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SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ �ÁD 

ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997 - 2000 
�íslo 16                                                      2. b�ezna 2000 

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

 

Setkání národní rady 
Prob�hlo ve dnech 18.-19.2.2000 v klášte�e bratr� kapucín� 
v Brn�, kde jsme se v pátek ve�er ú�astnili mše svaté v kos-
tele Nalezení svatého K�íže. Po nešporách, ve�e�i a modlit-
b� desátku r�žence “který za nás t�žký k�íž nesl” za naše 
starší a opušt�né �leny jsme v našem setkání pokra�ovali 
administrativními záležitostmi. P�espali jsme v konvent� 
bratr� minorit�. Zde jsme také ráno slavili mši svatou v 
kostele sv. Jan�, kterou celebroval národní duchovní asis-
tent P. Miroslav Paluch OFMConv. Pak jsme pokra�ovali v 
jednání u bratr� kapucín�. Pak jsme si prohlédli kapucín-
skou hrobku a knihovnu a po ob�d� jsme zakon�ili naše 
setkání modlitbou v katedrále sv. Petra a Pavla. 
Projednávaná témata: formace (dostali jsme 3 sady forma�-
ních materiál� od brat�í a sester z USA, informace o semi-
ná�i v Olomouci), záležitosti bratrských spole�enství (usta-
vování, vizitace, volební kapituly), p�íprava národní pouti 
do �íma a Assisi (29.3.-4.4.), p�íprava volební kapituly na 
Velehrad� (27.-28.5.), oblastní setkání informace o pláno-
vaných setkáních františkánské mládeže a ekonomická situ-
ace národní rady. 

Národní stanovy SF� 
Národní rada schválila návrh bratra Josefa Brothánka, aby 
práce na úpravách národních stanov nebyly usp�chány k 
projednání na volební kapitule na Velehrad�. Bratr Josef 
zpracuje návrh zm�n k diskusi nejprve v místních spole�en-
stvích. 

Stav �len� místních spole�enství 
Vyzýváme všechna místní bratrská spole�enství, aby do 
31.3.2000 zaslala na sekretariát národní rady aktuální se-
znam profesních �len� s doživotní profesí, jak to ukládají 
národní stanovy v �l. 3.2. Zárove� žádáme o zaslání po�tu 
�len� s do�asnou profesí a �len� v noviciátní formaci. 
Adresa: Sekretariát Národní rady SF�, klášter kapucín�, 
Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno 

Výro�ní zpráva národní rady za rok 1999 
Národní rada vypracovala výro�ní zprávu o své �innosti za 
rok 1999 v jednotlivých oblastech: duchovní zam��ení, for-
mace, legislativa, místní bratrská spole�enství, františkán-
ská mládež, akce národní rady, oblastní a další akce, mez-
inárodní spolupráce, propagace a spolupráce s medii, �in-
nost sekretariátu, hospoda�ení. Zprávu zašleme na 
vyžádání. 

Plán vizitací na rok  2000 
P�ipomínáme ministr�m spole�enství povinnost zažádat 
jedenkrát za t�i roky o bratrskou a pastora�ní vizitaci (�e-
hole hlava III, Generální konstituce �l. 92 - 96) , a dále o 
ú�ast �lena národní rady na volební kapitule rady místního 
bratrského spole�enství. Prosíme, abyste p�íprav� na tuto 
p�íležitost k dialogu a vzájemnému poznání v�novali pat�i�-
ný �as podložený modlitbou k Duchu svatému, studiem 
�ehole, generálních konstitucí a národních stanov. 

Žádáme ministry, aby v�as informovali národní radu a za-
slali alespo� t�i navrhované termíny. Podle našich údaj� se 
jedná o následující spole�enství (VK=volební kapitula, 
P=pastora�ní vizitace, B=bratrská vizitace): 

Brno - kapucíni: VK, P, B 
Brno - Stránice (Husovice): VK, B 
Brno - minorité: P 
�eladná: VK, P, B 
�ernošice: VK 
�eský T�šín: P (zažádáno) 
Frýdek - Místek: VK, P, B 
Fulnek: VK, P, B 
Haví�ov: VK, B 
Jablunkov: VK, P, B 
Jind�ich�v Hradec: P 
Krom��íž: B 
Liberec: VK, P, B 
Moravská T�ebová II: P 
Olomouc: P, B 
Olomouc-rodiny: P, B 
Opava: P 
Plze�: VK, P, B 
Popovice: VK, P, B 
Praha - Dejvice: P, B 
Praha PMA: P, B 
Praha PMS: VK (zažádáno), P 
Praha - Spo�ilov: P, B 
P�erov: P, B 
P�íbram: VK (platná s ú�astí �lena národní rady) 
Sobí�ov - Sopoty: VK 
Staré M�sto: P, B 
Šternberk: P, B 
T�ebí�: VK 
Uherské Hradišt�: VK (zažádáno) 
Újezd u Uni�ova: VK 
Valašské Mezi�í�í: VK 
Ž�ár nad Sázavou: P 



Setkání františkánské mládeže - Chýšky 
Téma setkání: milosrdenství 

„Vytrvejme v b�hu, jak je nám uloženo, s pohledem up�e-
ným na Ježíše, který vede naši víru od po�átku až do cíle.“ 
(Žid 12,1-2) 

Milý bráško, milá sest�i�ko, 
Rádi bychom t� pozvali na již tradi�ní modlitebn�-
poustevnické setkání zvané CHÝŠKY.  Jde o setkání ma-
lých skupinek lidí v r�zných koutech naší zem� za ú�elem 
modlitby na ur�ený úmysl, který letos zní: 
Abychom hledíce na Pána otvírali srdce lidí pro poznání 
Jeho milosrdenství. 
V programu je modlitba ve spole�enství i v samot�, mše sv., 
breviá�, celono�ní adorace, sdílení se ... P�ihlásit se  nejpoz-
d�ji do 30.4.2000  je nutné u animátor� jednotlivých míst, 
kde získáš i podrobn�jší informace: 
Brno – Ochoz (28.4.-1.5.2000) animátor: František Bajger, 
klášter kapucín�, Kapucínské nám. 5,  602 00 Brno, tel.: 
05/42213232, 
Moravská T�ebová  (5.-8.5.2000) animátor: Michal Še-
lemba, Jiráskova 3 – VOŠR, 570 01 Litomyšl, 
Liberec (5.-8.5.2000) animátor: František  Žídek, U Most-
ku 472/5, 503 41 Hradec Králové, tel.: 049/618934 - práce, 
049/5269058 – byt, 
Opava (termín zatím neur�en) - kontakt a bližší informace 
Hanka a Petr Vlkovi, Ma�ádkova 10, 746 01 Opava, tel.: 
0653/611365 - dom�. 

Mariánská pou� Prahou, 6.5.2000 
O této pouti jsme podrobn� informovali ve Zpravodaji �. 15. 
Brat�i a sestry z Prahy nabízejí ubytování poutník�m z 
Moravy a Slezska. Pište na adresu: Petr Alexa, Kr�ská 981, 
140 00 Praha 4. 

Oblastní setkání 3.6.2000, Sobí�ov-Sopoty 
Místní bratrské spole�enství Sobí�ov-Sopoty zve spolu se 
svým duchovním asistentem, P. Janem Podlahou OFM, 
bratry a sestry františkánské rodiny k terciá�skému setkání 
v tomto malebném poutním míst�. Poutní kostel Navštívení 
Panny Marie byl p�vodn� postaven ve 14. století horníky. V 
kostele je vzácný milostný obraz P. Marie z roku 1652, 
Pieta, oltá�e sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého z klášte-
ra Ž�ár nad Sázavou. Mezi zajímavá místa okolí pat�í 
Doubravské údolí s ka�onem a vodopády, skansen Veselý 
kopec, museum v Havlí�kov� Brod� a �ada p�írodních re-
zervací s cennými biotopy sm�rem na Velké Dá�ko. 
Program: ráno mše svatá (�as bude ješt� up�esn�n), pro-
mluva, sva�ina, dialog, adorace. V 18:00 mše svatá s ned�l-
ní platností. Lze zajistit omezený po�et nocleh� (fara, 
noclehárna). Kontakt: Josef Chvojka, Údavy 32, 582 63 
Ždírec nad Doubravou. 

Litanie ke sv. Františkovi a Antonínovi 
Zvon vydal knihu litanií k r�zným sv�tc�m s názvem Lita-
nie. Najdeme v ní mj. i litanie ke sv. Františkovi a sv. Anto-
nínovi. 

Setkání na Cvilín�, 3.7.-7.7.2000 
Toto setkání p�ipravují brat�i minorité. Téma setkání nava-
zuje na Setkání mládeže se Svatým otcem: Slovo se stalo 
T�lem. Podrobné informace p�ineseme v p�íštích Zpravoda-
jích. 

EUFRA-týdny v N�mecku, 9.-23.7. 2000 
Letos se toto setkání sekulárních františkán� ze západoev-
ropských i východoevropských zemí „s Františkem na cest� 
k nové Evrop�“ uskute�ní ve Freckenhorstu v diecézi Mün-
ster. Cílem setkání je vzájemné poznání sekulárních františ-
kán� z r�zných zemí, vým�na zkušeností, prožití církve jako 
bratrského spole�enství, které p�ekra�uje národní hranice a 
p�ispívat tak k porozum�ní mezi národy. 
Hlavní organizátorkou je sestra Margret Mertens, která 
letos v lednu navštívila naše národní spole�enství a ú�astni-
la se na forma�ním seminá�i v Olomouci (viz Zpravodaj �. 
15). Pro letošní rok bylo vybráno téma Církev – místo Vt�-
lení v dnešní dob�. 
Program: spole�né modlitby (liturgie hodin), zp�vy, mše sv., 
práce ve dvojjazy�ných skupinkách (polsko-n�mecké, ang-
licko-n�mecké, francouzsko-n�mecké, polsko-anglické, 
rumunsko-italské, francouzsko-anglické a francouzsko-
polské) s tématy: Písmo, zp�v, pantomima, p�íprava slavení 
liturgie, …), sport, výrazový tanec, malování, jazyková 
výuka, setkání s místními, výlety do okolí. Ubytování 
v jedno-, dvoj- a t�íl�žkových pokojích.  
Naše národní spole�enství má k dispozici 5 míst za nižší 
cenu: 10 DM/den + 40 DM na výlety, tj. celkem 180 DM. 
P�ihlášky zasílejte nejpozd�ji do 31.3.2000 na adresu: Petr 
Alexa, Kr�ská 981, 140 00 Praha 4. 

Provin�ní kapitula brat�í minorit� 
Slavila se ve dnech 27.-29.1.2000. Provinciálem byl zvolen 
P. Stanislav Gry	 OFMConv. 

Provin�ní kapitula brat�í kapucín� 
Slavila se ve dnech 21.-27.2.2000. Provinciálem byl zvolen 
P. Lukáš Šebák OFMCap. 

Pod�kování a prosba 
Ve zvláštním dopise ze dne 24.1.2000 jsme požádali místní 
spole�enství o zaslání ro�ního p�ísp�vku národní rad� ve 
výši minimáln� 40 K� na �lena, resp. minimáln� 30% 
z vybraných p�ísp�vk� tam, kde pravideln� vybírají a kde 
tedy t�chto 30% je vyšší �ástkou než 40 K�. D�kujeme 
všem spole�enstvím, která již tento sv�j p�ísp�vek zaplatila. 
Jelikož je ale naše národní pokladna tém�� prázdná a 
v letošním roce nás �ekají mimo�ádné výdaje spojené p�ede-
vším s po�ádáním národní volební kapituly na Velehrad�, 
prosíme všechna místní spole�enství o zaslání mimo�ádné-
ho p�ísp�vku na organiza�ní zajišt�ní volební kapituly a 
pozvání zástupce mezinárodní rady SF� ve výši minimáln� 
20 K� na �lena. 

Zpravodaj emailem 
Pokud máte emailovou adresu, rádi bychom Vám posílali 
Zpravodaj pouze tímto zp�sobem. Tím ušet�íme za poštov-
né. Informujte o tom, prosíme, na adresu: reggie@volny.cz 


