
   

K Tobě Pane! 

Právem očekáváte, že nová národní rada SFŘ by měla předstoupit s návrhem duchovního 
zaměření na příští období. Toto zaměření musí nutně obsahovat směr, kterým se v tuto dobu 
ubírá celá církev. Tento směr vytýčil Sv. otec Jan Pavel II. ve svém pastýřském listě Tertio 
milenio adveniente (TMA). Jeho podstatou je příprava na vstup do nového tisíciletí. Proto 
i generální ministryně Emanuela de Nunzio a generální asistenti našeho řádu nám ukládají 
hlouběji se zamyslet nad obsahem tohoto listu Sv. otce. a proto i my vám chceme přiblížit 
projekt přípravy na 3. tisíciletí, projekt, který nás všechny povede cestou sv. Františka a který 
nás připraví na evangelizaci v novém tisíciletí. Proto žádáme všechny naše duchovní asistenty 
a formátory, aby zaměřili svou duchovní službu na témata, která vyplývají z pastýřského listu 
TMA:  

1997 Ježíš Kristus - obnova víry  

1998 Duch svatý - naděje  

1999 Bůh Otec - láska  

V letošním roce se máme tedy zaměřit na osobu Ježíše Krista a obnovu víry, uvědomit si 
význam křtu, obnovit zájem o četbu Písma svatého, studovat nový Katechismus a také si 
uvědomit, jakým vzorem víry je pro nás Panna Maria. Proto vám doporučujeme, abyste 
alespoň jednou týdně vzali do ruky katechismus a postupně si prostudovali 2. - 7. článek, tj. 
str. 116 - 184, které hovoří o Kristu a str. 317 - 332 o křtu.  

Letošní volební kapitulu jsme spojili i s poutí víry z Levého Hradce na Velehrad a 1. června 
jsme se na Velehradě modlili i za vás. Nyní vás zveme na obnovu křestních slibů, kterou 
bychom chtěli vykonat na svatém Hostýně na svátek našeho Otce sv. Františka v sobotu 
4. října.  

František Reichel  

ministr SFŘ ČR 

Informace o národní kapitule 

V den svátku Navštívení Panny Marie se konala volební kapitula SFŘ České republiky. Tato 
kapitula se koná každé tři roky a je na ní volena národní rada, která koordinuje činnost SFŘ 
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po dobu tří let. Po pádu komunismu byl u nás ustanoven III. řád sv. Františka pod novým 
názvem SFŘ. Všechny kontakty se světem však byly přetrhány. Proto trvalo určitý čas, než se 
toto společenství opět mohlo zapojit do mezinárodní organizace. Nyní je vše po legislativní 
stránce v pořádku, a tak národní rada zvolená z této kapituly je po dlouhé době první zcela 
legitimní. Obě dosavadní, zvolené po roce 1989, byly pouze radami prozatímními.  

Volební kapitulu řídil, generální ministryní z Říma pověřený, br. Tibor Kauser z Maďarska. 
Jeho dorozumívacím jazykem byla angličtina, a tak všichni cítili, že se s námi na mezinárodní 
úrovni počítá.  

Program kapituly byl bohatý. Již v pátek 30.5. proběhlo seznámení odstupující rady 
s kandidáty. v sobotu pak podal národní ministr br. František Reichel podrobnou zprávu 
o činnosti odstupující prozatímní národní rady. Objektivně uvedl úspěchy i neúspěchy a uvedl 
úkoly, které rada nestačila dokončit a zůstávají úkolem pro radu novou.  

Ze zprávy vyplynulo, že máme v České republice 56 evidovaných místních společenství, 
z nichž pouze 22 má již platné kanonické ustanovení. Byla již dopracována národní statuta 
a pracuje se na statutech pro mládež, jejíž činnost se za poslední období slibně rozběhla.  

Potom se již ujal vedení kapituly předsedající bratr Tibor. Padesát pět delegátů zvolilo 
osmičlennou národní radu ve složení:  

• br. František Reichel - ministr  

• br. Josef Jiří Brothánek - zástupce ministra  
• br. Petr Alexa - formátor  
• br. Václav Pták - ekonom  
• sr. Anežka Regina Fišerová - sekretářka  
• br. Pavel Rathouský - člen rady pro vizitace  
• br. František Žídek - člen pověřený péčí o mládež  
• sr. Jana Kubátová - pověřena stykem s médii  

Večer při závěrečném přátelském posezení využili delegáti přítomnosti br. Tibora k tomu, aby 
se dozvěděli něco víc o františkánech v Maďarsku. Vyšlo jim najevo, že naši maďarští bratři 
nemají vůbec nouzi o duchovní asistenty, čímž jsou oproti nám ve velké výhodě. Příjemné 
posezení bylo zakončeno modlitbou Otče náš, kterou se pomodlil br. Tibor ve své mateřštině.  

V neděli 1.6. představila nová národní rada svůj rámcový plán, který hodlá na svém 
nejbližším setkání dopodrobna rozpracovat.  

Na závěr otiskujeme nejdůležitější oznámení:  

• Kdo by měl zájem o umístění do Charitního domu pokojného stáří v Bílé Vodě, nechť 
se obrátí přímo na ředitelku Charity Jeseník pí. Evu Ťulpákovou.  

• Všechna společenství, která nemají ještě dekret, budou vyzvána k vyplnění 
příslušných formulářů (viz dále).  

• Společenství, která neměla více než tři roky vizitace, měla by o ni národní radu 
písemně požádat.  

• Podrobný plán činnosti a hlavně termíny a místa nově plánovaných exercicií budou 
včas zveřejněny ve Zpravodaji.  



Na závěr prosíme: Čtěte pečlivě Zpravodaj a seznamte s ním celé vaše společenství!  
Jana Kubátová 

FORMACE - exercicie 

Milé sestry a drazí bratři,  

každým rokem se pořádají exercicie pro Vás, členy Sekulárního františkánského řádu, a to 
nejen exercicie zaměřené tematicky, pro duchovní asistenty, formátory, animátory - nýbrž 
také pro členy, kteří nemají ve společenství zvláštní pověření.  

Na dosavadních kursech byla z počátku účast dobrá, ale postupně klesla z počátečních 60-ti 
účastníků (v r.l995) na 20 (v r.l997). Jistě tu byly nějaké nedostatky buď v organizaci, 
termínech nebo v náplni exercičních kursů, že došlo k takovému poklesu účastníků. Byli 
bychom rádi, kdybyste nám napsali (na adresu Národní rady), co napravit, aby Vám exerciční 
kursy vyhovovaly.  

Domníváme se, že v dnešní době, která na nás naléhá tolika a tak sugestivními požadavky, je 
třeba hledat a vlastnit Kristův pokoj, když jej máme po příkladu našeho sv. Otce Františka 
vnášet do dnešního neklidného světa a přinášet dobrou zprávu o našem vykoupení, jak to 
naznačuje náš františkánský pozdrav: “Pokoj a dobro!”  

Ale kde jinde načerpat k tomu sílu než ve dnech ztišení a samoty s Pánem. Dny duchovní 
obnovy jsou účinnou obranou proti tomu, aby se náš křesťanský a františkánský život 
nedostal na mělčinu. Generální konstituce SFŘ (čl. 11 a 13) praví: “Sekulární františkáni, 
dříve zvaní "kající bratři", si umiňují žít v duchu stálé konverze. Prostředky k pěstování této 
charakteristiky františkánského povolání jsou: aktivní i pasivní účast na bohoslužbě slova, 
zpytování svědomí, duchovní obnova (exercicie) ... v tomto duchu obrácení máme žít i láskou 
k obnově církve, doprovázenou osobní a společnou obnovou.” Proto Vám účast na 
františkánských exerciciích velmi doporučujeme.  

S přáním pokoje a dobra Vaši duchovní asistenti z Národní rady  

EXERCICIE se sv. Františkem v roce 1997:  

• pro muže a ženy od 17 let výše (zvl. terciáře - prohloubení duchovního života) se 
konají 24. - 29. srpna 1997 v Jiřetíně pod Jedlovou (exercitátor P. Michal Pometlo 
OFM).  

Příjezd v neděli do 17:30, přihlášky na adresu (do 15.7.1997): Petr Alexa, Krčská 981, 
140 00 Praha 4 - Krč. 

• pro muže a ženy od 17 let výše (zvl. terciáře) se konají l. - 9. září 1997 ve Starém 
Bohumíně (exercitátor P. Augustin Šváček OFMCap).  

Příjezd v pondělí do l8:00, přihlášky na adresu: Marie Kudrnová, Ant. Bejdové 1795, 708 00 
Ostrava-Poruba, telefon (do práce): 069-359289.  

• pro muže a ženy se konají 19. - 25. října 1997 na Svaté Hoře u Příbrami (exercitátor 
P. Michal Pometlo OFM) - 10 volných míst.  



Příjezd v neděli do 17:00, přihlášky na adresu: Anna Smrčinová, Bítovská 28, 140 00 
Praha 4. 

• pro muže a ženy od 50 let výše se konají 5.-8. listopadu 1997 na Velehradě 
(exercitátor P. Janča OFM),  

přihlášky na adresu: poutní dům Stojanov, 687 06 Velehrad.  

Národní rada nabízí pomoc vašim společenstvím při organizování a obsazování exercicií. 
Rádi bychom uveřejňovali v tomto zpravodaji také termíny exercicií pořádaných 
jednotlivými místními společenstvími spolu s kontaktní adresou (případně telefonem), na 
kterou je možno se přihlásit. Proto prosím sestry a bratry ministry místních společenství, aby 
mi zaslali včas (tj. alespoň 2 měsíce předem) informace o exerciciích, které pořádají. 
Informace by měla obsahovat termín, místo, případně exercitátora, kontaktní adresu (viz 
exercicie uvedené v tomto zpravodaji). Chceme tak umožnit účastna exerciciích i našim 
sestrám a bratřím z malých společenství.  

br. Petr Alexa, formátor, Krčská 981, 140 00 Praha 4 
 
 

Kanonické ustavení místního společenství 

Jak bylo řečeno na volební kapitule na Velehradě, žádost o kanonické ustavení společenství 
dosud podalo asi 20 místních společenství (spolu se žádostí o ustanovení duchovního asistenta 
nebo i animátora). a většina z těchto společenství jako odpověď na tyto žádosti dostala již od 
provinciála 1. řádu dva dekrety. Asi 30 společenství tyto dvě žádosti (žádost A-1 nebo A-2 
a žádost B) dosud nevyplnily, ani neodeslaly.  

Proto znovu upozorňujeme na předminulý Zpravodaj, kde byl publikován Postup při 
kanonickém ustavení místního společenství SFŘ a přiloženy i formuláře žádostí. Stačí jen 
vyplnit a patřičně podepsat dvě z přiložených žádostí (A-1 nebo A-2 a žádost B) a obě odeslat 
na adresu:  

br. František Reichel, Chotouň 80, 254 01 Jílové u Prahy.  

Pokud společenství ještě nemá řádně zvolenou (aspoň tříčlennou) radu, odesílá žádost A-2 (ne 
A-1) s podpisy aspoň pěti profesních členů.  

Pokud společenství ještě nemá patřičné Dekrety, podepsané provinciálem 1. františkánského 
řádu, není kanonicky ustavené, byť by mělo již u sebe schválení biskupa či arcibiskupa.  

I když tyto církevně-právní předpisy jsou až druhotné pro životnost a růst dobrého bratrského 
společenství, přece je potřebné jich také dbát. i tím se projevuje jistá svědomitost a životnost 
společenství.  

br. Augustin a br. Pavel Rathouský, členové NR 


