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Představovat bratra Česlava sekulárním františkánům v České 

republice není třeba – snad není mezi námi, kdo by ho neznal. 

Nevím, zda je u nás společenství, které by nenavštívil. Jeho 

aktivitu jsme obdivovali – kolik Místních bratrských 

společenství založil, navštěvoval, vizitoval – zvláště v dobách 

obnovy našeho řádu. A jen ještě letos ve svých 85 letech byl 

duchovním asistentem ustanoveným u sedmi místních 

bratrských společenství! Jeho aktivity byly široké – málokterá 

akce SFŘ se konala bez jeho přítomnosti, jeho optimismus byl 

nakažlivý.  

Bratře, přimlouvej se za nás! 

Bratr Česlav odešel k svému Pánu 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj národní rady SFŘ 

2012 - 2015 T       ČÍSLO 3/2013 ČERVENEC  2013 

 

Uvnitř naleznete: 

Co bude 

- Porciunkola 

- mše sv. za o. A. Moce 

- pouť na Hrádek 

- pouť na Hostýn 

Co bylo 

- zasedání národní rady 

- kapituly a vizitace 

- formační setkání 

- pouť v Poříčí a Praze 

Různé 

- P. Berard slaví 

- doma i ve světě 

- Ekonomie a rodina 

- výročí profese 

- fotovzpomínka na Petřín 

Ať uchvátí, prosím, Pane 

ohnivá a sladká moc Tvé 

lásky mou duši, 

skrze všechno, co je zde pod 

nebem, 

abych zemřel láskou k Tvé 

lásce, 

jako Tys zemřel z lásky k mé 

lásce. 

(z první stránky diáře 

bratra Česlava) 
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A ještě výzva: 

Uvažuje se o publikaci o bratru Česlavovi. Pokud má někdo zajímavé 

postřehy prosím zašlete je bratru Františku Tučkovi na adresu: 

frtuc@seznam.cz 
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Výročí posvěcení kostela v Porciunkuli:  

2. srpna (odpustek je možno nyní získat i ve farních kostelích) 

Mše sv. za Otce Aloise Moce OFM 

bude sloužena v pondělí 19. srpna 2013, v 18 hodin večer, v kostele Panny Marie 

Sněžné (výročí 18 let od jeho smrti je 17.8.). 

Pouť na Hrádek 2012 

(spojení doporučujeme ověřit před cestou) 

Mše sv. na Hrádku bude v sobotu 14. září v 11.30 hodin.  

Sraz u kapličky v lese před Hrádkem je v 10.45 hodin, na dolním náměstí ve Vlašimi 

v 9 hodin. 

Spojení autobusem: z Prahy - Roztyl v 7.30 hodin (trať 200020 4, ze stanoviště č.1). 

Příjezd do Vlašimi v 8.35 hodin.  

Zpět z Vlašimi buď vlakem, odjezd v 16.06; přestup v Benešově; v Praze hl. n. 

příjezd 17.39 h. Další vlak jede za 2 hodiny.  

Nebo autobusem od železniční stanice v 17.00 do Benešova, aut. st. (vedle železniční 

stanice; trať 200011 56). Dál vlakem, v Praze hl.n. v 18.39 hodin.   

Na co se můžeme těšit 
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Františkánská národní pouť:  

Svatý Hostýn 

20.–21. září 2013 
 

Pátek 20.září 2013 

od 14:00 ubytování  

18:00 mše svatá v kapli poutního domu  

19:30 společná děkovná večeře po  

františkánsku (s rituálem). Každý nechť  

donese, co může. Sníme to společně.  

Též čaje a nápoje. 

20:30 adorace v kapli   

21:00 modlitba před spaním 

Poté možnost soukromé adorace do rána  

 
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") 

Sobota 21.září 2013 

6:50 ranní chvály – v kapli  

7:30 snídaně  

8:30 Přednáška – Jurkovičův sál 

10:15 POUTNÍ MŠE SVATÁ –  

                              v bazilice  

12:15 oběd  

13:00 závěrečné požehnání - v bazilice,  

                          následuje křížová cesta  

 

http://rezervace.vychodni-morava.cz/online/?idhotel=1100006201&lang=cs&idprov=78373291
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Co se dělo v našem řádu 

6. zasedání národní rady 31.5.2013 v Praze 
Zasedání Národní rady se uskutečnilo během mezinárodní vizitace. Sešli jsme se u kapucínů v Praze a 

jednotliví členové informovali o volbách a vizitacích v MBS a plánovali jsme další čtvrtletí, byl 

projednáván podzimní formační seminář, přípravy poutě na Antonínek a na sv. Hostýn, rovněž 

proběhla zpráva hospodáře. Zasedání pokračovalo e-mailovou poštou po rozjezdu domů, protože bylo 

potřeba dojednat některé důležité záležitosti ohledně naší františkánské mládeže a taky jsme po e-

mailech hlasovali!      

     zapsala Zdenka Nečadová  

 

 

Proběhlé volební kapituly: 

MBS Červený Kostelec: 27.4.2013 – František Reichel  

MBS Moravská Třebová II: 9.4.2013 –  Hana Reichsfeldová   

MBS Nivnice: 7.3.2013 – Hana Reichsfeldová 

MBS Jablunkov: 10.3.2013 - Jaroslav Antoš 

 

Proběhlé bratrské a pastorační vizitace: 

MBS Čáslav: 5.5.2013 - Luboš Kolafa 

MBS Svatava: 12.5.2013 – Luboš Kolafa 

MBS Brandýs nad Orlicí: 7.5.2013 - Markéta Strašíková  

MBS Praha sv. Josef: 1.5.2013 - Alexandra Tesaříková 

MBS Praha PMA: 14.4.2013 - Alexandra Tesaříková 

MBS Krnov: 19.4.2013 - Hana Reichsfeldová 

MBS Brno Kapucíni: 11.5.2013 - Zdeňka Nečadová 

 

Plánované volební kapituly ve III. čtvrtletí: 

MBS Blažovice – Jiří Šenkýř 

MBS Český Těšín – Jaroslav Antoš  

MBS Fulnek – Jaroslav Antoš  

MBS Kroměříž – Hana Reichsfeldová 

MBS Šumperk – Luboš Kolafa  

 

Plánované bratrské a pastorační vizitace ve III. čtvrtletí: 

MBS Hradec Králové  - Markéta Strašíková 

MBS Hodonín  – Hana Reichsfeldová 

MBS Jindřichův Hradec - Alexandra Tesaříková 

MBS Moravská Třebová I – Hana Reichsfeldová 

MBS Ostrava – Luboš Kolafa  

MBS Slatiňany – Markéta Strašíková  

MBS Stará Boleslav – Markéta Strašíková  

MBS Uherské Hradiště – Jiří Šenkýř 
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Slavení volebních kapitul v Místních bratrských společenstvích 

Volební kapitula v MBS v Jablunkově 

Dne 10.3.2013 se slavila volební kapitula v místním bratrském společenství v Jablunkově. Toto 

společenství je živé a aktivní, má teď 28 členů a 1 kandidátku. Členové společenství jsou polské 

národnosti. Scházejí se pravidelně jednou měsíčně v klášteře sester alžbětinek v Jablunkově. Poslední 

volby tam proběhly v listopadu 2009, ministryní tehdy byla zvolena sestra Anna Niedobová. Tato sestra 

však v průběhu volebního období zemřela a MBS pak vedl její zástupce bratr Jan Puczok. 

Březnové volební kapituly se zúčastnilo 16 členů společenství, předsedal jí člen národní rady Jaroslav 

Antoš, zúčastnil se jí národní duchovní asistent otec Sebastian Kopec. Ministrem byl zvolen bratr Jan 

Puczok (43 let) z Jablunkova, jeho zástupkyní sestra Anna Martynková  

z Bukovce. Po skončení volby nová rada složila slib v kapli kláštera alžbětinek a ujala se tím své služby. 

Bratrské a pastorační vizitace v Místních bratrských společenstvích 

Bratrská a pastorační vizitace v MBS Čáslav. 

Co vás potěšilo v posledním období ve vašem MBS Čáslav?  

Především nás těší, že náš nový papež se hlásí k cestě sv. Františka.  

Dále jsme rádi, že můžeme pozorovat postupné dozrávání a růst našich bratří v MBS. Na sobě to 

pozorovat nemůžeme, ale na druhých ano. Obzvláště myslíme na statečné nemocné a na ty, co 

v posledních letech odešli k Pánu. O některé jsme dlouhodobě pečovali a mohli tak pozorovat, jak sv. 

František pomáhá přijímat umírání s pokorou. 

Na farní společenství zveme 2x  ročně i naše nevěřící příbuzné. Tím se mění jejich zaběhaný názor na 

nás i na celou církev. (LK) 

Bratrská a pastorační vizitace v MBS Svatava. 

Co vás potěšilo v životě se sv. Františkem?  

Pokorná Františkova služba druhým nás podnítila ke spolupráci s místní nemocnicí. Po dohodě 

s ředitelstvím můžeme navštěvovat nemocné, zorganizovali jsme mši v místnosti pro rehabilitaci. 

Sestřičky nám dovážejí nemocné, kteří si o mši řeknou. MBS zorganizovalo, že na mši se střídají 

duchovní z různých církví. Členové MBS navštěvují ležící pacienty s eucharistií. Jedna ze sester MBS si 

od mládí přála být dětskou sestřičkou. Nesplnilo se jí to. Nyní je v důchodu a má povolení od nemocnice 

navštěvovat nemocné děti. Vyrábí s nimi různé předměty, malují, modelují, vystřihávají. některé 

z dětských výrobků se pak prodávají po mši a tak se získávají peníze na další materiál. 

Členové MBS dosvědčují, jak velmi prospěšné je otevřít svá srdce na společenství a pak se vzájemně 

modlit za svá starosti a radosti. (LK) 
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Zpráva z formačního setkání SFŘ ČR v Brně dne 24.5. a 25.5.2013 

Program v pátek: Po ubytování jsme se sešli na františkánské večeři, kterou organizovala a vedla sestra 

Stará z MBS Čáslav. Rozdělila jednotlivé modlitby mezi hosty. Při jedné z modliteb jsme zapálili 

svíčky. Sestra se vzorně starala (jako pokaždé) i o rozdělení úkolů při breviáři. Patří jí velký dík. 

Ze 49 MBS v ČR se účasnilo 25. Tedy polovina ze všech MBS. Proč ostatní nevysílají své zástupce, 

budeme zjišťovat. Chceme znát vaše názory, vaše radosti i starosti, potřebujeme se s vámi sdílet. 

Napište, co by pomohlo k větší účasti z vaší strany na adresu narodniradafr@gmail.com.  Děkujeme. 

Duchovní asistent z Plzně  P.Dominik Valer měl hodinovou přednášku o víře sv. Františka. 

Několik poznámek z jeho přednášky: 

Je jenom jedna víra, ale má tisíce různých podob. V listu Napomenutí  František odhaluje své nitro. 

Chápe, že Boha nevidíme a proto k němu musíme tak přistupovat. František patří k těm, kteří věří od 

svého dětství, tak jako většina obyvatel Itálie. Přesto musel prožít obrácení, musel překročit ze země 

viditelného do neviditelného. To stejné doporučuje ostatním. Je třeba Krista nejen znát jako člověka, ale 

přijmout ho jako Boha. Mnoho lidí jeho doby tak žilo, což platí i dnes, že lidé jednají a mluví, jakoby 

chodili s Kristem, ale Krista opravdově nemilují. Kdo totiž nemiluje svého bratra (platí na všechny lidi), 

nemiluje ani Boha. Kdo žije sice dokonale, ale nemá lásku, není nic. Lépe je na tom ten, kdo sice ještě 

hřeší, ale miluje Krista, protože v Kristu je vykoupen. Znát Boha znamená víc než jen o něm vědět. 

František projevoval na základě svého obrácení velkou úctu k eucharistii, kříži, kostelům, kněžím a 

Božímu slovu. 

Program v sobotu: Po mši jsme společně diskutovali nad články z Konstitucí  (čl.44 - Formace) 

Přítomní se shodují, že je velmi složité splnit všechny úkoly při pravidelném měsíčním setkávání MBS. 

Největší překážkou je čas. Je výhodnější začínat mší a nešpory a pak mít už čas pro formaci a vzájemné 

sdílení bez omezení. Je účinnější, pokud se formace spojuje s moderovanou diskusí. Stejně však většina 

vydrží program cca 2 hodiny. Bylo by dobré, kdyby měli členové možnost se setkávat ještě jindy – např. 

v modlitebních skupinách, na poutích, při setkání v přírodě apod. 

Oddíl 2: Aktivní přítomnost v církvi a ve světě 

Většina bratří a sester je sama aktivně účastna v dění ve svých farnostech (katecheté, ministranti, 

sakristáni) a ve světě (dobrovolníci v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných, jeden z členů 

se zapracovává jako nemocniční kaplan, dále v KDU - ČSL, v ekologických hnutích, v Hnutí pro život 

apod.) 

Jen málokteré společenství však vystupuje za SFŘ oficiálně. Výjimkou jsou některé MBS, které za SFŘ 

organizují mše nebo pastorační návštěvy v nemocnicích. Společenství MBS Spořilov organizuje velké 

poutě a veřejně usiluje o blahoslavení Dr. Fr. Noska. Společenství Uherské Hradiště organizuje kající a 

jiné poutě na Antonínek. Tato pouť se díky práci terciářů stává známou i v ostatním světě církve a 

Moravy. 

Odpoledne pak P. Domink Valer promluvil o víře sv. Kláry. O Kláře se ví velmi málo. Klára přijala 

svoji cestu skrze člověka (Františka, který ji přijal od Boha), i když lze říci, že měla silný vztah k Bohu 

od dětství. Je známo, že dobře pochopila program Boha, daný sv. Františkovi ohledně chudoby a 

chudobu chápala jako velké obohacení pro svůj život. Skrze  ni  vstupuje do duše blaho, krása do srdce 

a svoboda do mysli. Když se svlékneme do naha, nemá nás za co Satan uchopit (stejně jako zápasili 

římští zápasníci nazí) 

sepsal dne 26.5.2013 Luboš Kolafa, formátor 

Ztráty a nálezy: Na letošní a minulé formaci se nalezly hodinky a šátek. Přihlaste se na adrese 

lubos.kolafa@kolafa.name nebo telefonu 602 306 284 (Kolafa) 

 

mailto:narodniradafr@gmail.com
mailto:lubos.kolafa@kolafa.name
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Msgr. Jan Graubner v Poříčí (za poutí 2013) 

V sobotu 13. 4. navštívil Poříčí nad Sázavou olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Je významné, že 

tam v jeho osobě připutoval moravský metropolita. V kostele sv.Havla v Poříčí sloužil mši svatou, 

kterou obětoval za dr. Františka Noska (1886-1935), politika a ekonoma, terciáře sv. Františka, 

význačného činitele předválečného katolicismu u 

nás. (Nosek je pochován v Poříčí.) Kromě P. Petra 

Gatnara, Graubnerova sekretáře, koncelebrovali P. 

Martin  Janata, farář  v  Poříčí  a  kněz kapucín P.  

Augustin Šváček OFMCap. Též dva kněží z okolí 

města Chrudimi, Noskova rodiště: P. Josef Smola,  

děkan z  Heřmanova Městce a P. Pavel Čtvrtečka, 

farář v Nasavrkách. (V Nasavrkách byl dříve jeden z 

Domovů  sv. Kláry,  což byla charitativní zařízení  

zakládaná F. Noskem.) 

Po mši sv. jsme se sešli ve farním sále vedle kostela a Otec arcibiskup odpovídal na dotazy. Uvedeme 

jednu z jeho odpovědí, která je velmi aktuální. Dotaz byl položen v souvislosti s politickým vývojem 

v naší zemi. Nehrozí, že křesťané budou opět vytlačeni na okraj společnosti? Arcibiskup Graubner 

odpověděl s nadsázkou: „Často, když se sejdeme, máme víc názorů než je osob. Máme vysoké nároky 

na jiné katolíky. Najdeme-li na nich nějakou nedokonalost, nepodpoříme je. Měli bychom být schopni 

                                                                                 spojit se,  ne  jít  každý  sám. Jinak se může 

                                                                                           stát, že jiní se spojí třeba jen tři a získají vrch. 

                                                                                           Otec arcibiskup pak uvedl jako kladný příklad 

                                                                                       P.  Jana  Šrámka,  moravského  katolického  

                                                                                           činitele zhruba ze stejné doby jako žil Nosek.  

                                                                                           Šrámek dával lidi dohromady a zakládal proto  

                                                                                 spolky.  Spolek  býval  založen  pro   plnění  

                                                                                         konkrétního úkolu, většinou charitativního  

                                                                                   rázu.  Šrámek  pak   viděl,   že   je   potřeba  

                                                                                            spolupracovat i v širším rámci a proto založil 

        svaz spolků. Z něj pak vznikla politická 

strana. 

Rozhovor moderoval bratr Jiří Zajíc OFS. Ten upozornil na slova J .Graubnera z jeho dnešní homílie: 

mluvit  o Ježíši tak,  abychom zprostředkovali  zkušenost Jeho 

přítomnosti. Otec arcibiskup k tomu pak ještě řekl: někdy nám 

chybí odvaha pozvat někoho jiného – třeba ateistu – k našemu 

hovoru  s Bohem  (třeba i  k modlitbě  růžence nebo breviáře).  

K takovým  modlitbám  zve  jedna  řeholní  komunita, kterou  

nedávno  navštívil.  Jedna  z  přítomných  členek  kongregace  

Školských  sester  sv. Františka, která má zkušenost s léčením  

narkomanů, k tomu dodala: Je potřeba umět říci, že i my jsme  

hříšní. Jako narkomany nejlépe  osloví bývalí narkomani, tak i my, když přiznáme, že jsme hříšní, se 

můžeme druhým lidem přiblížit. 

          M.Müller OFS 
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Obnovená Mariánská pouť Prahou  275. ročník 

(pro poutníky  SFŘ pořádalo MBS Praha - Spořilov) 

Hlavní celebrant p. Amanuel  Mesgun, OFMcap nám při homilii v kapli v klášteře Kapucínů 

připomenul, že Maria nejdokonalejším způsobem přijala vykoupení. Ona je člověkem, jak ho 

myslel Bůh. ..  Maria nebyla jen nástroj bez vlastní vůle, pomocí něhož Bůh provedl svou spásu. 

Ona uslyšela jeho volání a následovala Boží pozvání.  

48 poutníků se pak vydalo do kaple sv. Anny v Loretě k modlitbě Anděl Páně a zahájení slavného 

růžence.  Za vydatného deště, který se jako následovníci sv. Františka učíme přijmout jako 

duchovní cvičení k odvaze, jsme v augustiniánském  kostele  sv. Tomáše přinesli mariánskou píseň 

a první desátek.  Celé poutě se s vděčností účastnili i oba členové mezinárodní vizitace SFŘ a 

s úsměvem procházeli  přemokřelou Prahou. 

V kostele Panny Marie Vítězné nás před  Pražským Jezulátkem radostně přivítal místní představený 

slovy: „Konečně přišli také čeští poutníci! Jinak máme u Pražského Jezulátka jenom tisíce poutníků 

z jiných zemí. Zpívejte a radujete se.“  Zde jsme se pomodlili druhý desátek. 

V kostele sv. Františka nás vítal milý P. Jaroslav Ptáček O.Cr.  Kostel sv. Františka s přilehlým 

klášterem patří jedinému původně českému řádu – Křížovníkům s červenou hvězdou.  Řád vznikl 

roku 1234 jako špitální bratrstvo z iniciativy sv. Anežky České. Třetí desátek nás posílil k novému 

pochodu deštěm a mezi stovkami turistických deštníků. 

Na místě, kde původně stál Mariánský sloup, sklonění nad stále poškozovanou pamětní deskou 

odpůrci obnovení sloupu, jsme  na Staroměstském náměstí přinesli panně Marii čtvrtý desátek a pak 

jsme šli pozdravit repliku původní sochy panny Marie , na bok sv. Týna. 

A už honem domů pod střechu našich bratří minoritů do kostela sv. Jakuba k hřejivému přivítání  

otce Gryna OFMConv. Spolu s námi si pátý desátek a píseň s úctou vyslechla i polská výprava 

turistů. A prší a prší. Naši radost ze společné poutě to však jen posiluje. Když na chvilku poleví 

prudký déšť, je nám to skoro líto. Ať nás Pán vyučuje pokoře i nadále! (Samozřejmě přeháním) 

V kapli u kostela Panny Marie Sněžné jsme na závěr spolu s p. Ant.Klaretem OFM zazpívali Te 

Deum a uctili památku 14 pražských mučedníků. Nejen sv. Anežka česká, ale i oni jsou našimi 

přímluvci v sekulárně - řeholním životě terciářů. 

Při občerstvení čajem a několika buchtami  v refektáři kláštera nám sestra Encarnación řekla 

zajímavé informace ohledně SFŘ ve světě a bratr Amanuel  povyprávěl o Eritrei (sev. Etiopie) –  

zemi, odkud pochází. Pak se rozvinula diskuse o tom, že chceme přijmout mladé nadšence pro 

charisma sv. Františka, aniž bychom tlačili na jejich profesní příslušnost k řádu. Kristus nás 

všechny objímá skrze následování charismatu sv. Františka.  

(LK) 
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P. Berard Hasil OFM oslavil 90 let 

Dne 8. května se P. Berard Jaroslav Hasil dožil devadesátky. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle mu 

při této příležitosti udělil medaili sv. Cyrila a Metoděje. Když se P. Berarda na medaili či jakékoliv 

jiné ocenění zeptáte, jen mávne rukou a raději začne vzpomínat, že otce biskupa zná už ze semináře 

v Litoměřicích. Ano, P. Berard mohl teologii studovat až na konci 60. let se studenty mnohdy o 

generaci mladšími. Taková byla doba. P. Berard si však rozhodně nestěžuje. Dosud s rozzářenýma 

očima žasne, jak Bůh vedl jeho kroky. 

O kněžství ani řeholním životě P. Berard v mládí neuvažoval. Studoval v Praze reálku a svou 

budoucnost viděl v nějakém technickém povolání. Často se chodil učit do různých pražských 

kostelů, nejraději do těch, kde byla vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Před Pánem mu vzorečky 

nejlépe skákaly do hlavy, netušil však, že Pán s ním má zcela jiné plány. 

P. Berard s úsměvem říká, že o jeho cestě k františkánům rozhodl P. Bonaventura Bouše. Když se 

jednou P. Bouše v doprovodu mladého Jaroslava Hasila vracel pozdě do kláštera, omluvil svůj 

pozdní příchod slovy: „Vedu vám novice!” A bylo. Jaroslav skutečně do noviciátu v Kadani 

nastoupil a se třemi dalšími novici byli vůbec posledními, kteří tamním klášterem prošli. Dokončit 

noviciát v Kadani jim však nebylo dopřáno, 16. dubna 1950 byl klášter násilně a definitivně 

uzavřen. Novici se mohli vrátit domů, P. Berard však už věděl, kde je jeho místo a dobrovolně 

odcestoval za svými spolubratry do internačního kláštera v Hejnicích a v utajení složil v srpnu roku 

1950 časné sliby. Odtud putoval v září na vojnu k Pomocným technickým praporům do Komárna. 

Tehdy poprvé projížděl Brnem. 

Věčné sliby skládal P. Berard už soukromě v bytě otce provinciála P. Jana Kapistrána Vyskočila v 

roce 1955. Po studiích v Litoměřicích a kněžském svěcení v roce 1974 musel P. Berard rok čekat 

na státní souhlas k duchovní službě. Působil pak v malých farnostech ve středních a severních 

Čechách. Do Brna-Husovic, kam byl poslán v září roku 1991, se mu, jako rodilému Pražákovi, jak 

přiznává, nechtělo, – dodává však, že šel s radostí. A ta byla na jeho tváři vidět. Farníci v 

Husovicích, museli mít pocit, že jsou jeho vytouženou farností. Do Brna P. Berard zapadl tak 

dobře, že při oslavě jeho 90. narozenin bylo pro mnohé překvapením, že z moravské metropole 

nepochází. Lidé rádi potkávají jeho neustále chvátající, drobnou postavičku a ani jim nevadí, když 

P. Berard občas neodpoví na pozdrav. Na jeho zářící tváři je totiž znát, že to nebylo z nezdvořilosti, 

ale proto, že byl duchovně pohroužen do modlitby. V ulicích P. Berard spěchá téměř vždycky, 

nikoliv však u oltáře. I ve všední den volí v misálu nejdelší kanón mše sv., a tak jím celebrovaná 

mše sv. je vždy velký svátek. Za těch více než dvacet let, co P. Berard v Brně působí, koluje o něm 

spousta historek. Ověřit jejich pravdivost je však těžké, protože všechny jsou pozitivní a P. Berard 

na otázky jen krčí rameny: „To už nevím, to si nepamatuji”. Nemusí, dobře totiž ví, kde se 

shromažďují jeho poklady. 

 

Marcela Klíčová 
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Mezinárodní rada OFS v Římě poslala do Vatikánu dva dopisy: jeden papeži Františkovi a 

jeden emeritnímu papeži Benediktu XVI. K přečtení jsou na http://www.ciofs.org 

Citát z dopisu papežovi Františkovi: Díky Vám cítíme, my sekulární františkáni, hlubokou 

touhu a novou motivaci k obnovení našeho závazku sloužit církvi po boku sv. Františka. 

Citát z dopisu emeritnímu papežovi Benediktu XVI: S radostí vám vyjadřujeme, ve jménu 

všech našich bratří a sester Sekulárního františkánského řádu naši náklonnost k vám, 

modlíme se za vás a jsme odhodláni žít i nadále evangelium podle našeho františkánského 

povolání….Děkujeme vám za váš zájem o cestu Sekulárního františkánského řádu. (LK) 

 

Komise - Naše přítomnost ve světě CIOFS při OSN (Presence in The World commission CIOFS)  

Komise se vyjádřila v dubnu 2013 na půdě OSN k Chartě Organizace spojených národů a 

deklarovala, že právě sekulární františkáni mohou založit svůj postoj k dodržování lidských 

práv ve svém okolí nejen na formální myšlence lidské spravedlnosti, ale i na lásce k Ježíšovi 

a také na vzoru sv. Františka. Sekulární františkáni mohou lépe porozumět problémům ve 

společnosti kolem sebe, protože mají ve svém vyučovacím programu zkoumání Kompendia 

sociální nauky církve.  

V roce 2014 se budeme Kompendiem sociální nauky zabývat na jarním a podzimním 

formačním semináři V Brně. Prosím, kdo k tomu máte sílu ke zkoumání těchto textů – 

v rejstříku lze nalézt to, co by vás mohlo zajímat. Pište, co vás konkrétně ze sociální nauky 

církve zajímá – podle vašeho přání sestavíme program formace (lubos.kolafa@kolafa.name) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalá Formace CIOFS duben 2013 podle Teologie těla blahoslaveného papeže Jana Pavla II.  

Otázky k zamyšlení: 

1. Proč myslíte, že prvotní hřích měl tak významný vliv na lidskou sexualitu? (Gn 

3:7,10) Ve stavu původní nevinnosti nahoty lidé přijímali tělo pravdivě. Kvůli hříchu ale 

ztratili vztah k nahému tělu jako ke zjevení Božího tajemství, k jeho skutečnému dobru pro 

člověka a k jeho důstojnosti. Lidské srdce se nyní stalo bitevním polem pro boj mezi láskou 

a chtíčem. Muž ztratil původní jistotu, že je stvořen k Božímu obrazu, ztratil svůj podíl na 

božské vizi světa. Ztratil hluboký mír a radost z celého stvoření, radost ze svého těla a z těla 

své manželky. Tělo přestalo být součástí ducha a začalo ohrožovat jednotu lidské osobnosti 

a jeho povahu. 

 2. Srovnejte původní život v ráji a život se světem po pádu? Po vyhnání z ráje  sužuje 

první lidi vina. Bůh se jim stal vzdáleným zákonodárcem a drsným soudcem. Také vztah 

prvních lidí se rozbil. Mají potíže si důvěřovat a chápat jeden druhého. Svět je nyní plný 

napětí a konfliktů. Původní přijetí stvořeného nahého těla i sexuality bylo základem pro 

přijímání celého světa a vlády člověka nad světem. Původní  přijetí těla bylo v jistém smyslu 

základem přijetí celého viditelného světa.  

3. Co se myslí láskou z čistého srdce? Čisté srdce máme, když chápeme, vidíme a 

používáme tělo jako stvořené a zjevené tajemství Boží. "Blahoslavení čistého srdce, neboť 

oni uzří Boha" (Matouš 5,8) Adam s Evou si dávali své tělo silou své vnitřní osobnosti, 

dávali sebe jeden druhému. Kristus v kázání nahoře nabádá k znovunalezení plnosti svého 

lidství a pohlaví a povzbuzuje k reformě našeho srdce a k tomu, abychom si vážili í skutečné 

hodnoty těla stvořeného podle původního Božího plánu. 

V roce 2015 se budeme Teologií těla zabývat na jarním a podzimním semináři v Brně. 

Mnohé texty lze číst na webu http://teologietela.paulinky.cz/. Pište názory, a co vás 

konkrétně z teologie těla zajímá. (lubos.kolafa@kolafa.name) 

 

 

http://www.ciofs.org/
http://teologietela.paulinky.cz/
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Ekonomie a současná rodina 

Na toto téma hovořil bratr Lubomír Mlčoch dne 5. dubna 2013 v učebně kostela sv. Anežky 

v Praze - Spořilově. (V této místnosti se také konají shromáždění našeho místního bratrského 

společenství SFŘ). Přednášející je ekonom a profesor Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze. Je členem mnoha vědeckých rad a komisí, zejména je členem Papežské 

akademie společenských věd v oboru křesťanské sociální etiky. Přesto nebo právě proto umí 

hovořit velmi zajímavě.  

Publikoval již řadu svých prací. Jmenujme alespoň „Úvahy o české ekonomické 

transformaci“. Stavem a vývojem rodiny se zabývá ve své poslední knize „Ekonomie rodiny 

v proměnách času a hodnot “. Kniha se v souladu s názvem zabývá ekonomií rodiny, avšak 

ve vazbě na související obory, např. na bioetiku. Publikace je v tisku a vyjde v blízké době, 

zatím jako sešit 2/2013 Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. Při přednášce uvedl 

řadu závěrů z této knihy. 

L. Mlčoch se zabýval vývojem vztahu peněz a rodiny v několika posledních desetiletích. Je 

všeobecně známo, že rodina je v krizi - přinejmenším v Evropě. Stává se Achillovou patou 

kapitalismu. Jedním ze závažných důsledků této krize je prudký pokles počtu dětí ve 

srovnání se stavem před několika desítkami let. Přitom bez dětí to nepůjde. Je např. iluzí 

myslet si, že bez dětí je možno zajistit se na stáří – peníze nepostačí. Západní racionalita se 

dostala do krize. 

Často se diskutuje o příčinách neutěšeného vývoje rodiny. Jednou z nich je skutečnost, že se 

lidé obávají ekonomických problémů, které by způsobilo narození dalšího dítěte. Dávají 

prostě přednost materiálním statkům. Přitom průzkumy ukazují, že není vazba mezi 

materiálním bohatstvím a pocitem štěstí. Je ovšem i řada jiných příčin krize rodiny. Málokdy 

se však mezi nimi uvádí příliš štědrá pomoc matkám z veřejných prostředků – nepotřebují 

pak rodinu. 

Dnes je u nás již asi desetina dětí z tzv. asistované reprodukce. Existuje proto bolavý 

problém zmrazených zárodků. Trh dnes proniká do nejintimnějších sfér rodiny, včetně 

plození dětí. Objevuje se dokonce snaha o vytřídění „zmetků“, tj. méně povedených zárodků 

dětí, pomocí prenatální diagnostiky. Ve věci dětí a jejich ochrany jsou církev a svět 

v největším rozporu. 

Bratr Mlčoch pak – v duchu sv. Františka – hovořil o kladných, radostných skutečnostech. 

Uvedl příklad Josefa Hlávky (1831-1908), zakladatele Hlávkovy nadace. Ten nemohl mít 

vlastní děti a tak se postaral o tisíce studentů z chudých rodin; prostřednictvím této nadace 

jim poskytoval ubytování a stravu. Závěrem si přednášející položil otázku, co má dělat 

církev, křesťané, za situace popsané výše. Naše rodiny by měly vyzařovat pohodu, aby naše 

okolí řeklo: Pohleďte, jak se milují. 

                                       M. Müller OFS 
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VÝROČÍ PROFESE VE III. ČTVRTLETÍ 2013 

Společenství Příjmení Jméno Profes Výročí profese 

Praha - Spořilov Koudelková Marie 02.08.1948 65 

Praha - Krč Ing. Smrčina Jan 10.07.1983 30 

Praha PMS Janíček Vít 11.08.1988 25 

Praha PMS Rohnová Hana 22.5.  1988 25 

Karviná Ogrocká Marie 16.08.1988 25 

Třebíč Zvěřinová Ilona 02.08.1998 15 

Přerov Sláma Jiří 08.08.1998 15 

Červený Kostelec Lička Martin 14.09.1998 15 

Červený Kostelec Ličková Bohumila 14.09.1998 15 

Krnov Kadečková Ludmila 23.09.1998 15 

Moravská Třebová I Lichtág Jiří 19.08.2003 10 

Olomouc rodiny Hapalová Petra 24.08.2003 10 

Olomouc rodiny Ševčíková Hana 24.08.2003 10 

Přerov Spáčilová Anna 14.09.2003 10 

Český Těšín Franková Žofie 17.09.2003 10 

Jindřichův Hradec Geistová Jaroslava 26.08.2008 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

František Reichel a Hana Reichsfeldová jeli do Estonska podpořit vznik národního 

bratrského společenství. O SFŘ je v Estonsku velký zájem. Fotografie jsou ze setkání 

se zájemci o františkánskou spiritualitu (ve škole našich sester v Tartu) a s biskupem 

Filipem v Tallinu, který podporuje založení SFŘ v Estonsku. 
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A ještě vzpomínka  

na křížovou cestu  

na Petříně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tvých kostelích na celém světě, a chválíme Tě, 

protože svým Svatým Křížem jsi vykoupil svět. 

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 

http://www.sfr.cz 

mailto:info@sfr.cz

