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Sekulární františkáni by v 21. století měli sdílet, akceptovat a naplňovat to, že že: 
– žijí ve světě tj v občanské = sekulární společnosti. To znamená podílet se na jejím rozvoji 
ve všech oblastech, zejména však v oblasti morálky, etiky, ekonomiky a techniky, 
– jsou křesťané – mají tedy přinášet světu poselství pokoje, vzájemného porozumnění, 
teolerance a také konkrétní spolupráce a spoluúčasti zejména v sociální oblasti,katolické církve, 
– jsou členy katolické církve, tudíž jsou samozřejmé jejich aktivity i  angažovanost jak v 
blízkém okolí – ve farnosti, diecézi atd., tak i ve vzdálenějších oblastech jako jsou např celocírkevní 
témata např problematika rodin, misie apod. 
 
Co je tedy pro sekulární františkány typické a jake před nimi stojí výzvy a úkoly tj. žít ve 
světě  na začátku 21. století a na co třeba, aby se NBS i jednotlivé MBS zaměřovali: 
Především na to, co je aktuální – na to,co svět očekává od církve, zéjména na to co není populární a 
je obtížné a na co křesťané (i katolíci) neradi slyší a příliš se tomu nevěnují – viz výzvy našeho 
svatého otce Františka: 
1) Věnovat se chudým a lidem na okraji společnosti  (především těm, od kterých se druzí 
odtahují, štítí se jich, nebo jsou jim lhostejní– imigranti, romové, drogově závislí). Naše služba by 
měla být především v této rovině -  sloužit především těm, o kterých i my říkáme nebo si myslíme 
"toho nemusím". Naše zaměření by zde mělo být  ve dvou rovinách: 
             A) Koncepční na úrovni NBS tj. V našich programech, dokumentech a také ve vazbě na            
                  další organizace 
             B)  Konkrétní tj. na lidi v našem blízkém okolí (zejména ve farnosti) , kterých se ostatní 
                   nevšímají nebo se od nich odtahují. 
 
2) Věnovat se aktivně františkánsky politice - (viz Řehole 15 a GK 22 a projev sv.     
           Otce 16.9. 2013 „ Dobrý katolík se  má míchat do politiky a vnášet do ní to nejlepší ze sebe  
           sama zejména nápady, podněty a modlitbu. 
NÁVRH: 
 A) Modlit se, trpět a přinášet oběti, včetně půstu za politiky. Toto je úkol pro všechny, ale     
      zejména pro starší, upoutané na lůžko a invalidní. 
 B) Sledovat politická témata, snažit se jim porozumnět a reagovat na ně - jak v blízkém tak   
       ve vzdálenějším okolí (na př. v tisku rozhlase, na internetu). 
 C) Podporovat a povzbuzovat všechny dobré lidi v okolí, kteří se věnují veřejným    
       záležitostem a zejména politice. 
 D) Vyhledávat vhodné kandidáty pro službu zejména v komunální politice (nejen křesťany, 
      ale všechny "lidi dobré vůle". 
 E) Samozřejmostí musí být účast všech členů v každých volbách. Ale nejen to – je třeba se 
      v tomto angažovat a získávat další lidi pro aktivní účast ve volbách  (ve farnosti i jinde). 
3) V oblasti kultury spolupracovat ve všech oblastech se státními institucemi i dalšími 
organzacemi a  jednotlivci. 
4)  Radost – radostnou zvěst (evangelium)je třeba: 
A)  Zakoušet na sobě a neustále si uvědomovat z čeho pramení. 
B) Vnášet ji do světa – především do svého okolí. Nejen slovy a "akcemi", ale skutky a 
     svým příkladem. 
     (Viz Řehole 19 a GK 26) 
 
Poznámky: 
1) Tolerance a smíření - co mi říkají tyto pojmy 
2) Dr. F. Nosek – v čem mně osobně oslovuje 
3) Ekologie (Řehole 18) – co konkrétně můžeme nabídnout církvi i okolí 
4) Kromě toho předpokládám, že do návrhu zařadíme koncepci formace 


