
Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry!  
   

K Tobě Pane! 

Již na prvním setkání nové národní rady jsme hovořili o duchovním programu na příští období 
(viz minulý zpravodaj NR). Na dalším setkání 1.-2. srpna jsme tento program, který navazuje 
na list svatého otce Tertio millennio adveniente ještě dále rozpracovali - zejména na základě 
vašich námětů. v následujícím tedy předkládáme náš program a prosíme všechny ministry, 
formátory a duchovní asistenty, aby mu věnovali pozornost a navržená témata zařadili do 
duchovních programů, exercicií apod.  

Letošní rok je zasvěcen Ježíši Kristu a hlavním tématem je víra. Praktickým důsledkem je 
uvědomění si významu křtu. Proto Vás všechny bratry a sestry zveme na naši pouť na svatý 
Hostýn 3.-4. října, kde při mši svaté, kterou bude sloužit apoštolský nuncius a člen našeho 
řádu msgre G. Coppa, obnovíme každý svůj křestní slib.  

V příštím roce zasvěceném Duchu svatému bude hlavním tématem naděje. Národní rada 
připravuje na tento příští rok společné setkání na Velehradě na Hod Boží svatodušní (30. 
a 31. května), kde bychom chtěli nejen oslavit Ducha svatého, ale též připravit pod vedením 
Ducha svatého naše podněty pro církevní sněm. Na svátek svatého Františka se opět sejdeme 
na svatém Hostýně k obnově svátosti biřmování.  

Rok 1999 Sv. otec zasvětil osobě Boha Otce - jeho hlavním cílem je uplatňovat lásku 
k bližnímu. v tomto roce se tedy budeme snažit především o smíření a to jak při ekumenickém 
dialogu, tak i mezi sebou. Při setkání na svatém Hostýně budeme věnovat hlavní pozornost 
svátosti smíření.  

V roce 2000 na závěr tisíciletí bychom chtěli věnovat pozornost především eucharistii. 
Chceme si uvědomit přítomnost našeho Pána mezi námi, poděkovat mu za všechny dary, 
které udělil v tomto tisíciletí našim předkům i nám. Společnou eucharistickou oběť budeme 
slavit na svátek sv. Františka na sv. Hostýně.  

Při vstupu do nového tisíciletí v roce 2001 bychom se chtěli naplno hlásit k odkazu našeho 
otce sv. Františka a s ním toto tisíciletí začít. Proto bychom se na jeho svátek chtěli opět sejít 
na sv. Hostýně a zde obnovit naši profes.  

Pokoj a dobro 

František Reichel  

ministr SFŘ ČR 
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Zpráva ze setkání národní rady SFŘ 

Nově zvolená národní rada se sešla ve dnech 1. a 2. srpna 1997 v Praze. Přítomni byli všichni 
zvolení členové a z duchovních asistentů chyběl pouze otec Kryštof Skibinski, který byl 
z vážných důvodů omluven.  

Národní ministr bratr František Reichel na začátku vysvětlil novým členům osvědčený způsob 
průběhu setkávání:  

Část duchovní - zahájení modlitbou, duchovní slovo, denní modlitba církve, desátek růžence - 
který těžký kříž nesl - a jako vrchol vždy mše svatá.  

Část organizační nebo též administrativní mívá vždy větší počet bodů:  

• studium generálních konstitucí  
• program duchovní oblasti - formace  
• záležitosti místních společenství a jednotlivých členů  
• celostátní akce iniciované národní radou a oblastní setkání  
• legislativa (národní statuta SFŘ)  
• propagace řádu  
• františkánská mládež  
• mezinárodní styky  
• korespondence, sekretariát  
• ekonomika  
• různé  

Obě části se samozřejmě prolínají a i tentokráte probíhalo setkání ve velmi pěkném bratrském 
ovzduší a podařilo se mnohé vyřešit.  

Na závěr tohoto úvodu zopakoval bratr ministr zásadní myšlenky projektu vstupu do třetího 
tisíciletí, jak ho vytýčil Sv. otec (viz úvodní slovo).  
   

Z probíraných organizačních bodů vyjímáme podstatné:  

 

Oblastní setkání bratrských společenství 

 

Františkánská pouť na Petřín, 7. září 1997 - sraz ve 14:00 u prvního zastavení křížové cesty 
v Praze na Petříně, program: křížová cesta, program připravený dětmi, modlitba u sochy 
Panny Marie z exilu (vyprošení požehnání pro nový školní rok a ochrany pro všechny), 
zakončení v kostele u karmelitek na Hradčanech.  
   
   

Pouť do Vídně, 13. září 1997 - odjezd v 6:00 z Karlova náměstí v Praze (proti poliklinice) na 
slavnost růžencového smírného tažení za mír na světě, cena 340 Kč, návrat do Prahy asi 
v 23:00, nutný platný cestovní pas a rodné číslo, bližší informace a přihlášky u A. Navrátilové 



(tel. (02) 54 59 244) nebo v sakristii u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, 110 00 
Praha 1.  
   
   

Pouť na Hrádek u Vlašimi, 20. září 1997 - sraz v 9:15 na Dolním náměstí ve Vlašimi, 
následuje pěší putování údolím Blanice na Hrádek, program: mše svatá v 11:30, duchovní 
slovo, návštěva hrobu bývalého národního duchovního asistenta SFŘ otce Aloise Moce OFM 
v Radošovicích. Spojení autobusem z Prahy - Roztyl (trasa metra C), stanoviště č. 8, odjezd v 
7:40.  
   
   

Žádáme všechny organizátory oblastních setkání a jakýchkoli jiných místních 
františkánských akcí na příští rok, aby tyto nahlásili nejpozději do 30.11.1997 
národnímu ministrovi br. Františku Reichelovi na adresu:  

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

Oznámení musí obsahovat: termín, místo, pořadatele, okruh účastníků a téma. Národní rada 
musí tyto akce koordinovat, aby se naše činnost netříštila.  

 

Krátké zprávy 

 

Dne 5.8.1997 se ve zdraví a duševní svěžesti dožil 75 let duchovní asistent SFŘ otec Benedikt 
Holota OFM. Každý člen národní rady obětuje v týdnu otcových narozenin jednu mši sv. za 
něho. Přidejte se k nám v dalších týdnech a zahrňte otce také do svých každodenních 
modliteb. Otec Holota je velkým požehnáním pro každého s kým se setká a pro františkány 
zvlášť.  

Děkujeme vám za všechno, otče! Máme vás moc rádi.  

 

Gratulace sestry Emanuely 

V dopise ze dne 11.7. generální ministryně SFŘ blahopřála dr. F. Reichelovi ke zvolení 
národním ministrem. Na základě informace Tibora Kausera, který předsedal volební kapitule, 
vyjádřila potěšení, že vše proběhlo podle řádu a v bratrské harmonii. v závěru dopisu pak 
píše: “Jsem naplněna radostí a přeji nové národní radě plodnou práci při rozvoji SFŘ ve vaší 
zemi, aby jeho přítomnost byla stále účinnější jak v církvi tak ve společnosti.”  

 



Národní statuta 

Mezi poštou, která došla národní radě, byl také dopis, jehož závěr považujeme za dobré 
otisknout, abyste se spolu s námi potěšili. Je to dopis od generálního asistenta SFŘ otce Carla 
Schäfera OFM, který připomínkoval naše národní statuta:  

“Gratuluji národní kapitule k práci, kterou udělala na národních statutech ... Pozdravuji 
všechny vaše sekulární františkány a řeholníky, se kterými jsem se osobně setkal. Mám velmi 
hezké vzpomínky na mou návštěvu v Českých zemích 1992.”  

Pracovali jsme dobře a to nás jistě všechny těší. Zde je třeba ještě vyslovit dík všem 
delegátům národní kapituly za to, s jakou zodpovědností k diskusi o statutech přistupovali.  

Národní rada upravila text stanov podle připomínek otce Schäfera a odeslala do Říma ke 
schválení. Připomínky se týkaly toho, že statuta mají dávat pokyny, a ne obsahovat 
doporučení (souhlas životního partnera s profesí a službou v národní radě, zajištění mše sv. za 
živé i zemřelé členy místního bratrského společenství minimálně dvakrát do roka), členství 
duchovních asistentů v národní radě (patří-li do ní tři asistenti, nemohou mít společně jeden 
hlas, ale tři), znalosti cizího jazyka pro kandidáty do národní rady (nepotřebné omezení - bylo 
vypuštěno), do statut byly doplněny dva nové články (podle doporučení mezinárodní rady):  

• Národní kapitula je sestavena ze sekulárních členů národní rady, ze tří duchovních 
asistentů národní rady a z delegátů místních bratrských společenství. Ti všichni mají 
aktivní volební právo.  

• Další formou setkávání bratrských společenství na národní úrovni jsou celonárodní 
poutě organizované národní radou.  

Po schválení v Římě rozešle národní rada text statut všem bratrským společenstvím.  
   
   

CELONÁRODNÍ FRANTIŠKÁNSKÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN  

Autobus na svatý Hostýn 

Národní rada SFŘ vypravuje františkánský autobus na celonárodní pouť na sv. Hostýn ve 
dnech 3. a 4. 10.1997. Jednotná cena zpáteční jízdenky je 100 Kč. Ubytování a strava jsou 
zajištěny, každý si je však hradí sám.  

Trasa autobusu: Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, 
Olomouc, Sv. Hostýn.  
   
 

Zastávky: pátek 3.10.1997 12:00 Praha, trasa metra C, stanice Roztyly 

    14:00 Hradec Králové, u hlavního nádraží před prodejnou Dřevotvar 

    16:30 Olomouc, u nádraží před hotelem Sigma 

   



Další zastávky na trase jsou možné po předběžném projednání. Závazné přihlášky 
a požadavky na další zastávky na adrese:  

Jana Kubátová, náměstí Svobody 450, 500 02 Hradec Králové, telefon se záznamníkem (049) 
551 31 77.  

Odjezd ze sv. Hostýna v sobotu 4.10.1997 ve 13:00. Předpokládaný návrat do Prahy mezi 18 
a 19 hodinou.  
   

Program františkánské pouti na sv. Hostýně ve dnech 3. a 4.10.1997 

   
pátek 3.10. mládež vyjde během odpoledne pěšky na sv. Hostýn a pomodlí se křížovou cestu, mezitím dorazí 

i ostatní poutníci  

a v 19:00 bude společná mše svatá.  

Po ní si mohou poutníci vybrat ze dvou možností:  

a) pokračovat s mládeží v jejím programu  

b) zúčastnit se besedy se členy národní rady a mezi sebou 

sobota 4.10. 9:00 společné ranní chvály  

9:30 mše svatá s obnovením křestních slibů (celebruje arcibiskup G. Coppa, papežský nuncius)  

13:00 odjezd poutního autobusu  

Po odjezdu poutníků bude následovat další zasedání národní rady. 
   

NOVÁ ADRESA SEKRETARIÁTU SFŘ 

 

Sekretariát národní rady SFŘ, kapucínský klášter, Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno,  

telefon na sekretářku sestru Anežku Reginu Fišerovou do zaměstnání (05) 45 512 111, domů 
(05) 4324 4183.  
   
   

Jana Kubátová a Petr Alexa 

 



Milá sestro představená, milý bratře představený,  
   
   

prosím Tě o vyplnění následujícího dotazníčku. Cílem je zlepšení a zrychlení vzájemné 
komunikace a kontaktů.  

Vyplněný dotazníček mi můžeš zaslat na adresu Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4 nebo 
mi předat při františkánské pouti na sv. Hostýně 3. a 4.10., kde se s Tebou i s formátorem 
z vašeho společenství rád setkám.  
   
   
   
   

Bratrské společenství (místo):  
   
   
   

  ministr formátor duchovní asistent 

jméno a příjmení       

adresa       

PSČ, město       

telefon (domů)       

kdy možno volat       

telefon (do práce)       

kdy možno volat       

fax       

e-mail       

 
   

počet profesních členů:  

počet noviců:  

počet kandidátů:  
   
   

jak často se setkáváte:  

jsou-li setkání pravidelně v určitý den, kdy a kde probíhají (čas, adresa):  
   
   



struktura setkání (heslovitě):  
   
   
   
   

materiály používané při formaci noviců:  
   
   

• jak často formační setkání probíhají:  

• kdo formaci u vás provádí (formátor, ministr, či duchovní asistent):  

Pokud má vaše společenství sekce, prosím o vyplnění dotazníčku pro každou sekci zvlášť 
(kontaktní adresa, telefon na “vedoucího” sekce), pokud máte více formátorů, prosím 
o vyplnění dotazníčku pro všechny formátory.  
   
   

Díky za vyplnění. 

Petr Alexa 

 
   
   

Zde můžeš doplnit prosby, náměty, ... 

 


