecadova@seznam.cz:   

Hospodář: 

    Markéta Strašíková, MBS SFŘ Čáslav, tel: 569 456 365,  mobil: 728 166 392  

    mail: marketa.strasikova@iol.cz  

Člen mezinárodní rady: 

     Mgr. Alexandra Tesaříková, MBS SFŘ Praha-Krč, mobil: 724 215 096  

     mail: sasa@tesarici.cz                                       

Člen NR:  

    Ing. Jaroslav Antoš, MBS SFŘ Krnov, mobil: 732 372 259 

    mail: antos.jaroslav11@seznam.cz 

    Mgr. Hana Reichsfeldová, MBS SFŘ Uherské Hradiště, mobil:739 389 235  

    mail: hanna@reichsfeld.cz 

Náhradník člena mezinárodní rady: 

    Mgr. Marie Magdalena Janáčková, MBS SFŘ Brandýs nad Orlicí 

    mobil: 739 565 563 , mail: MJMagdalena@seznam.cz     

 



PRVNÍ  ZASEDÁNÍ  NOVĚ ZVOLENÉ NÁRODNÍ RADY  

Zasedání, lépe řečeno, setkání se konalo v poutním domě Stojanov na Velehradě dnech 9. – 10. 

června tj. po volbách ještě v průběhu kapituly. Zúčastnili se ho všichni členové nově zvolené NR 

a také bývalý národní ministr br. V. Němec. 

Jednání bylo zaměřeno především na kontinuitu činnosti NR – na předávání úkolů, kontaktů a 

především na připravované akce ve 2. pololetí. Byly připraveny konkrétní body pro příští jednání 

NR. Sestra Magdalena Janáčková informovala o potřebách pro naši účast na kongresu Lisieux 

(Francie) – společné evropské setkání SFŘ a mládeže v červenci 2012. NR jednomyslně schválila 

finanční podporu výjezdu dvou zástupců z řad mládeže. O tomto setkání přineseme podrobnou 

informaci v příštím čísle Zpravodaje. 

DRUHÉ ZASEDÁNÍ  NÁRODNÍ RADY  

Zasedání se konalo  23. 6. 2012 v klášteře kapucínů v Brně. Přítomni: Jiří Šenkýř OFS, Luboš 

Kolafa OFS, Markéta Strašíková OFS, Alexandra Tesaříková OFS, Hana Reichsfeldová OFS, 

Jaroslav Antoš OFS, Marie Magdalena Janáčková OFS, Zdeňka Nečadová OFS, P. Antonín 

Klaret Dabrowski OFM, P. Petr Petřivalský OFMCap.Host: JUDr.Václav Němec OFS.Omluveni: 

František Reichel OFS, P. Sebastian Kopec OFMConv. 

Program jednání: 

- Byl schválen zápis z volební kapituly na Velehradě 

- Projednán  a po diskusi schválen dokument Zásady činnosti Národní rady a národního ministra 

(viz www.sfr.cz) a také informace o předání služeb a způsob komunikace. 

- Vizitace mezinárodní rady je plánována na příští rok. Termín, místo a žádost mezinárodní radě 

zajistí s. Reichsfeldová, s. Tesaříková 

- Blahořečení 14 pražských mučedníků, Praha 13. – 14. října 2012. NR žádá MBS, aby se 

seznámili s historií těchto mučedníků / kniha Čtrnáct pražských mučedníků, vydalo 

nakladatelství Paulínky/, zúčastnili se blahořečení a podporovali je. NR žádá pražská MBS a 

MBS Jindřichův Hradec o aktivní pomoc. Zajistí br. Reichel, s. Tesaříková.   

- Podzimní formační seminář 9.-.10.11.2012 v Brně na Petrinu – zajistí br. Kolafa.  

- Tradiční pouť na sv. Hostýn – 14.-15.9.2012 – zajistí br. Kolafa + MBS Přerov.  

- Seznámení nových členů NR s prací, rozdělení patronátů pro MBS. 

- NR projednala účast na mezinárodním setkání mládeže a SFŘ v  Lusieux - Marie Magdalena 

Janáčková a dvě zástupkyně z řad mládeže - s. Lucie Mondeková  - členka MBS SFŘ Praha 

Spořilov (od NR dostane finanční podporu 5.000 Kč) a Jaroslava Frejová – není členkou SFŘ  

/podpora je možná jen ze soukromých zdrojů/ 

- Ministr informoval o činnosti Institutu františkánských studii a navrhl projednat možnost 

„pokračovacího kursu“ – témata  trojiční teologie, sociální nauka církve, teologie těla, náš řád 

v historii. 

- NR projednala další spolupráci s externími spolupracovníky NR - Zpravodaj NR, dr. Nosek, 

webové stránky, poutě, archiv NR 

- Ministr informoval o životě bl. Hildegard Burjanové (1883-1933), političky a současnice 

dr. Noska 

- Sestra  Reicheldová informovala o projektu poutní cesty – Velehrad - Antonínek – výhledově 

až do Šaštína na Slovensko a dále vyzvala k modlitební stráži – potřeba našeho NBS se 

společně modlit se všemi bratry a sestrami, i s těmi, kteří již v řádu nemohou jinak sloužit 

- Sestra Nečadová informovala o ukončení pronájmu hrobových míst v Brně a jejich předání 

bratrům minoritům ve farnosti sv. Janů v Brně. 

- Sestra Strašíková informovala o vyúčtování VNK Velehrad 2012. Celkem náklady činily 

69.224,- Kč. (Ubytování delegátů, pronájem sálu, cestovné delegátů CIOFOS, visačky, tisk). 

Bylo jednomyslně schváleno. 

 



 

Co se v našem Sekulárním františkánském řádu připravuje 

 aneb na co se těšit a za co se modlit 

V následující části se dozvíte o akcích, na které jste srdečně zváni. Především se jedná o akce našeho 

řádu nebo celé františkánské rodiny. Jsou s láskou a péčí připravovány pro vás členy řádu, ale i pro 

naše příznivce. Zvažujte pečlivě svou účast na nich, proste našeho Pána za jejich zdar. A je-li třeba a 

máte-li možnost pomozte organizátorům při jejich náročné a dobrovolné službě – zejména při 

předávání informací do vašeho okolí (ve farnosti, v dalších společenstvích a pod). Jistě víte nejlépe: 

jak (vyvěšením letáčku, zatelefonováním atd.). A vy členové rad místních bratrských společenství toto 

vezměte jako závažnou část své služby. Na stránkách Zpravodaje rádi zveřejníme i akce, které 

pořádají vaše místní společenství zejména, pokud jsou určena k širší účasti. Jenom prosíme informaci 

o nich zašlete do redakce Zpravodaje včas (2 – 3 měsíce před jejím konáním). 

Celostátní akce, které zajišťuje Národní rada 

Uvádíme je v chronologickém přehledu.  

21. – 25.8. Závěrečné putování XXXI. ročníku Cyrilometodějské poutě na Velehrad. Připojit se 

můžete v úterý 21. 8. v Náměšti na Hané, 22.8 v Olomouci. Zejména vás zveme na závěrečnou etapu 

v sobotu 25. 8. Tradičně se jde již jen 8 km. V posledních létech nás chodí několik set poutníků, 

přijďte i Vy. Podrobnosti (i foto) v příloze č.3 

14. - 15. 9. Františkánská pouť na Svatý Hostýn. Na Svatém Hostýně se koncem 19. století scházeli 

na poutích tisíce našich členů. V posledních létech se nás schází několik desítek. Setkáte se zde i 

s členy Národní rady, která zde bude mít své 3. zasedání.  Pozvánka a pokyny, jak si zajistit i nocleh, 

najdete v příloze č 4. 

13. 10. Blahořečení 14 františkánských mučedníků v pražské katedrále, včetně návazných pořadů 

(12. – 14. 10) pro vás členy SFŘ. Pozvánka a informace o těchto mučednících (i o dalších 

publikacích) v přílohách č. 5 a 6.   

9. – 10. 11. Podzimní formační seminář v Brně. (Studentský domov Petrinum). Seminář je určen 

nejen formátorům a ministrům ale i dalším členům místních společenství. Pozvánka a přihláška 

v příloze č. 7. 

Akce místních společenství SFŘ 

Slavení volebních kapitul ve 2.pol. se připravuje v těchto společenstvích: Benešov, Brno – Husovice, 

Jablůnkov, Milotice, Moravská Třebová I, Moravská Třebová II, Podolí u Brna, Staré Město. 

Vizitace se připravují v těchto společenstvích:  Frýdek – Místek, Fulnek, Hodonín, Jílemnice, Praha – 

PMA, Praha – PMS. 

17.8. Mše svatá za P. Aloise Moce,OFM duchovního otce a zakladatele většiny pražských 

společenství. Mše sv. bude v 18. hodin v kostele Panny Marie Sněžné. 

22.9. Pouť na Hrádek u Vlašimi. Mše svatá v 11.30. Podrobnosti na www.sfr.cz.  Další informace  

bratr Míla Muller e-mail: muller.miloslav@seznam.cz. telefon 272 765 083, mobil 732 744 953. 

Závěrečné slovo. 

Sestry a bratři! 

Význam Zpravodaje SFŘ není jen v předávání informací o tom, co se děje nebo co se připravuje 

v našem řádu nebo v celé františkánské rodině. Jeho posláním je však především propojit nás 

všechny a také zapojit do aktuálního dění. Je třeba společně chválit Pána a děkovat mu za všechny 

dary, které nám zejména v poslední době dal – kapitula, program…… Je třeba prosit ho za zdar 

připravovaných akcí, za to, aby se uskutečnili podle Jeho plánu. To znamená, že v modlitbách máme 

mít na nich účast všichni. Ano, i nemocní a starší mohou se modlit a také společně s účastníky 

oslavovat Pána právě pro tyto věci, které pro nás učinil. Ale mohou mnohem více: zajímat se o tyto 

akce a další ve svém okolí „postrkovat“. A my ostatní máme zodpovědně zvážit svou účast a 

zodpovědně se rozhodnout – nehledat jen důvody, jak neúčast (zejména z lenosti a vlastního pohodlí) 

si omluvit povinností něčeho „důležitějšího“. Konečně je třeba nepřehlédnout ostatní pokyny, např. 

včas se přihlásit. Sestrám a bratrům ve službě místních společenství připomínám povinnost projednat 

tyto věci na setkáních, povzbudit ostatní k účasti (/být jim i příkladem). A v modlitbách zapojit i ty, 

kteří již na setkání nemohou docházet. 

Pokoj a dobro přeje a na setkání se těší 

                 František Reichel a všichni členové Národní rady SFŘ 

 

http://www.sfr.cz/
mailto:muller.miloslav@seznam.cz


  

 

Šeptala mi spolusestra  Soňa přede 

mší sv. a tvářila se závažně: „ Byla 

jsem na úžasných exerciciích 

s Eliasem Vellou! Jeď taky! Dobře, 

že tě mám v mobilu! On žehnal všem 

našim mobilům a lidem, které máme 

v seznamu! Takže ti taky 

požehnal…“ 

Nevím, jestli to bylo tím požehnáním 

přes mobil, ale na exercicie, které se 

konaly v Třebíči, jsem se nakonec 

rozjela. Abych vám představila 

P.Eliase Vellu: pochází z Malty, je to 

františkán a exorcista. Na první 

pohled na něm není nic zvláštního, 

dokonce jsem si vzpomněla na slova, 

která se říkávala o sv. Františku:   

„Bratře, proč za tebou lidé tolik 

běhají? Nejsi ani krásný, ani 

vznešený, dokonce ani neříkáš nic tak 

převratného…“  A opravdu, lidé se 

kolem P. Velly tísnili, stáli frontu na 

jeho požehnání a pomazání olejem, 

přednášeli mu své prosby o 

uzdravení, dokonce jedna rodina 

přijela na otočku až z Prahy, aby jim 

požehnal. Jak jsem se později 

dozvěděla od jejich babičky, taktéž 

účastnice exercicií, na jeho přímluvu  

se kdysi jejich vnouček uzdravil.  

I když si dnešní doba potrpí hlavně 

na zážitky, nechtěla bych onen 

metafyzický hlad, který byl tak 

očividný, přičítat pouze touze po 

zážitku. Mnozí už byli na exerciciích 

P.Velly vícekrát a tak bych to 

zvláštní napětí  a očekávání přičetla 

čistší touze po Bohu, po čerstvějším a 

jaksi autentickém Jeho dotyku. 

Panuje takové smýšlení v naší 

postmoderní době, označovat lidi, 

kteří touží po nějakém druhu zázraku, 

ať už jsou to letniční zážitky nebo 

třeba zjevení Panny Marie, za 

hysterické osoby, za jakási 

jednoduchá a primitivní stvoření. 

Jenže Radostná zvěst není filosofie, i 

když může být předmětem studia. 

Radostná zvěst je pro každého, i pro 

toho, kdo nestuduje a nepatří do 

žádného elitního spolku. 

Koneckonců, Ježíš dělal zázraky na 

každém kroku a neuváděl s omluvou, 

aby ti inteligentní a rozumní teď 

odvrátili tvář, protože přijde pohádka 

pro děti. 

Ani P. Vella nedělal mezi účastníky 

žádné rozdíly. Jeho příklady ze 

života, stejně jako příběhy pro 

ponaučení byly jednoduché, 

úsměvné, pro každého. Když uvedl 

podobenství o inteligentních kozách, 

které hledaly pyramidy, našly k nim 

ukazatel a omylem tu tabulku 

pokládaly za samotné pyramidy, 

dostal překladatel takový záchvat 

smíchu, že musel být vystřídán a P. 

Vella  přešel plynule z angličtiny do 

italštiny. 

Hlavní téma exercicií bylo: Ježíš jako 

zachránce a Pán našeho života. Je 

důležité, abychom Ježíše skutečně 

brali jako Pána, který má náš život 

v rukou a nediktovali mu nějaké své 

požadavky. Jde o to, poznat, co po 

nás Pán chce, a ne, co chceme my, 

tedy úkol, který vyžaduje velké úsilí. 

A ještě jedno lákadlo v sobě ukrývají 

Požehnání přes mobil 

 



duchovní cvičení P. Velly. Je to 

exorcista, jeden z mála kněží 

určených samotnou církví  pro tuto 

službu boje s Nepřítelem. Byli jsme 

vyzváni, abychom si koupili olej a 

sůl a spolu s ostatními předměty, jako 

například růženci, je položili na 

stolek před ambonem.  P. Vella je 

přežehnal a vyslovil exorciční 

modlitbu. V tu chvíli celý kostel 

zhasnul, zahřměl hrom a za 

kostelními okny se křižovaly blesky. 

Příhoda pro malé děti, že? A taky pro 

hysterky s použitím do béčkového 

hororu. Prostě vypadla elektřina, 

protože se přihnala bouřka. Ano, to 

zcela určitě. Koneckonců, že se pak 

dýchalo mnohem líp a člověk měl 

chvilkový pocit, že se vznese, i to lze 

přičíst atmosférické konstelaci po 

bouřce, kdy vzduch se pročistí. Ale 

možná to lze přičíst na vrub i té 

exorciční modlitbě. Pokud nechceme 

následovat osud inteligentních koz, 

které tabulku pokládaly za samu 

skutečnost, měli bychom to alespoň 

připustit. Bůh se nenechá chytit do 

krabičky od sirek, ale když se mu 

zachce, odkryje malý cípeček svého 

tajemného pláště, který všechno 

překrývá. A za to mu děkujme a 

buďme vděční. 

Ale zároveň bychom neměli zůstat 

jen u očekávání nějakých zážitků, ale 

tvrdě na sobě pracovat. Následovat 

Ježíše a respektovat jeho vůli, to je 

také bloudění po poušti, kdy si 

nemusíme vědět rady a málo chápat, 

co po nás Ježíš chce. O stinných 

stránkách následování všichni víme 

své. Snad také proto nám Bůh posílá 

takové řeholníky  jako je P. Vella, 

abychom v tom suchopáru úplně 

nezaschli. 

      

  Věra Eliášková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Národní rada  vyzývá  Místní bratrská společenství, 

aby si připravili plán a termíny akcí na rok 2013 - 

zejména těch, na něž chtějí pozvat širší okruh 

zájemců a předali je sekretářce Zdeňce Nečadové 

nejpozději v Brně na formačním semináři. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Někdy mohou mít lidé pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně 

efektivní služba, jakou člověk může konat. Kolem sebe slyšíme: „Když už nic 

jiného nemůžete dělat, tak se aspoň modlete!“ Přímluvná modlitba je však 

mocná duchovní zbraň. Skrze přímluvnou modlitbu se v neviditelné sféře 

odehrává duchovní zápas, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným 

způsobem. 

V jedné písni se zpívá: “Ponesu tvůj lid ve svém srdci.“ V tom spočívá podstata 

přímluvné modlitby. Jsme jako Ježíš povoláni žít přímluvou. V přímluvné 

modlitbě přijímáme ve víře postoj vzkříšeného Krista. Mějme účast na Ježíšově 

modlitbě. Kdo si umí představit, co může Bůh vykonat skrze jednoho věrného, 

který je ochoten se přimlouvat před jeho tváří?  

Spojme se v modlitbě za Sekulární františkánský řád, za všechny tři 

františkánské řády - členy minulé, současné i budoucí a jejich rodiny, za nová 

povolání do řádů s prosbou o dar pravé kajícnosti a obrácení, o nové letnice pro 

všechny. Pamatujme na naši vlast, na jednotu národů v Kristu a jeho církvi, na 

židovský národ. Sjednoťme se v modlitbě každou středu od 20.00 hodin do 

21.00 hodin. Kdo nemůže celou hodinu, ať se připojí na závěr. Zvolme si formu 

modlitby nám blízkou- ať už to bude modlitba růžence, děkování, chvála, 

uctívání, prosby, vyznávání či naslouchání a zakončeme v 21.00 hodin 

Modlitbou Páně a Zdrávas Maria v důvěře, že nás povede Duch svatý, jakým 

způsobem dále naplňovat jako františkánští terciáři službu přímluvné modlitby. 

Během volební kapituly na Velehradě provinciál O. Jeroným Jurka zakončil 

svoji promluvu při mši svaté slovy: “Dejme přednost Duchu svatému před 

ostatním.“ Ano, vezměme vážně tato slova a prosme o nové letnice. Nedávno 

jsem se zaposlouchala do jedné z přednášek P. Eliase Velly, františkánského 

Být strážci na hradbách Jeruzaléma 

„Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. 

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! 

Nedopřávejte mu klidu, dokud neobnoví Jeruzalém,  

dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.“  Iz 62, 6-7 

 

Pokoj a dobro drazí bratři a 

sestry!  

S radostí a s vděčností Bohu 

si připomínám volební 

kapitulu SFŘ na Velehradě.  

Znovu mi tam vyvstala a 

provázela mě myšlenka 

nepřetržité modlitební stráže. 



kněze z Malty, který mluvil o tom, že mnozí máme náboženství, ale nemáme 

víru - živý vztah s Pánem Ježíšem. Po vzoru sv. Petra připomněl tři podstatné 

věci: pokání, obrácení (pokračující konverze), přijetí Ducha svatého. V poslední 

době se můžeme setkat s termínem „křest v Duchu svatém“. Je to výmysl 

charismatické obnovy? Nový druh duchovnosti? Otec Elias Vella odpovídá: 

„Ne. Křest v Duchu svatém by mělo přijímat každé modlitební společenství a 

opakovaně prosit o vylití Ducha svatého.“ Ve Skutcích apoštolů 4kap. se apoštol 

Petr modlí, aby mohli evangelizovat beze strachu s mocí Ducha svatého. A když 

se pomodlili, zatřáslo se to místo a všichni byli naplněni Duchem svatým. Víme, 

že již předtím o Letnicích byli apoštolové naplněni Duchem svatým a nyní 

znovu, nové letnice, nový křest v Duchu svatém. Otec Elias klade důraz na 

přímluvnou modlitbu. Říká: „ Síla modlitebního společenství je dle toho, jak 

funguje uvnitř společenství služba přímluvné modlitby.“ 

Kéž před Boží tváří stanou další přímluvci, kteří Bohu „nedopřejí klidu, dokud 

neobnoví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.“ Iz 62,7 

Hana Brigita Reichsfeldová 

MBS Uherské Hradiště 

 

 



 

 

 

Řád menších bratří přišel do českých zemí v roce 1232. Při husitských válkách 

byli františkáni ze všech konventů vyhnáni, avšak za pomoci sv. Jana Kapistrána 

byla františkánská provincie v létech 1451 – 1467 plně obnovena. V roce 1483 

byli z pražského konventu u sv. Ambrože opět vyhnáni. Po roce 1570, kdy byl 

velký mor a počet františkánů v české provincii se snížil na 17, povolávali 

františkáni do svých konventů otce a bratry z blízkých i vzdálenějších zemí. 

Nově příchozí se naučili česky. Františkáni české provincie, kteří přišli do 

Prahy, dostali 16. června 1604 karmelitány opuštěný klášter a kostel Panny 

Marie Sněžné. Kostel byl v rozvalinách, bohoslužby byly v kapli P. Marie (nyní 

archanděla Michaela).  Všichni příchozí (kromě kvardiána Jiljí Schmouda) znali 

česky. První dva roky bydleli u otců minoritů, v létech 1607 – 1610 postavili 

kostel, v pastorační činnosti i v liturgii byli horliví. Proto byli u pražských 

věřících oblíbeni, ale současně vzbuzovali u některých lidí i nenávist.  

Na začátku roku 1611 bydlelo ve františkánském konventu těchto sedmnáct 

členů: 

Pět kněží, kteří současně byli i kazatelé, zpovědníci a lektoři teologie: 

1) Otec Jiljí Smoud (Schmoudt), (kvardián, znamenitý teolog; znal několik 

řečí, česky však neuměl), pocházel z města Mechlin v Belgii. Byl v tento 

den mimo konvent, neboť před třemi týdny odcestoval do Vídně. Když 

15.února dorazil k městské bráně a dozvěděl se o vyvraždění 

františkánského kláštera, obrátil se zpět do Vídně. Později odcestoval do 

Svaté země a sloužil zde deset let poutníkům. Potom se vrátil do české 

provincie na Moravu a zde jako komisař sloužil duším až do smrti. 

2) Otec Bedřich Bachstein, vikář, český kazatel, původem z vesnice Pěna u 

Jindřichova Hradce. Za nepřítomnosti kvardiána Otce J. Schmouda byl 

podle řehole představeným konventu.  

3) Otec Jan Martinez, Španěl, sakristán.  

4) Otec Šimon, Francouz, almužník.  

5) Otec Bartoloměj Dalmasoni, Ital z Pontesi S. Pietro u Bergana, měl na 

starosti stavbu kostela.  

Pět kleriků - teologů: 

6) Br. Jeroným, jáhen, Ital z Milána, svobodný baron z Arese. 

7) Br. Kašpar Daverio, podjáhen, Ital z Bosto u Varese.  

Blahořečení 14 pražských mučedníků 13. října v Praze 

(Informace o nich) 



8) Br.Jakub,minorita z Augsburgu v Německu. Byl zabit ve věžičce 

mečem. 

9) Br. Klemens, minorita ze Švábska (Německo).  

10) Br. Jan, novic, kandidát teologie. 

Sedm bratří laiků: 

11)  Br. Kryštof Zelt, Holanďan, starší kuchař. 

12)  Br. Jindřich z Wendlingen ve Švábsku (Německo), kostelník – 

cestoval s Otcem kvardiánem Schmoudem do Vídně a s ním se od 

městské brány vrátil též zpět do Vídně. 

13) Br. Didak – Jan, krejčí.  

14) Br. Jan Rode, Ital z Monte Piano u Brescie, zahradník a pomocný 

kostelník.  

15) Br. Emanuel, mladší kuchař.  

16) Br. Antonín, novic, pomocník v kuchyni.  

17) Jan Zedník, klášterní sluha (bydlel v konventu). Jako jediný se 

zachránil útěkem z půdy sakristie přes střechu a půdu sousedního domu 

až k otcům minoritům u sv. Jakuba, kde jim o všem, co se v konventu 

dělo, vyprávěl. Zde též po třech měsících zemřel. 

Jak vše probíhalo: 

 Již v neděli 13. února se proslýchalo o možnosti útoku lůzy na pražské kostely a 

kláštery. Otec vikář Bedřich o tom večer v refektáři informoval ostatní 

spolubratry.  A také je duchovně povzbuzoval. Po rozhodnutí většiny zůstat 

v klášteře a po modlitbě, přikázal dobře zajistit všechny vchody a neopouštět 

klášter. V pondělí 14. února františkáni „očistili skvrny na duši svátostnou 

zpovědí“. 

    V úterý před Popelcem 15. února 2011 byl v Praze vzrušený a bouřlivý den. 

Pasovští žoldnéři pronikli i na Staré město pražské a městská spodina (asi 2000 

lidí) při pronásledování pasovských žoldnéřů po mši svaté, která se slavila u P. 

Marie Sněžné v 10 hod, obklíčila a zaútočila na kostel i klášter. Brána kláštera 

byla zabezpečena příčnou kládou, ale dav ji dobil sekerami a v průběhu čtyř 

hodin tj. od 11. do 15. hod došlo na několika místech kostela a konventu 

k povraždění 14 františkánů z celkového počtu 17, kteří v té době bydleli v 

pražském konventu. Při zahájení útoku na klášter O.vikář odvedl mladé 

františkány na půdu nad kostelem.  

   Útočníci pronikli do kostela i do kláštera. Kněz Jan Martinez byl zabit 

několika bodnými a sečnými ranami u hlavního oltáře, když právě odsloužil mši 



svatou a chtěl zachránit ciborium s proměněnými hostiemi. Bratr Jan Rode se při 

útoku ukryl v depozitáři sakristie. Útočníci ho zde uchopili za nohy a vyvlekli 

po schodech až k bráně, kde byl ubit meči, kopími, býkovci a cepy. Bratr 

Kryštof byl přepaden, když nesl dříví ze dvora do kuchyně – byl zasažen cepy a 

býkovci a nakonec s hlavou rozťatou širočinou padl na zem. Bratr Klemens 

v době útoku měl službu v refektáři a připravoval stoly. Byl zde zabit ve dveřích 

ranou do hlavy dvojstrannou válečnou sekerou. Otec Šimon, který byl při 

nepokojích 12. února zraněn, byl právě v domácí ošetřovně. Jeden z útočníků ho 

udeřil kyjem do hlavy, druhý mu vrazil meč do břicha. Otec Bartoloměj byl ubit 

 býkovci a cepy v kapli P. Marie, kde, ač nemocný, právě zpovídal. Bratr  

Jeroným byl zastižen v patře. Když slyšel hluk zbraní a křik, poklekl u oltáře 

Panny Marie Pomocné a zde byl proboden do zad dlouhým mečem. 

   Po jedné a půl hodině objevili útočníci schody a hlučně vystoupili na půdu nad 

klenbou kostela. Otec vikář Bedřich se jim snažil vysvětlit, že zde neschovávají 

nepřátele, ale že jsou pokorní řeholníci, kteří plní Boží poslání. Byl však 

smrtelně zasažen dvěma kopími do hrudi a vypustil duši. Dále byli na půdě 

zavražděni: Bratr Jan zemřel zasažen dýkou a kyjem, bratr  Emanuel byl zraněn 

kopím a potom zardoušen, bratru Antonínu vrah sevřel rukama krk, tloukl mu 

hlavou o zeď a nakonec probodl hrdlo dýkou. Další tři bratři vystoupali z půdy 

kostela až do věžičky, kde se před druhou hodinou po poledni objevil muž 

ozbrojený mečem, kterým probodl bratru Kašparovi břicho a jeho mrtvolu 

vyhodil na střechu kostela. Rovněž bratr Jakub byl zabit ve věžičce mečem. 

Bratr Didak – Jan byl zabit ve věžičce a jeho tělo vyhodili na střechu chrámu, 

kde se zachytilo a proto na ně útočníci ze zahrady  ještě stříleli. 

Jak z uvedeného vyplývá, byli všichni před smrtí i mučeni. Zařízení kostela bylo 

zpustošeno a rozneseno po městě. Večer útočníci oloupili mrtvoly františkánů o 

hábit a snesli je na jedno místo před kostel. Zde leželi nepohřbení do třetího dne, 

kdy je Marie Maxmiliána, manželka hraběte Adama ze Štenberka ještě se dvěma 

dcerami a dvěma měšťany tajně pohřbili jen v bílých plátnech bez rakví do země 

u klášterní brány. Po pěti létech byli pohřbeni v mariánské kapli, nyní jejich 

ostatky spočívají ve schránce pod oltářem. 

Kauza blahořečení čtrnácti pražských mučedníků byla obnovena po 

zhroucení komunistického režimu již na počátku 90. let, neboť se mohlo navázat 

na intenzivní práci procesu na arcidiecézní úrovni z 30. a 40. let 20. století, který 

byl ukončen v roce 1944 a akta byla po válce předána do Říma. 

Vícepostulátorem byl P. Klement Minařík,OFM. 

 



Poznámky: 

1) Tento stručný informační nástin je z publikace uvedené v následujícím 

bodě. 

2) Vyšla publikace: Klement Minařík,OFM (v uspořádání Petra Regaláta 

Beneše,OFM) ČTRNÁCT MUČEDNÍKŮ V MALÉ ANTOLOGII 

NEJEN Z PRAMENŮ (Vydaly Paulinky; cena 129 Kč). Možno 

zakoupit!! 

3) Beatifikace 14 františkánských mučedníků se připravuje na sobotu 13. 

října 2012 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  

4) Postulátorem tohoto procesu je P. Giano Califano,OFM; vícepostulátorem 

P.Regalát Beneš,OFM. 

5) Bratři františkáni prosí o finanční dar na blahořečení, který je možno 

zaslat na účet 44741011/0100. 

6) Národní rada SFŘ ve spolupráci s řádem františkánů připravuje vydání 

knížky bratra Jiřího  Zajíce „CENA VĚRNOSTI“ 

Sepsáno v den vyzvednutí ostatků 14 mučedníků tj. 11.července 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánuj si do svého kalendáře: 

Dne 10. května 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti 

pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od Panny Marie 

Sněžné v Praze. Pražští mučedníci byli bratři františkáni, kteří roku 1604 obsadili 

trosky kláštera u Panny Marie Sněžné a začali ho renovovat. Pocházeli z různých 

evropských národů - Itálie, Německa, Španělska, Holandska a dalších, prožili však 

již nějaký čas na našem území – přišli do Prahy z Brna a Olomouce – a ovládali 

téměř všichni češtinu. Seznam blahoslavených se rozšíří o čtrnáct františkánů. 

To je pro Českou republiku velká událost!! 

Mučedníci by měli být zapsáni na seznam blahoslavených 13. října v pražské 

katedrále. 

Sleduj aktuality a termíny na webových stránkách: http://www.pms.ofm.cz/14.html 

a u ministrů vašeho místního bratrského společenství. Budeme je průběžně 

informovat. 

Vlastní beatifikace by se měla podle předběžných plánů uskutečnit 13. října a do 

Prahy by kvůli ní měl přijet například kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace 

pro svatořečení, a františkánští provinciálové ze zemí, odkud mučedníci pocházeli. 

http://www.pms.ofm.cz/14_frantiskani.html
http://www.pms.ofm.cz/14_bratri.html
http://www.pms.ofm.cz/14_bratri.html
http://www.pms.ofm.cz/14.html


Pozvánka na slavnost blahořečení 14 pražských mučedníků - františkánů  

Vážené sestry a bratři, 

Národní rada SFŘ vás zve na slavnost blahořečení 14 členů františkánského 

konventu u Panny Marie Sněžné. Podrobná informace o nich je v příloze. 

Předpokládaný program: 

Pátek 12. 10.2012 

18.00 hod společná mše sv. pro všechny účastníky z řad SFŘ  v kostele 

Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 18) 

Sobota 13. 10. 

10.00  Beatifikace při mši svaté v katedrále. svatého Víta,Václava a 

Vojtěcha 

Odpoledne návštěva kláštera a kostela u PMS a prohlídka výstavy o 14 

mučednících 

Večer: V klášteře u PMS vystoupení souboru Hradišťan 

Neděle 14. 10. 

10. 00 Slavná mše svatá u hrobu mučedníků (u PMS) 

Organizaci zajišťuje NR SFŘ ve spolupráci s bratry františkány v pražském 

klášteře u PMS. Na faře u kostela PMS také bude otevřeno 12. a 13. října  od 

15.00 do 20.00 hod.  informační středisko (sekretariát) pro členy SFŘ . 

Ubytování:  Pro skupiny můžeme zajistit zdarma na farách v okolí Prahy a ve 

františkánském klášteře Hájek u Prahy; nebo  v Praze  ( v penzionech apod. za 

úhradu cca 300.-Kč. Pro jednotlivce můžeme zajistit ubytování zdarma 

v rodinách. 

Doprava: Pro zájemce z Moravy nabízíme možnost zajištění autobusu, do 

kterého by bylo možné přistoupit na trase z Ostravy nebo Opavy přes Olomouc 

a Hradec Králové, nebo z Hodonína přes Brno a Jihlavu. Předpokládaná cena 

600.-Kč, pokud bude alespoň 40 zájemců. 

Přihlášky zašlete na přiloženém odpovědním lístku do 7. září 2012.  

na e-mailovou adresu: sfr.14mu@volny.cz,  nebo na poštovní adresu: 

Sestra Mgr. Hana Pálová, sídliště LADO 456; 254 01 Jílové u Prahy  

 

Všem přihlášeným pak zašleme během září upřesněné a podrobné informace o 

programu i o zajištění míst v katedrále a o požadovaných službách. 

mailto:sfr.14mu@volny.cz


ODPOVĚDNÍ LÍSTEK  

 

Přihláška na slavnost blahořečení 14 pražských mučedníků 

 

Zašlete  prosím  do 7. září 2012 

na e-mailovou adresu: sfr.14mu@volny.cz,   

nebo na poštovní adresu …………………………. 

 

Místní bratrské společenství  

v…………………………………..……………………………………………. 

žádá o zajištění …..… míst na slavnosti blahořečení. 

Máme zájem o zajištění noclehů: zdarma  x  za úhradu  (nehodící se škrtněte) 

z 12. na 13.10. pro ……… osob 

z 13. na 14.10. pro ……… osob 

Máme zájem o dopravu autobusem pro ………. osob.  

Nástup v ……………………………………… ………………………………… 

Jméno kontaktní osoby ……………………………………...…………………… 

Adresa ……………………………………………………………………………. 

E-mail …………………………………Telefon ...………………………………. 

 

 

 

 

mailto:sfr.14mu@volny.cz


 

 

 

 

 

Bl. 14 františkánů umučených 15. 2. 1611 

 v klášteře u P. Marie Sněžné v Praze 
 



Vzpomínka na O. Řehoře Vojtěcha Marečka 

V pátek 13. července 2012 zemřel O. Řehoř. Věděli jsme, že se jeho odchod 

blíží, přesto nás ta zpráva všechny zasáhla.  

Otce Řehoře jsem poznala v březnu roku 1991. Dobře si pamatuji, jak jsem 

poprvé zazvonila u fary a ve dveřích se objevil pan farář, Otec Řehoř.  Letos je 

to dvacet let, co nás s manželem oddal a pokřtil naši dceru, a patnáct  let od 

mého přijetí do Sekulárního františkánského řádu.  

O. Řehoř měl údajně přízvisko františkán de luxe, nevím jestli je to pravda, ale  

docela ho to vystihuje. Otec Řehoř mne nadchnul pro Boha. A za to mu nemohu 

být nikdy dost vděčná. Za jeho věrnost, lásku a oddanost Bohu, za to, že se vrátil 

s bratry z Belgie do Československa, protože "jeho místo kněze bylo přece 

tady". Za jeho obětavou pomoc v každé situaci, za jeho přirozenost a odvahu. 

Praví se, že víru v Boha nelze předat, to je vyhrazeno Bohu. Otec Řehoř nikomu 

nic nenutil, ale ani se svým postojem netajil. Říkal hlavně se nebrat moc vážně, 

bereme se moc vážně…Při našich setkáních MS SFŘ u sv. Anežky v Praze - 

Spořilově nám připomínal, že správný františkán je především správný křesťan, 

k tomu není třeba něco přidávat.  Prostými slovy, kterým vracel jejich význam, 

svým smyslem pro krásu, každým gestem při mši svaté svědčil o své lásce a 

oddanosti Trojjedinému Bohu.  

Dařilo se mu oslovit jak věřící, od malička vychovávané ve víře, tak 

nespočetnou a rozmanitou skupinu hledajících, včetně mne. Nezapomenutelné 

jsou jeho homilie na nedělní ranní mši svaté, "půljedenácté", které byly určeny 

pro děti nebo ty pondělní pro skupinu vozíčkářů a jejich příznivců v sušárně v 

Petýrkově ulici, občas i mezi šňůrami s prádlem,  jeho lístky s citáty, verši 

oblíbených básníků, psané jeho úhledným kaligrafickým písmem, a grafikami, 

koncerty  klasické hudby, duchovní cvičení …, bezdomovec, co si k němu 

pravidelně chodil pro příspěvek … 

Je nemožné obsáhnout slovy osobnost 

člověka a už vůbec mimořádnou osobnost 

Otce Řehoře. V oficiální zprávě o jeho úmrtí 

se uvádí, že zemřel dlouholetý farář na 

Spořilově. Tak to je. O. Řehoř sloužil 

farnosti u kostela sv. Anežky a pečoval o nás 

jako o své děti, byl a bude členem našich 

rodin, navždy. Jeho modlitby nás povznášely 

k nebi a budou dál. Jak řekl P. Antonín 

Klaret při zádušní mši svaté, Otec Řehoř se 

vydal zcela ve službě pro farnost, která mu 

byla svěřena. Za to jeho i nás Pán vyslyšel a 

našel mu mezi bratry nástupce. 

                 Marie Myslilová 

Poděkujme jak děti za jablko 

za vše co bývalo a znovu kdysi bude 

za to  že věrná po dni přichází noc 

za zarputilé ráno 

 

Poděkujme jak děti za jablko 

za to že příští dávno je už za námi 

že nás měl čas 

jak rybář rybu v síti 

 

Poděkujme jak děti za jablko 

a bez výčitek bez pokorné pýchy 

za radost která pomohla nám přebolet 

za odebraný dar 

 

Poděkujme jak děti za jablko. 

 

 Jan Skácel, Poděkování 

 



 



 

Závěrečné etapy XXXI. ročníku CMP Z Levého Hradce na Velehrad 

Společenství poutníků putujících z Levého Hradce dorazilo po trase přesahující 

280 km ve 12. etapě v neděli 15. července 2012 do Náměště na Hané (V počtu 

23 poutníků). A proto srdečně zveme všechny přátele ke spoluúčasti 

v závěrečných etapách: 

 XIII. etapa  úterý 21. 8. Náměšť na Hané – Olomouc 17 km   

Doprava z Prahy: vlakem Regiojet z Prahy hl.n. 7,33 do Olomouce (9,58), pak 

skoro hodina pauza (přesun na aut, nádr. cca 1 km pěšky, autob. nádr. je na 

Sladkovského 142/37.) Z Olomouce, aut. nádr. v 10.50 bus do Náměště na 

Hané (11,35) /čas na oběd do odchodu/ 

Sraz je v restauraci „U Muců“ na náměstí v Náměšti n.H.  

Odchod od farního kostela sv. Kunhuty ve 13hodin.  

Následující etapy se jdou společně s XII.ročníkem Poutě na Velehrad z Moravy  

XIV. etapa středa 22.8.  Olomouc – Křenovice u Kojetína                35 km  

Odchod je v 7.00 hod od kláštera sester NPPM , Olomouc  - Hrnčířská 12.   

XV. etapa čtvrtek 23.8. Křenovice u Kojetína – Cetechovice               25 km 

XVI. etapa pátek  24.8. Cetechovice - Buchlovice                          25 km    

XVII. etapa sobota  25.8. Buchlovice – Velehrad                   8 km 

 

Přihlášky na ubytování 

Pokud máte zájem o ubytování v závěrečných etapách CMP ,je třeba se závazně 

přihlásit do 10. srpna na e-mailové adrese f.reichel@ volný.cz nebo písemně 

(František Reichel Chotouň 80; 254 01 Jílové u Prahy). 

 

Pozvánka pro všechny 

k účasti na poslední etapě Buchlovice – Velehrad v sobotu 25.8. 

Odchod je od farního kostela v Buchlovicích v 8.00 hod. V 10. 30 hod obnova 

zasvěcení v 11.30 hod mše. sv. (celebruje otec biskup Vojtěch Cikrle). V 15.00 

hod požehnání a rozloučení. 

Pro účastníky z Prahy a okolí nabízíme možnost dvoudenního zájezdu včetně 

dopravy a ubytování. Po skončení CMP by následovala prohlídka památek 

v Modré. V neděli dopoledne mše sv. v poutním kostele u sv. Antoníčka a 

potom prohlídka památek v Mikulčicích. Odjezd z Prahy mikrobusem je 

uvažován v sobotu 25. 8. v časných ranních hodinách, ubytování zajištěno 

v exercičním domě Stojanov na Velehradě. Předpokládaná cena 800.- Kč. 

Závazné přihlášky do 7.srpna na e-mailové adrese f.reichel@ volný.cz nebo 

písemně (František Reichel Chotouň 80; 254 01 Jílové u Prahy).   

Poznámka: Zájezd se bude konat při minimálním počtu 15 zájemců. 

Kontakty na organizátory "pražské" větve pouti: 

Libor Gottfried: 739 389 158              e-mail: L.Gottfried@seznam.cz 

František Reichel:  725 939 385              e-mail: f.reichel@volny.cz 

Uršula Janků: 731 604 392 nebo 286 891 447  e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz 
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EVANGELIZOVÁNI PRO EVANGELIZACI 

P. Fernando Ventura, OFMCap 

Nabídka připravena CIOFS týmem trvalé formace 

Ewald Kreutzer, SFŘ, koordinátor 

P. Amando Trujillo Cano, TOR 

Doug Clorey, SFŘ 

BLAHOSLAVENSTVÍ: 

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ A REVOLUČNÍ TEXT V LIDSKÉ HISTORII 

(část I) 

V květnu a červnu se budeme zabývat nejnebezpečnějším a revolučním textem 

v historii lidstva. P. Fernando předkládá v této nabídce „ústavní listinu“ 

křesťanství, text, který se zabývá vysvětlením, proč jsme zde, text, kterým 

objevujeme své poslání a bez kterého nikdy nenajdeme smysl našich životů. 

Bohužel je pro nás možné obrátit tento text o zaslíbeních k zbožnému výkladu o 

stavu rezignace… jistému druhu ukolébání… který odvádí od individuální 

schopnosti konat. On nebo ona se stávají odosobněnými a vše je přičítáno Boží 

vůli - to, co chybí v jeho/jejím životě v aktuálních potřebách, efektivních, 

afektivních a materiálních, a dokonce i v nedostatečném rozpoznání osobní 

důstojnosti. Jedinec je ponechán v jakémsi stavu „limbu“ a čeká na osvobození, 

které nikdy nepřijde a je sveden k hříchu „odkladu naděje“. 

Nebezpečí rezignace 

Trpíš? Jsou pošlapávána tvá práva? Jsi hladový? Máš minimum k důstojnému 

životu? Cítíš se sám a odvržen? 

Dobrá; buď trpělivý protože je to vůle Boží… a na věčnosti budeš velmi šťastný 

(!) 

Toto odkládání naděje je hříšné, ukolébávající, neurotické a hloupé. A naneštěstí 

je to velmi často řeč některých „zbožných myslí na našich náměstích“. Přestože 



tato barbarství nejsou hlásána nahlas, myslí se na ně a vytvářejí síť myšlení a 

úvah a mohou vést k hloupému druhu charity, která nikdy nenaplní revoluční 

solidaritu potřebnou v našich časech. 

„Blahoslavení chudí v duchu.“ (Mt 5,3) 

Podrobme zkoumáním Matouše – je prvním z evangelií. Nejprve je důležité říci, 

že bez ohledu na to, jak dobře mluvíme cizím jazykem, nemůžeme zastavit 

myšlení v naší mateřštině. Přesně toto se děje v Matoušovi. Píše svůj text 

v řečtině, ale jeho jazykem je aramejština nebo hebrejština. Když vytváří tuto 

klíčovou větu celého textu blahoslavenství „blahoslavení chudí v duchu“, klíč 

číslo jedna k odemknutí hlavních dveří skrytého kódu bible, Matouš cítí, že 

řecký jazyk není schopen osvětlit přesnou představu, kterou se hodlá zabývat. 

Lingvistická těžkost: Co znamená „chudý“? 

Vše opravdu začíná od slova „chudý“. Je to skutečně klíč ke čtení a vyložení 

celého textu. V Matoušově mateřštině jsou dvě rozdílná slova mluvící o dvou 

různých kategoriích chudých. V hebrejštině jsou slova Dalim a Anawim 

používána k označení dvou různých kategorií lidí s ohledem na jejich sociální 

status, ale hlavně na jejich převládající postoj k životu. 

Řečtina má stejně jako většina jazyků dnes užívaných, několik slov pro 

vyjádření pojmu „chudý“ a těch slov, která jsou vždy schopna popsat chudé jako 

lidi postrádající minimum pro důstojný život. Vezměme si například 

portugalštinu: „chudý“, „potřebný“, „nuzný“, „bezdomovec“, „žebrák“ atd., jsou 

všechno slova popisující jistý typ lidí, o nichž objektivně nemůžeme říci, že jsou 

„šťastní“, a ještě méně, že jsou v této situaci, protože je to pro ně vůle Boží, a že 

budou velmi šťastni na věčnosti… 

S tímto druhem myšlení můžeme ve 

skutečnosti zabřednout do 

„náboženského terorismu“ a souhlasit 

s Marxem a Freudem, že náboženství je 

používáno k urážce Boha a chudých, 

páchaje hřích „odložené naděje“. 

Nemůžeme být hlasateli beznaděje. 

Nemůžeme urážet chudé ve jménu 

Boha; ještě méně to můžeme dělat z pozice našeho nadbytku, popisujíce těžkosti 

druhých jako Boží určení a podmínku k budoucímu věčnému blaženství. To je 

urážka. To je terorismus. Ale naneštěstí se to děje… 



Kdy začíná věčnost? 

Jedním z nedostatků, který velmi ovlivňuje naše myšlení, je, že jsme více či 

méně přesvědčeni, že věčnost začíná v okamžiku naší smrti. Jiný velký omyl! 

Faktem je, že věčnost začíná v okamžiku našeho početí. Jestliže je tomu tak, 

potom čas, prostor a země, kterou obýváme, je již zúrodněna věčností. Jestliže je 

tomu tak, zažíváme již věčnost a okamžik smrti je vrcholem života. Jestliže je 

tomu tak, okamžik smrti je momentem konečného setkání s Bohem… okamžik 

smrti je okamžikem vzkříšení! Věřím, že František z Assisi byl jediným, který 

tomuto všemu s logickým závěrem rozuměl, a proto byl schopen nazvat smrt 

„sestrou“. 

Kde revoluce začíná 

Vraťme se k lingvistickým obtížím Matouše, který postrádá slova v řečtině 

k vyjádření  snadné pro jeho hebrejskou lingvistickou kulturu. Blahoslavení 

chudí v duchu… chudí duchem… motivováni duchem… chudí vedení nebo 

propojení duchem… toto vše jsou možné překlady v řeckém vyjádření, kde 

Matouš je nucen užít slovo „chudý“, aby ochránil důstojnost naposled 

zmíněného, stejně jako důstojnost způsobů, jak rozumíme Bohu v jeho „bytí“ a 

„jednání“ s námi, ale zvláště skrze nás. Zde revoluce začíná. 

A je to také zde, kde hláskujeme „skrytý kód“. A protože je tak skryt, je 

předkládán bez ostychu. Není to „kód“, který skrývá nevyslovitelné tajemství, 

ale „kód“, který odkrývá, jak být u Boha a druhých, nebo ještě lépe, jak být 

Božím bytím pro druhé. Ale je to také bod, odkud může rašit náboženský 

terorismus, který odkládá naději za náš čas. A je to také tady, kdy můžeme být 

vrženi do nejhlubších dimenzí bytí a konání jako lidé. Více než text hovořící o 

„konání Boha“ je blahoslavenství naopak Magna charta lidských skutků ve 

světle Božím, ústavní listina k následování všemi muži a ženami, kteří se 

odvažují patřit Bohu a kráčet po cestě Ježíše Krista. Jsou to muži a ženy, kteří se 

odvážili být Boha a druhých. Tuto myšlenku je třeba opakovat… možná se 

jednou uskuteční. 

Kód ke čtení bible 

Zde můžeme začít se čtením tohoto textu a našich vlastních životů bez překážek. 

Zde skutečně najdeme kód ke čtení bible. Je dalek toho, aby byl tajný, skrytý 

v nejvnitřnějších přihrádkách věčnosti, kde země pohlcuje. Je výzvou, která je 

tak znepokojující a zneklidňující, že mě nutí vyjít ze sebe sama a z mých 

pohodlných návyků, a vrhá mě do činnosti. Nedovoluje mi užívat kosmetický 



salón, který překryje mé vrásky víry, ale tlačí mě do otevřeného pole, kde mě 

dokonce může slunce spálit. Ale je to jediné místo, kde mohu nalézt „trvalé 

opálení“. Konečné povolání zůstává stejné… vyzývající, znepokojující, 

zneklidňující, vhánějící nás do vítězství nad schizofrenií a odvádějící od bytí pro 

Boha bez druhých, života rozvedeného se životem, v pseudo-manželství 

s Bohem,… označen úspěšností a stále hlubšími „ zraněními“ v takovém 

manželství. 

Odkaz k chudým 

Klíčové slovo, ústřední pojem dávající smysl celému textu, je vztah k chudým. 

Když oddělíme dvě základní kategorie, pro něž hebrejština nedovoluje zmatení, 

nalezneme Boha, který nepotřebuje lidi v nouzi - roztrhané, sprosté, čekající na 

jisté štěstí až na věčnosti, ale spíše Boha předkládajícího osobní a 

nevyhnutelnou výzvu. Ti, kteří jsou prohlášeni šťastnými, nejsou lidé mající 

minimum k žití v důstojnosti, ale ti, kteří rozpoznávají, že vše, co mají, přichází 

od Boha, a proto jsou druhým otevřeni bez podmínek. Jsou to ti, kteří kladou 

všechna svá „bohatství“ – ať už jakéhokoliv druhu - do služeb druhým. Těmto 

patří nebeské království, protože těmto je dán úkol stavby nového světa 

navzdory „normě: nestarej se!“ z obrazu Kainovy řeči v odpovědi na otázku 

Boha: „Kaine, co jsi udělal svému bratru?“; „Já nejsem za bratra zodpovědný.“ 

Jak aktuální výrok je to ve více než 2 500 letech historie! 

Chudoba, kterou miluje Bůh 

Chudoba, kterou Bůh miluje, chudoba, která je výzvou v blahoslavenstvích, se 

vůbec nepřibližuje chudobě „nic nemít“ z materiálního zboží nebo jiného 

materiálního výdobytku. Výzva chudoby jako minima je pro nás všechny 

odmítnutím mánie, že nám patří svět, že jsme středem historie, že jsme držiteli 

absolutní pravdy o životě, smrti a věčnosti. To jsou bohatství, která vedou tak 

mnoho lidí k životu s jejich břichy plnými Boha takovým způsobem, že 

nemohou vydat nic víc, než několik mystických nesmyslů pro potřebu druhých, 

protože prostor pro jejich vlastní obrácení je tak obsazen a jejich břicha tak 

převislá, že nevidí podlahu, na níž stojí… Chudoba, kterou Bůh miluje, jde jinou 

cestou. A je velmi důležité, udělat si v tom jasno. Mohu být mnohem bohatší se 

svým autem, které se rozpadá, ale nedám ho nikomu, aby mu posloužilo, než mít 

novější auto dávané do služby všem spolu s mým řízením… 



Klíč ke čtení blahoslavenství 

To je klíč ke čtení blahoslavenství. Jak 

jsme řekli, je to nejnebezpečnější a 

nejrevolučnější text lidské historie. Je 

daleko od bytí textem o Bohu, ale nade 

vše je textem, ve kterém Bůh hovoří k 

nám. Přesně zde je ta obtíž… přijmout, 

že Bůh mluví… navíc, že mě Bůh tlačí 

k tomu, abych byl jiný, abych riskoval 

ztrátu všeho mého pohodlí, mé bezpečnosti, brání mým předjímavým 

představám, mé bezmyšlenkovité cestě. To vše je těžké, protože to vše bolí, 

protože to vše se mě dotýká, protože to prohrábne slepičí kurník, kde se 

pohybuji. V naději se alespoň Jonathan Livingston Seagull naučil radosti 

z létání… 

Ale přesně zde je v sázce síla náboženství. Je to právě tady, kde můžeme ocenit 

stupeň závazku na naší cestě v pochopení života a porozumění Bohu. 

Náboženství je přesně toto… výzva ke svobodě, „úder do žaludku“ lenosti, která 

mě nutí vůbec nemyslet, protože vše už je řečeno a promyšleno druhými… a já 

nechci nic víc, než se přizpůsobit tomu, „co mě vždy učili“, protože to je tak a 

hotovo. Jak nudné! Tento druh náboženství je opium a neuróza ve slovech 

Marxe a Freuda. S tímto ohledem bychom měli naslouchat slovům profesora 

Agostinho da Silva: „Já nemám náboženství. Je náboženství, které má mě.“ 

Žít s důstojností 

Nyní můžeme beze strachu číst zbytek textu. Chudí a trpící už nebudou dále 

uráženi ve své důstojnosti a dokonce ti, kteří nemají ani minimum k životu 

v důstojnosti (chudí Dalim v hebrejštině), konečně se mohou cítit šťastní. Není 

tomu tak proto, že po smrti budou moci užívat vše, co jim bylo odpíráno 

v životě, ale protože budou moci být stále více anawim, těmi lidmi, kteří utvářejí 

životy druhých, aby tito měli právo být lidmi a mít život; a dalim, ti bez práva 

žít život lidí, přestanou existovat. 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ A DISKUSI V BRATRSKÉM SPOLEČENSTVÍ 

1. Proč jsou blahoslavenství tak nebezpečným a revolučním textem? 

2. Jaký druh chudoby Bůh miluje? 

3. Co je klíčem ke čtení blahoslavenství? 

 

Překlad Zdeněk Pacal 
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EVANGELIZOVÁNI PRO EVANGELIZACI 

P. Fernando Ventura, OFMCap 

Nabídka připravena CIOFS týmem trvalé formace 

Ewald Kreutzer, SFŘ, koordinátor 

P. Amando Trujillo Cano, TOR 

Doug Clorey, SFŘ 

BLAHOSLAVENSTVÍ: 

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ A REVOLUČNÍ TEXT V LIDSKÉ HISTORII 

(část II) 

V této nabídce pokračujeme v úvaze P. Fernanda o blahoslavenství jako 

„ústavní listině“ křesťanství. Tento důležitý text je opravdu skrytým kódem bible 

a života. Bible se zrodila ze života, a když to dovolíme, život se může zrodit 

z bible. Ale nebude to „snadný život“. Ostatně, kdo kdy řekl, že to bude snadné? 

„Blahoslavení plačící, neboť budou potěšeni.“ 

Jsme schopni plakat jen ze dvou důvodů: Protože jsme plni radosti, nebo protože 

jsme plni zármutku. Ale já se odvážím jít dále. Ve skutečnosti je zde jen jediný 

důvod, který nás přiměje plakat. Pláčeme, protože milujeme. Ti, kdo nemilují, 

nepláčou. Je to opravdu jen tento jediný důvod, jenž přiměje někoho plakat. 

Každý den jsme konfrontováni s desítkami, stovkami, tisíci smrtelných nehod a 

přesto nepláčeme. Ale když zemře jedna osoba, kterou milujeme, tak pláčeme. 

V numerických hodnotách tato realita není souměrná. Desítky, stovky nebo 

tisíce mrtvých na jedné straně a „pouze“ jeden umírající na straně druhé. Jediná 

věc, která je rozdílná, je přátelství; to, co vedlo k slzám smutku, byla láska. 

To je ono… blahoslavení jste vy, kteří pláčete, protože vy jste schopni milovat. 

Blahoslavení jste vy, kteří milujete – kteří jste schopni vstoupit do vztahu a 

budovat přátelství s někým, kteří jste odmítli žít pyšně jako sólisté, kteří jste 

schopni milovat druhé a život, kteří nežijete, abyste dělali transcendentální 

meditaci dívajíce se na vlastní pupek, kteří nejste spokojeni s osamělým 

zbožným a mystickým dumáním. Jak říká jedno portugalské přísloví: „Kdo 



přijímá lásku, přijímá utrpení, kdo je ochoten milovat, je ochoten trpět“. Ano – 

nikdo nikdy neřekl, že to bude snadné; přesto nikdo z těch, kdo se odvážili takto 

žít, neřekl, že by to nestálo za to. 

„Blahoslavení tiší, protože ti obdrží za dědictví zemi“ 

V tomto blahoslavenství máme jiný výrok o porušení normy a jiné možné 

nedorozumění v tom, co znamená „tiší“. Musíme zde definovat, co znamená být 

„tichým“ ve světle toho, co bylo řečeno dříve. Toto blahoslavenství nás opět 

vyzývá k novému způsobu bytí, být odlišným, kráčet novou cestou a navzdory 

těm, kdo řídí svou existenci násilím. Tiší jsou experty v „nenásilném násilí“. 

Násilníci nemohou mít poslední slovo; nikdy ho nebudou mít, když je postavíme 

proti tichým. Musíme udělat ještě krok dále. Hluboko v duši „tichý“ znamená 

nakonec ten, kdo žije vyrovnaně se sebou, s druhými a s Bohem. Tato pokora by 

měla být naléhavě podporována. Nemluvíme o apatii nebo o postoji „jde 

cokoliv“ nebo o problémech sebeúcty… tato výzva je mnohem hlubší. Je to 

výzva Mahatmy Gándhího, Terezy z Kalkaty, Martina Luthera Kinga – to je 

„válka nenásilí“. 

„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou 

nasyceni“ 

Anawim a dalim. Chudí, kteří své osvobození a životní podmínky nechávají na 

Pánu, spojeni ve stejném zápase a rozhodnutí za znovuzískání své ztracené 

důstojnosti, svého práva, aby s nimi bylo zacházeno jako s osobnostmi. Jsou tak 

často utlačováni velkými této země, pány nenávisti, opia, moci a smrti. Toto 

zaslíbení není o nějaké snaze změnit historii za účelem konfrontace, ale spíše 

vyjádřením a ochotou jít víc do hloubky; upomíná na zkušenost s hladem a 

žízní, která se dotýká našeho nejvnitřnějšího bytí a dosáhne svého konečného 

cíle jen v nasycení. 

Nestačí být „sympatický“… naše společnost už má dost sympatických lidí. 

Nestačí pyšnit se úsměvem politické korektnosti… Konfucius řekl, že „za 

úsměvem jsou zuby“. Už jste někdy cítili, že lidé, kteří se na vás usmívali 

navenek, vás ve skutečnosti chtěli kousnout? Už jste se někdy usmívali na 

někoho s přáním udělat totéž? Vskutku, výzva je mnohem hlubší - být 

empatický, umět se vcítit do druhého. Nestačí pouze být „sympatický“. 

Všimněte si slova „sympatický“, vytvořeného z řeckých slov „sym“ a „pathos“, 

jež znamenají „trpět s někým“. Naléhavá výzva našeho revolučního činu 

nakonec vyzývá směrem k empatii (em +pathos), a znamená „trpět v nitru" a 



přijmout boj druhých za vlastní… právě teď, dnes, v tomto okamžiku, nyní a pro 

věčnost. 

A tak dnes není čas složit ruce do klína a čekat za rohem života na věčnost, která 

půjde kolem. Spíše je čas vyhrnout si rukávy, beze strachu a s odvahou těch, 

kteří vědí, Komu svěřili svou důvěru. 

„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“ 

Ve starém zákoně jsou dvě ústřední Boží „vlastnosti“. Milosrdenství a pravda. 

(hesed a emet). V této části zaslíbení Matouš přesně ztotožňuje anavim s lidmi, 

kteří žijí ve stejném Božím duchu. Bůh těch, kdo jsou hesed, Bůh milosrdenství, 

je s konečnou platností založen na etymologii termínu „Bůh se střevy“, nebo 

v poetičtějším vyjádření „Bůh se srdcem“, Bůh, který vyzývá anawim ke 

stejnému poměru směrem k životu. 

Pozvání blahoslavenství ke štěstí a blahu je daleko od jednoduchého volného a 

svobodného vyjádření pro účely „nočního studia.“ Je to pozvání k bití srdce ve 

stejném rytmu se srdcem Božím, k srdci vášnivému, srdci, které není osamělé, 

k srdci v manželském svazku se životem a světem, právě tak, jako je Bůh oddán 

s celým stvořením… bez výjimky. Bůh je oddán se všemi… dokonce i 

s katolíky. 

„Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha“ 

Účastné srdce, které se snaží přizpůsobit svůj rytmus srdci Božímu, 

nevyhnutelně vedeno k nalezení rovnováhy, bude schopno obnovit svou původní 

čistotu. Kdokoliv je schopen této niterné cesty, nalezne první stupeň vedoucí ke 

štěstí – je schopen dosáhnout rovnováhy se sebou. 

Potom bude možné „vidět Boha“. Potom padne tabu spojené s tím, jak my 

vidíme svůj život. Potom můžeme porozumět tomu, že ti, kdo „vidí Boha“, jsou 

skutečně ti, kdo jsou schopni vidět druhé… protože Bůh není v žádných 

vzdálených nebesích, ale je zde a nyní, v životě a čase, který je už věčností. 

Je to zřejmé. Bůh bible, Izraele, Bůh Ježíše Krista, není Bohem vzdálených 

nebes. Náš Bůh je Bohem země, Bůh blízký, Bůh na cestě (skoro bych to 

vyjádřil jako Bůh z ulice = opravdu ze sousedství, přítomný u nás blízko, je to 

sice trochu nespisovné a má to spoustu různých konotací, ale právě proto mi to 

přijde výstižné), prachu a větru, Bůh, kamarád, se kterým si tykáme, a proto Bůh 

vztahu. Proto nám Bůh dovoluje „vidět“ Ho, dovoluje nám „dotýkat“ se Ho a 

nebrání se vstupu do vztahu. 

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ 



Jak se text blahoslavenství stává konkrétnějším ve výrazech popisujících, co to 

znamená být „blahoslavený“, ukazuje nyní novou kategorii lidí, kteří spojují 

dohromady všechny vlastnosti popsané dříve: šiřitelé pokoje. Zde se dotýkáme 

ústředního pojetí výzvy k obrácení. Shalom je mnohem více, než výraz mluvící 

o tom, že není válka. Je to představa plnosti, která obsahuje všechny rozměry 

života a přátelství každého se sebou samým, s druhými, s Bohem. Je to vskutku 

utopická představa, výzva k utváření budoucnosti, sen o věčnosti, výchova k 

„touze po budoucnosti“ a k budování ráje, který nikdy neexistoval, ale o kterém 

je celé lidstvo z vůle Boží  povoláno snít a budovat jej. 

Tento sen o plné rovnováze je přítomný ve všech kulturách, časech, národech a 

civilizacích. Ať už jej nazýváme pokoj, shalom, salaam, morabeza, nirvána, 

pankasila, metempsychoza nebo shanti, lidstvo vždy bude mít toto přání napsané 

v hloubce svého genetického kódu. Zde je opravdu zapsán Boží plán. Řečeno 

slovy Teilharda de Chardin, tento problém spočívá v neschopnosti lidstva přečíst 

správně svůj vlastní kód – božský a lidský – ponořený a spletený ve stoupající 

spirále celistvosti svědomí. Protože je pro nás tak těžké pochopit harmonii a 

pohyb tohoto tance, pokoušíme se příliš rychle budovat „osobní pokoj“ 

„kolektivní válkou“ ve jménu Boha… abychom nastolili mír! 

To všechno odmítáme. Je to smutný osud, ten náš. V průběhu věků jsme stále 

připraveni  nastolit pokoj skrze válku. Velké „kultury“ vždy byly ochotny najít 

důvody k ospravedlnění zabíjení ve jménu Boha. Dnes se divíme nedávnému 

fundamentalismu…  

Metanoia, obrácení, džihád jsou podobné pojmy s podobným významem. 

Všechny jsou etymologicky nebo alespoň teologicky spojeny s pojmem „válka“ 

nebo „svatá válka“. Navíc je to – prvotně a podstatně – válka vedená každým se 

sebou samým, boj, který rozvíjí schopnosti vlastního já ke vztahům s ostatními a 

s Bohem. Dosažení tohoto stupně rovnováhy umožňuje budování pokoje skrze 

válku; avšak je to válka, která na bojišti vidí „válečníka“, který nechce „zabít 

toho druhého“, ale jednoduše zabít své vlastní falešné bohy, kteří ho oddělují od 

přijetí těch druhých a jejich chápání Boha, a hledá rovnováhu, která povede 

konečně k pokoji.  

„Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je 

království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě 

mluvit všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou 

odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“ 



Dobrá. To se opravdu zdálo příliš krásné na to, aby to byla pravda. Text 

blahoslavenství přistává zpět v reálném světě. Když byl čtenáři představen ideál 

tváří v tvář našim schopnostem, ocitá se v závěrečné části textu, aby byl 

konfrontován s realitou „osudu“, který čeká na každého, kdo je schopen založit 

svůj život na zmíněných principech [blahoslavenství]. Následkem je, že 

každého, kdo se odváží dotknout dříve jmenovaných myšlenek, budou na cestě 

provázet pronásledování, urážky, lži a pomluvy. Je mnoho jiných svědectví z 

dějin, která odhalují naplnění tohoto „proroctví“. Proto je to nejnebezpečnější a 

stejně tak nejrevolučnější text celé literatury. A také je to text, jehož význam 

nikdo nemůže ignorovat. 

„Všem bratrům a sestrám v Kristu a Františkovi, nositelům aktivní solidarity, 

posílám svůj pozdrav plný úcty a lásky, protože pro mě znamenáte bijící srdce v 

dějinách, srdce, která bijí v rytmu srdce Božího.“ 

                                                                    P. Fernando Ventura OFM Cap 

Literatura: 

Ventura, Fernando, Roteiro deLeitura da Bíblia, Ed. Presenca, 2009 

Ventura, Fernando, Do Eu solitário do Nós solidário, Ed. Verso de Kapa, 2011 

PRO ZAMYŠLENÍ A DISKUSI V BRATRSKÉM SPOLEČENSTVÍ: 

Ve světle zamyšlení P. Fernanda nad blahoslavenstvími studujte a 

diskutujte ve vašem bratrském společenství následující texty Generálních 

konstitucí SFŘ: 

1. „Sekulární františkáni by se měli zaručit k životu v duchu blahoslavenství 

a zvláštním způsobem k duchu chudoby.“ (GGCC čl.15/1) 

2. „Sekulární františkáni jsou voláni k tomu, aby byli šiřitelé pokoje ve 

svých rodinách a společnosti. Měli by vidět nabídku a šířit mírové 

myšlenky a postoje; měli by rozvíjet jejich vlastní iniciativu a spolupráci, 

individuálně i jako společenství, s iniciativami papeže, místních církví a 

františkánské rodiny; měli by spolupracovat s těmi hnutími a institucemi, 

které podporují mír s respektem k jeho skutečným základům.“ (GGCC čl. 

23/1) 

3. „Sekulární františkáni, dříve nazývaní „kající bratři a sestry“, chtějí žít 

v duchu stálé konverze.“ (GGCC čl. 13/1) 

 

Překlad Zdeněk Pacal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu z volební kapituly 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     příloha č. 01-3 

Kandidáti do nové národní rady 

Do služeb: 

1. Národní ministr: 

Ing. Jiří Šenkýř,  MBS SFŘ Jihlava, mobil: 723 020 380, mail: senkyrjiri@seznam.cz 

2. Zástupce národního ministra: 

MVDr. František Reichel, MBS SFŘ Praha Spořilov, tel.: 241 950 251,  

mobil: 725 939 411,  mail: f.reichel@volny.cz  

Mgr. Hana Reichsfeldová, MBS SFŘ Uherské Hradiště, mobil:739 389 235,  

mail: hanna@reichsfeld.cz 

3. Formátor: 

Luboš Kolafa, MBS SFŘ Plzeň, mobil: 602 306 284, mail: kolafa@kolafa.name 

Vladimír Stoklas, MBS SFŘ Hodonín, mobil: 732 833 600,  

mail: vladimirstoklas@seznam.cz  

4. Sekretář: 

Zdeňka Nečadová, MBS SFŘ Jihlava, mobil: 608 270 957,  

mail: ZdenkaNecadova@seznam.cz:   

5. Hospodář: 

Markéta Strašíková, MBS SFŘ Čáslav, tel: 569 456 365,  mobil: 728 166 392  

mail: marketa.strasikova@iol.cz  

6. Člen mezinárodní rady: 

Mgr. Marie Magdalena Janáčková, MBS SFŘ Brandýs nad Orlicí,  

mobil: 739 565 563, tel/záz: 465 544 133, mail: MJMagdalena@seznam.cz  

Alexandra Tesaříková, MBS SFŘ Praha-Krč, mobil: 724 215 096,  

mail: sasa@tesarici.cz                                       

7. Náhradníka člena mezinárodní rady: 

Kandidáti na předchozí služby 

8. Člen NR:  

Kandidáti na předchozí služby, pokud nebudou do služeb zvoleni. 

Jaroslav Antoš, MBS SFŘ Krnov, mobil: 732 372 259,  

mail: antos.jaroslav11@seznam.cz 

Bc. Marie Hradilová, MBS SFŘ  Olomouc, mobil: 721 154 359,  

mail: marie.hradilova@seznam.cz  

Augustin Petřík, MBS SFŘ Kroměříž, telef: 573 342 951 

VOLEBNÍ NÁRODNÍ KAPITULA SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU 

Velehrad   8. 6. - 10. 6. 2012 

 

Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice 

adresa sekretariátu: KLÁŠTER KAPUCÍNŮ, Sekretariát NR SFŘ v ČR, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO 

email: info@sfr.cz   IČO: 00676560   htt://www.sfr.cz 
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  příloha č. 01-4 

Poznámky z besedy s br. Tiborem Kauserem, delegátem generálního 

ministra,   

a fr. Ivanem Maticem OFM, generálním duchovním asistentem 

Br. Tibor: Mezinárodní společenství zahrnuje všechna společenství na světě. 

Je moc krásné objevovat rozmanitost společenství v různých zemích. Než 

jsem se stal členem představenstva, pohyboval jsem se po Evropě, což je 

jeden kulturní okruh. SFŘ je rozšířen po celém světě, už méně je vidět, co to 

znamená v praxi: 112 zemí má národní společenství, 66 národních 

společenství je oficiálně ustanovených, 45 je vznikajících na různém stupni 

rozvoje. 

otázka: Generální představená a její zástupce 

Encarnacion (generální ministryně) je jedním z největších vzorů v mém v 

životě, známe se dlouho a máme mnoho krásných společných zkušeností, až 

mě šokuje, jak ona žije své sekulární františkánské charisma. 

Nedokážete si představit, jaká je to zátěž a zodpovědnost za stovky tisíc 

terciářů. Bere osobní zodpovědnost za každého. Neumím si představit, že 

bych to tak dělal a prožíval. Minulý rok byl pro ni těžký – umřel jí manžel a 

matka. Setkání rady byla plná citů mezi členy rady.  

V roce 2008 byla generální kapitula v Maďarsku, na konci listopadu, čekalo 

se, že už brzy bude zima, na konci kapituly také sněžilo, což potěšilo a 

uchvátilo všechny Afričany. Cesta dolů z kopce byla zledovatělá, každý už 

měl letenku. Rozhodli jsme se, že přesuneme zbylé účastníky dolů a 

nastěhovali jsme je do rodin z mého společenství. My jsme hostili Encarnitu a 

jejího muže Juana, on byl o 25 let starší, tehdy jsem se s ním naposled viděl. 

Pokorný, obyčejný sekulární františkán, který moc nevěděl, jak má žít jako 

manžel generální ministryně, bylo mu přes 80 let a pohyboval se s potížemi. 

Encarnita se k němu chovala velice něžně a starala se o něj, každý večer 

prosila o hrnek teplého mléka, nechtěla, aby o něj přišel, byl na něj zvyklý – 

projevovala se jako milující manželka spíš než generální ministryně… Po 

smrti manžela a matky měla velkou sílu a důvěru a víru, bylo to na setkáních 

rady vidět, měla to ve tváři. Projevuje pozornost každému členu prezidia, je 

matka řádu. 

Její zástupce je úplně jiný, je z Kanady, má 4 dospělé děti s vlastními 

rodinami, je v důchodu a zcela se věnuje řádu. S Encarnitou se velmi dobře 

doplňují, Dough je velmi praktický a systematický, pracoval jako manažer. 

VOLEBNÍ NÁRODNÍ KAPITULA SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU 

Velehrad   8. 6. - 10. 6. 2012 

 



Velmi dobře spolupracují, oba dva jsou si toho vědomi, Encarnita Doughovi 

přenechává spoustu praktických úkolů a on to přebírá, je nám to velkým 

příkladem spolupráce a doplňování. 

Dotaz: Co je to Eufra? 

Eufra není pro františkánskou mládež, to je iniciativa sestry Margaret 

Mertensové z 80. let, chtěla podpořit evropskou sounáležitost. Tato setkání se 

stále konají, každoročně jedno malé pro 1-2 členy z národních společenství, 

druhé bylo jako dovolená s různými aktivitami. Ale ta velká letní setkání už 

asi 10 let jsou jediná, sestra Mertensová před několika lety zemřela, ale to 

setkání nebylo nikdy oficiální aktivitou mezinárodní rady, bylo to osobní, 

neformální, dobrovolnické. Jedno z těch setkání v minulosti bylo i na 

Slovensku. 

Br. Ivan: Jsem rád, že se o mládež zajímáte a snažíte se, minulé roky jsme 

pracovali na dokumentech, co by měly napomoci spolupráci mezi Youfra a 

SFŘ. Youfra má kongresy, každý kontinent má svůj kongres. Je nutné 

pochopit, co mládež chce, co potřebuje, světový den mládeže má i svou 

františkánskou odnož, Youfra se účastní. Tři dny před světovým dnem je 

mezinárodní setkání Youfra. Tak se více poznávají mladí i z různých zemí, 

podporuje to nastartování vzniku národních společenství Youfra. Už bylo 5 

evropských kongresů, pořádalo je prezidium Mezinárodní rady, co má výbor 

pro mládež. Ve všech zemích, kde byl kongres, se Youfra rozjela. Ukrajina, 

Albánie, Slovinsko, Bělorusko... Zveme vždycky mládež z ostatních zemí. 

Poslední bylo 2011 v Madridu, poprvé tam byli členové Youfra z Číny. My v 

představenstvu máme pro Čínu projekt. Roku 2010 jsem byl v Číně s jinými 

sekulárními františkány, poprvé jsme potkali mladé, co se zajímali o 

Františkovu spiritualitu, ale já jsem byl cizinec a nemohli jsme se setkat 

veřejně, třeba v kostele, měli jsme formační semináře u oběda v restauraci, 

byl to vždycky velmi dlouhý oběd. A začali s pomocí našich řeholníků, 

misionářů i čínských řeholníků. Během roku vybudovali společenství a přijeli 

do Madridu, což byla oboustranná obrovská radost, výborně pracují, už mají 

další společenství, je to velký Boží dar pro Čínu. A máme i nová povolání pro 

sekulární františkány, v jedné oblasti jsme se setkali se 7000 sekulárními 

františkány, a v dalších oblastech jich je ještě víc! A tamní mladí Číňané 

snáze založí nová společenství ve svém národě, to je plod práce Mezinárodní 

rady. Je to Boží síla, Boží dar, ne naše. Bůh má vlastní způsoby, jak se 

dotknout lidí. 

Kdykoli něco připravujeme, tak už tu milost cítíme. Příští rok bude velké 

setkání v Brazílii katolické i františkánské mládeže. Víme, že je tu hodně 

mladých, kterým by se to dalo předat.  Taky abyste otevřeli svou mysl, jak té 



mládeži pomoci, jak se jim otevřít, jak propagovat františkánskou spiritualitu. 

Jednou z priorit celého řádu je péče o františkánskou mládež. 

Pro sekulární řád je důležité být otevřený. Mládež má mnoho svých výzev. 

Ale my jim otvírejme dveře. Z neformálních setkávání může vyrůst zájem o 

řád.   

Práce v Mezinárodní radě je velká radost a zároveň velká výzva, má 70 členů, 

pracuje jako jedno bratrské společenství. Mají rozdělené úkoly podle jazyků, 

někdo má více, někdo méně úkolů, snažíme se to sdílet a pomáhat si. 

Různost národů obohacuje. 

Jsem v mezinárodní radě 12 let. Navštívil jsem spoustu bratří a sester v 

různých zemích, velmi chudých, s potížemi, aby mohli cestovat a setkat se, 

někdy to bylo nebezpečné jejich životu, jindy v normálním dostatku, ale 

potřebují něco jiného a mají jiná nebezpečí, třeba opustit víru. Chudí často 

žijí evangelium a byli pro mě výzvou, i když jsem kněz a řeholník. Musíme 

se dotýkat Boha, to je nejdůležitější. Byli pro mě mistry a učiteli. 

Ježíš je středem našeho života a v živém evangeliu nejsem sám. Bratrské 

společenství je naše rodina. Naše povolání je tímto životem obnovit církev, 

každý z nás, ve svém životním stavu. 

Bratři a sestry v Číně mají obtížný život, v Africe svým způsobem a životem 

žijí totéž evangelium, jinou situaci, ve stejném Duchu a v síle stejného 

Ducha, musíme být vděční za tu milost. Tento dar máme a můžeme ho žít 

jako bratři a sestry. Přátele si můžeš vybrat, sourozence si nevybereš. Jako 

v rodině. 

V představenstvu dávají službu, ale sami dostávají taky, neustále mě to 

překvapuje, proč já jsem tolik moc obdarován. Když jsem šel do řehole, tak 

jsem takové nádherné prožitky nikdy nečekal. Bůh klade jen jednu otázku -  

chceš mě následovat? Řekl jsem ano, ale nevěděl jsem, co to všechno 

znamená. Když se dívám zpět, jsem ohromený. Někdy je to velice těžké. V 

každé zemi jiné problémy. Moje poslední cesta byla do Toga v Africe. Z jihu 

na sever  jsme jeli 700 km navštívit 2 společenství a jedno vznikající. Na 

cestě zpátky, v boji, v bojůvce, ale šlo o život, Michel z Francie řekl : „Možná 

je čas odejít.“ Byli klidní, měli velkou důvěru v Boha, a to byla jen jedna 

cesta, teď si to představte za 12 let. Mohu jen vzdávat díky Bohu za tak 

velkou milost. 

 

 
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice 

adresa sekretariátu: KLÁŠTER KAPUCÍNŮ, Sekretariát NR SFŘ v ČR, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO 

email: info@sfr.cz   IČO: 00676560   htt://www.sfr.cz 
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  příloha č. 01-5 

Poznámky z projevu nového národního ministra br. Jiřího Šenkýře 

Žijeme v čase, který ohrožují dvě nemoci dnešní doby – individualismus, 

relativismus. 

SFŘ by měl být protiváhou – naše rodiny, františkánská rodina, vědomí 

sounáležitosti, vzájemné potřeby – jsme závislí na druhém. Bez peněz se 

neobejdeme, všechno jídlo si kupujeme... ale nenechme se ovlivnit honbou za 

penězi a strhnout duchem doby. 

Sv. František se bránil učenosti a vzdělání, prosazoval spíše prostotu a 

jednoduchost, protože kdo je učený, má přirozenou tendenci pohrdat těmi, kteří 

tak učení nejsou. Až sv. Antonín mu ukázal učenost v pokoře - a to je závazek i 

pro nás – vzdělání a studium. 

Jsou pro nás důležité závěry generální kapituly SFŘ v Maďarsku a v Sao Paolu, 

které se budeme snažit uvádět do praxe a do života. Spolu se sociální naukou 

církve - utajené bohatství církve. Když Lev XIII. psal Rerum Novarum, sám byl 

terciář, tak od třetího řádu františkánů očekával, že implementují sociální nauku 

církve do praxe. Obnovil řeholi, obdařil řád mnoha odpustky. Narostl sice počet 

terciářů, ale výsledek v sociální oblasti se nedostavil. 

Poslední dvě kapituly našeho řádu to zdůraznily. Naše poslání je převést je do 

běžného života. Žít princip personality, osobní vztahy s ostatními, vidět v nich 

lidi.  

Velké bohatství a inspirace je v díle Teologie těla Jana Pavla II. (ale mezi bratry 

v I. řádech zatím nenašel specialistu) a dále v trojiční teologii. 

Velkým problémem našeho řádu, nejen u nás, jsou stárnoucí a vymírající 

společenství – pro nás realita, kterou se budeme muset zabývat a pokusit se řešit, 

nabízet pomoc a radu. Mám vizi angažovat naše děti a vnuky do akcí pro 

veřejnost a IFS, tím naši činnost odtajnit a otevřít dveře mladým, novým, 

potenciálním bratrům. MBS jsou zodpovědná za program pro staré bratry a 

sestry. 

Velkou radostí jsou vznikající fraternity v různých státech, my máme na starosti 

vznik bratrského společenství v Estonsku. Situace je tam složitá, křesťanské 

národy v minulosti estonský národ utiskovaly a bojovaly s nimi, obsazovaly je. 

Tamní lidé nemají důvěru ve víru a tato nechuť je velice zakořeněná – 

podrobnější zprávu předloží br. František Reichel. 

Dalším naším úkolem bude dál pracovat na blahořečení dr. Noska. Byl to náš 

terciář, politik první republiky. Zakládal družstva, žil své povolání v nelehkém 

prostředí politiky. Komunistická éra zničila, co započal a po revoluci se to už 

nepovedlo obnovit. V našem skladu knih máme i některé knihy o jeho působení, 

včetně knihy Dr. Nosek mladým, doporučujeme. 

Dále se v závěrech kapituly v Sao Paulu hovoří o medializaci našeho řádu. Je 

VOLEBNÍ NÁRODNÍ KAPITULA SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU 

Velehrad   8. 6. - 10. 6. 2012 

 



třeba se i tímto zabývat a opatrně a promyšleně uvést v život. 

Pán Bůh mi dal bratry. Žijme tuto skutečnost. Děkujme a chvalme. 

Diskuse a reakce na projev NM: 

Sociální naukou církve se zabývá již hnutí Křesťan a práce - sestra Jaroslava 

Holá je členka a referuje o její činnosti. Hnutí se pokouší přetlumočit církevní 

dokumenty do běžného života. Nabízí spolupráci, propojení, Jiří Zajíc informuje 

o probíhající spolupráci. 

Vydali brožurku Pozvání na cestu – bylo by dobré ji předat v každém MBS. Je to 

úvod do sociální nauky církve podle kompendia, má to i imprimatur, je to 

stručné a čtivé pro běžného člověka. Jiří Zajíc s Lubomírem Mlčochem jezdí do 

MBS i farností.  

Jiří Šenkýř – nabízí také přednášky - mediální gramotnost. Jak chránit děti i 

dospělé v době internetu a reklamy. 

MBS Praha Spořilov pořádají různé besedy se zajímavými hosty, které jsou 

otevřené široké veřejnosti. 

Dopisy a modlení za staré a nemohoucí členy. Dát to jako otázku do vizitací. 

Jedno číslo Zpravodaje věnovat sdílení zkušeností z kapituly – jak se stará o své 

seniory apod. 

Vzývání Ducha sv. a modlení – Lubka Kmentová. 

Br. Tibor reagoval na diskusi otázkou – jak já žiju své františkánské povolání? Je 

to tak přitažlivé, že mi Pán dá bratry?  

Druhá věc je Youfra – musíme se o mládež starat, pomáhat, ale ne jen koukat 

„ten bude za pár let dobrý člen SFŘ.“ Starat se jako v rodině - jako rodiče a děti 

– nechceme, aby děti pokračovaly v našich projektech, ale aby našly vlastní 

cestu. Jejich životní situace ještě není stabilizovaná – hledají povolání, práci, 

budoucí  rodinu... 

Zástupce ministra br. František Reichel se připojil k diskusi a informoval 

podrobněji o situaci s naší patronací nad SFŘ v Estonsku – příloha 01-6. Dále 

přednesl návrh pro NBS SFŘ pro spolupráci při přípravě blahořečení 14 

mučedníků – příloha č. 01-8 – a přečetl dopis od br. Antonína Klareta 

Dabrowského OFM – příloha č. 01-7 

Závěr: 

- věnovat se sociální nauce církve 

- seznámit se s Teologií těla podle Jana Pavla II. 

- péče o staré členy 

- navázat kontakt s mládeží 

- podpořit vznik národního společenství v Estonsku 

- pokračovat v úsilí o blahořečení dr. Noska 

- promyšleně informovat o činnosti SFŘ 

Závěry volební kapituly byly shromážděním jednomyslně schváleny. 

Pokoj a dobro. 

Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice 

adresa sekretariátu: KLÁŠTER KAPUCÍNŮ, Sekretariát NR SFŘ v ČR, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO 

email: info@sfr.cz   IČO: 00676560   htt://www.sfr.cz 
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č.j. 106/12          příloha č. 01-6 

Zpráva o  SFŘ  v Estonsku 

Na Generální kapitule našeho řádu v roce 2008 v Budapešti jsme se přihlásili 

k tomu, že společenství SFŘ v ČR převezme patronát nad Estonskem, protože 

v estonském městě Tartu (druhé největší město v zemi) působí české Sestry 

Neposkvrněného početí Panny Marie – františkánky. Sestry po sovětské okupaci 

jsou od roku 1997 opět v Tartu, obnovily a rozšířily školu, starají se o místní 

farnost (jedinou ve městě) a také obnovily a zmodernizovaly i svůj klášter. 

Protože generální představenou tohoto řádu je sestra Vojtěcha, která pochází 

z farnosti při kostele sv. Anežky v Praze Spořilově ( a v létech 1997 – 2008 byla 

představenou kláštera v Tartu), vzali si  členové místního společenství SFŘ i 

farníci spolupráci se sestrami v Tartu na starost. Jednalo se o pomoc materiální i 

finanční. Ale také o vzájemné výměnné akce. V roce 2007 MS SFŘ  uspořádalo 

poutní zájezd přes Čenstochovou a Horu Křížů až do Tartu (40 účastníků); 

v dalších letech přijeli farníci a zaměstnanci školy z Tartu do Prahy.  V roce 

2009 NR SFŘ  pořádala v Praze Mezinárodní  konferenci o sv. Anežce. V rámci 

kulturního programu na této akci vystoupil na několika místech v ČR soubor 

Triskele se starými křesťanskými písněmi a hudbou Estonska. 

Závěr: Jaké máme poznatky, zkušenosti a návrhy. 

Nejrozšířenější jsou v Estonsku protestantské církve, dále pravoslavní. Katolická 

církev se podílí asi 15%. Převážně je ve větších městech: Tallin, Tartu, Parnu 

apod. V Tallinu jsou dominikáni a sestry sv. Brigity. Ekumenické vztahy a 

spolupráce má velkou tradici i dobrou úroveň. 

České sestry v Tartu jsou velice oblíbené – jejich škola se neustále rozšiřuje, 

mají velmi dobré jméno i na českém vyslanectví v Tallinu i u pana biskupa 

Msgre. P. Jourdaine. 

Sestry přeložily informaci o SFŘ do estonštiny (viz příloha). 

Návrh dalšího postupu (projednat s generální představenou sestrou Vojtěchou 

v Olomouci) : 

- Uvažovat o založení Přátel sv. Františka při jejich klášteře v Tartu. Mohou 

zajistit duchovní vedení (a to v případě, že by zde jednou vzniklo Místní 

společenství). 

- Sestry doporučují jako první krok informovat o SFŘ pana biskupa. 

- Tento postup by vyžadoval v průběhu následujícího roku  1 – 2  týdenní 

návštěvy Estonska, což je finanční problém. (I když ubytování a stravování lze 

očekávat od sester, doprava letecky i autem stojí 300€). Poznámka: Dosavadní 

cesty do Estonska si hradili členové SFŘ sami 

Zapsal 8. 6. 2012 František Reichel 

 



příloha č. 01- 7 

Františku, oprav můj dům, který se rozpadá 

Milí bratři a sestry, shromážděni na národní kapitule na Velehradě,  

všem Vám přeji Pokoj a Dobro! 

Jak jste jistě slyšeli, byla v nedávné době dovršena snaha mnoha generací našich 

bratří, byl zdárně dokončen beatifikační proces 14 pražských mučedníků, 

františkánů z různých evropských zemí, a Svatý Otec Benedikt XVI. podepsal 

dekret o jejich blahořečení. Tito naši bratři přišli do Prahy, aby podle vzoru 

svatého Františka obnovili Kristův dům, který hrozil zřícením. Tak jako v době 

svatého Františka šlo o stavbu, v tomto případě kostel Panny Marie Sněžné, 

který byl prakticky ruina, ale šlo i o obnovu církve, rozbité válkami a nepokoji.  

Svou snahu o obnovu Kristova domu nakonec potvrdili svou mučednickou 

smrti. 

Krátce po zveřejnění zprávy o beatifikaci těchto našich bratří se ke mně dostaly 

prosby ze strany Sekulárních františkánů, abychom na ně při liturgickém slavení 

beatifikace nezapomněli, že jsme jedna rodina. Vítám tuto iniciativu jako projev 

bratrství a sounáležitosti k jedné rodině svatého Františka. Jistě také ovoce 

blahořečení není určeno jenom pro františkány OFM, ale pro celou tuto rodinu, 

pro celý náš národ a národy původu umučených bratří, i pro celou církev. 

Beatifikace není ovšem jenom liturgická událost, ale spojuje naši františkánskou 

rodinu společným úsilím již dlouhou dobu, a doufám, že ovoce této události, 

která časově trvá krátce, je určeno ještě pro mnohé generace, nastupující po nás. 

Chci Vás tedy poprosit o skutečné a účinné zapojení do snahy františkánské 

rodiny, aby beatifikace proběhla dobře a přinesla očekávané ovoce.  

Očekáváme pomoc v těchto oblastech: 

Modlitební:  

Zapojte Vaše komunity do modlitby za požehnání spojené s blahořečením. 

Informační:  

Po svých linkách rozešlete informace o mučednictví a blahořečení 14   

pražských mučedníků. K tomu slouží i šíření brožůrky, vydané u příležitosti 

blahořečení. 

 



Organizační:  

Již s předstihem se spojte se mnou, případně s br. Františkem Reichlem 

v záležitosti zajištění ubytovací kapacity v Praze pro dny blahořečení 

(pravděpodobně víkend 12. – 14. 10. 2012). Zůstaňte ve spojení s přípravným 

týmem třeba přes mou osobu, abyste mohli předávat aktuální informace do 

svých fraternit. Je možná také spolupráce v pořadatelské službě. 

Finanční:   

I když tuto oblast píši na posledním místě, není rozhodně poslední v řadě. Naše 

provincie je poměrně finančně vyčerpána v souvislosti s přípravnou fází 

blahořečení, která byla ukončena. Hledáme lidi, kteří by byli ochotni oslovit 

nebo obeslat možné sponzory nebo, kteří by se sami stali sponzory. Máme 

zajistit přípravný nebo doprovodný program beatifikace, aby měla kladný dopad 

na co možná nejširší vrstvu lidí. Patří sem mimo jiné namalování obrazu pro 

beatifikaci, ražba medailí, zajištění hudebních programů (13.10. by měl 

v kostele Panny Marie Sněžné vystoupit soubor Hradišťan), výstav a podobných 

akcí. Sponzoři mohou očekávat vizitky svých firem na všech tiscích vydaných 

v souvislosti s blahořečením. Pro účely beatifikace je určen účet č. 44 74 10 

11/0100, variabilní symbol 1611, KB Praha 1. Jsme připraveni uzavírat smlouvy 

se sponzory nebo vydávat potvrzení o přijatých darech. 

Děkuji za přihlášení se k našim starostem a přeji, aby tyto sdílené starosti 

přinesly také sdílenou radost, kterou už ostatně začaly přinášet. Děkuji za čas, 

který věnujete přečtení tohoto dopisu. Zdravím všechny i každého zvlášť, 

žehnám Vašim snahám a čekám, jak to dopadne s mou kandidaturou na službu 

národního duchovního asistenta pro další období.  

 

 

                                  Menší bratr Antonín Klaret Dabrowski,  

 koordinátor přípravy blahořečení a dosavadní národní asistent pro SFŘ 

 

Napsáno o Slavnosti Těla a Krve Páně 2012, u kostela Panny Marie Sněžné v 

Praze 

 



          příloha č. 01-8 

Blahořečení 14 pražských mučedníků 13. října v Praze 

Návrhy pro SFŘ 

Předpokládám, že jde o událost a slavnost celé františkánské rodiny v ČR tedy i 

SFŘ (a vzhledem k tomu, že mučedníci byli zde cizinci, tak  i v zahraničí) 

Předpokládaný program a jeho zaměření: 

1) 13. 10. v sobotu dopoledne v katedrále 

2) Bude navazovat slavná bohoslužba v neděli 14. 10 u  PMS? 

3) Bude možnost prohlídky kostela a kláštera (tj. místa, kde mučedníci žili a 

zemřeli)? 

4) Budou ještě další návazné akce – výstava, koncerty, event. další akce, jak 

pro věřící, tak i pro sekulární veřejnost (je to velmi dobrá příležitost 

k propagaci františkánské myšlenky, církve i k evangelizaci) 

5) Pro zahraniční účastníky by rovněž byl vhodný rozšířený program, jak 

v Praze (františkánská místa, sv. Anežka, ale i Pražské jezulátko, 

Vyšehrad apod.) i mimo Prahu (Sv. Hora, Hájek, St. Boleslav a další). 

Okruh účastníků 

Účast ze všech františkánských řádů – mužských i ženských. 

Účast členů SFŘ  (z celé ČR) pokládám za samozřejmou. 

Podle odezvy a předchozích zkušeností vím, že o účast má zájem i mnoho členů 

SFŘ ze Slovenska, Polska, Maďarska, SRN, Ukrajiny a Běloruska, a částečně i 

z Litvy, Chorvatska, Francie, event. i dalších. 

Zejména bychom měli pozvat členy SFŘ ze států, ze kterých bratři mučedníci 

pocházeli –Itálie, Německa, Holandska atd. 

A z měst, ze kterých bratři mučedníci pocházeli – Augsburg, Milán atd. 

Duchovní a liturgická příprava i realizace (otázky pro bratry františkány 1.řádu): 

- Bude předcházet duchovní a modlitební příprava zejména ve 

františkánských farnostech a v české františkánské rodině? 

- Počítá se s aktivní účastí sester a členů SFŘ při bohoslužbách (čtení, žalm, 

přímluvy) – zejména v katedrále? 

 



Informační oblast 

1) Již  je modlitba k 14 mučedníkům- měla by se rozšířit i po členech SFŘ 

2) Vyšla publikace: Klement Minařík,OFM (v uspořádání Petra Regaláta 

Beneše,OFM) ČTRNÁCT MUČEDNÍKŮ V MALÉ ANTOLOGII 

NEJEN Z PRAMENŮ (Vydaly Paulinky; cena 129 Kč). 

 

Návazné a potřebné služby a organizace 

1) Hlavní a nejdůležitější: Zajistit dostatek míst na slavnost v katedrále 

pro františkánskou rodinu i hosty (viz výše). Ideální by bylo mít možnost 

obsadit 50% kapacity katedrály jak pro čestné hosty, tak pro lidi 

obyčejné. Toto je nutno dojednat co nejdříve!! 

2) Připravit, a to co nejdříve, stručnou informaci o mučednících i 

připravovaném blahořečení a zajistit překlad do angličtiny, italštiny, a 

němčiny. 

3) Pro ubytování mimopražských členů SFŘ (včetně cizinců) lze uvažovat i 

o spolupráci Pražanů a obyvatel blízkého okolí (na linkách PID). 

4) Zajistit obětavé lidi pro služby, organizaci, tlumočení, průvodcování atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně 

jste učinili"  

(Mt 25,35-40) 



příloha č. 6. 

Podzimní   FORMAČNÍ   SEMINÁŘ 
9. – 10. listopadu 2012 Brno – Petrinum, 

studentský církevní domov Veveří 15, Brno 

Přihlášky      

zašlete nejpozději do 15. října 2012 

 

 

 

 

 

Noclehy budou hrazeny z prostředků  NR SFŘ ČR 

Zájemci o sobotní snídaně a obědy zaplatí na místě. 
                        Pozn. Účastnický poplatek se již neplatí. 

Doprava: Z hlavního nádraží do Petrina tramvají č.12 nebo 13 směr Královo pole, 

zastávka Grohova. Skalní účastníci vědí, že sraz je po mši sv. před kostelem a jdeme 

pěšky. 

Adresa:      Klášter kapucínů 

                    Sekretariát NR SFŘ v ČR 

                    Kapucínské nám. 303/5 

                    602 00 BRNO 

e-mail: lubos.kolafa@kolafa.name 

e-mail mailto:narodniradasfr@gmail.com 

/pokud můžete, přihlášky pošlete e-

mailem/     

 
 

Program:  

Pátek     17:00 mše sv. u Kapucínů 

              18:00 ubytování 

              19:00  spol.večeře 

Sobota:  08:30 mše sv. /kaple Petrinum/ 

              09:45 přednáška - formace  

              12:00 Anděl Páně 

              14:00 Přednáška - formace 

              15:00 závěr a požehnání 

MBS v…………………………………………přihlašuje 

Jméno pátek nocleh sobota snídaně sobota  oběd 

    

    

    

mailto:lubos.kolafa@kolafa.name
mailto:narodniradasfr@gmail.com


Příloha č. 02-4 

Františkánská národní 

pouť: Svatý Hostýn 
14.–15. září 2012 

Pátek 14.září 2012 

od 14:00 ubytování  

od 17:00 zasedání NR 

18:00 mše svatá v kapli poutního domu  

19:30 společná děkovná večeře po františkánsku  

20:30 adorace v kapli   

21:00 modlitba před spaním 

Poté možnost soukromé adorace.  

 

Sobota 15.září  

6:50 ranní chvály – v kapli  

7:30 snídaně  

8:30 Přednáška – v sále poutního domu 

10:15 POUTNÍ MŠE SVATÁ - v bazilice  

12:15 oběd  

13:00 závěrečné požehnání - v bazilice, následuje křížová cesta  

Zúčastníte-li se tohoto radostného setkání a chcete na Hostýnu přespat,  

obracejte se přímo na Matici Svatohostýnskou: 

Svatý Hostýn 115, 76861 Bystřice p. Host. 

tel: +420 573 381 693; matice@hostyn.cz  

objednávka přes internet : ubytování Hostýn 

Na těchto kontaktech si blokujte místa k noclehu. (Sdělte, že jste "účastníci Františkánské 

pouti".) 

http://rezervace.vychodni-morava.cz/online/?idhotel=1100006201&lang=cs&idprov=78373291

