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Dopis sv. Ludvíka synovi

Co bude

25.8. 2014 jsme slavili svátek Svatého Ludvíka IX. Francouzského.
(*25.duben 1214 Poissy – +25.srpen 1270 Kartágo). Jako vzpomínku na
něj uvádíme myšlenky z jeho závěti, z dopisu, který napsal Ludvík IX
svému synovi Filipovi, budoucímu králi.

- duchovní cvičení na
Velehradě

Můj milovaný prvorozený synu, přijmi pozdrav od svého otce, který tě
miluje. Píši ti, protože ty sám jsi říkal, že mým slovům rád nasloucháš.

- program modliteb na IV.
čtvrtletí

Můj nejmilejší synu, moje první rada je, že bys měl milovat Pána, svého
Boha, celým svým srdcem a celou svou silou. Bez toho není spásy. Chraň se,
synu můj, všeho, co víš, že se nelíbí Bohu a každého smrtelného hříchu.
Raději buď mučedníkem, než aby sis dovolit spáchat smrtelný hřích.

Uvnitř naleznete:

Co bylo
- kapituly a vizitace
- pouť na Antonínek
- celostátní setkání NBS
SFŘ na Slovensku

Pokud se nahrne více těžkostí, nes je ochotně a s vděčností, protože jsou pro
tvé dobro. Pokud ti dá Pán požehnání a bude se ti dobře dařit, děkuj Bohu
pokorně a nenech se oklamat pýchou. Drahý synu, zvykni si na častou
zpověď u takových kněží, kteří jsou přímí a vzdělaní, aby tě mohli vyučovat i
varovat a měli odvahu pokárat tě, kvůli tvým chybám.

- formace v Sušici a jejich
pouť po františkánských
místech v Itálii

Bohoslužby poslouchej s radostí a oddaností. Pokud je mše dlouhá, buď i
tak pozorný, nemluv prázdná slova, modli se věrně k Bohu, ať nahlas nebo
vnitřní modlitbou srdce.

- zasedání národní rady

Buď dobrosrdečný k chudým, nešťastným a postiženým. Dej jim co nejvíce
pomoci a útěchy, jaké si můžeš dovolit. Udržuj ve své zemi dobré zvyky a ty
špatné nepodporuj. Nezatěžuj lid zbytečnými daněmi.

Různé
- Sv. Ludvík
- Estonsko
- Dny víry
- Ebola
a mnoho dalších

Děkuj Bohu za všechny výhody, které ti Bůh daroval, aby ses naučil
přijmout věčný život. Jestliže budeš mít v srdci neklid, svěř se svému
zpovědníkovi nebo nějakému čestnému muži, který nevyzradí tvá tajemství a
tvému srdci se uleví. Dbej o to, aby lidé ve tvé domácnosti byli čestní a
loajální a miluj ty, kdo ctí Boha a jsou spravedliví a nenávidí chamtivost,
pak bude tvé království vzkvétat. Mluv otevřeně se svými spolupracovníky,
domlouvej jim. Naslouchej kvůli tomu ochotně Božímu slovu soukromě i
veřejně a hledej vedení v modlitbě a milosti Boží. Láska miluje vše dobré a
nenávidí vše zlé. Ve tvé přítomnosti ať nikdo nenabádá k hříchu a nezlehčuje
slova druhého za jeho zády.
Drž se linie spravedlnosti. Vždy se stav spíše na stranu chudých než
bohatých, pokud si nejsi jistý pravdou. A to i tehdy, když by se někdo

postavil proti tobě. Nedovol soudci, aby tobě nebo tvým přátelům stranil. Tak získají odvahu být opravdu
spravedliví. U nejistých záležitostí či u těch, kde nelze najít pravdu, hledej radu u moudrých a spíše
mírných mužů. Žij se všemi ve spravedlnosti a míru, především s těmi, kdo slouží v církvi a patří do
řeholních řádů, starej se o jejich potřeby. Církev je naše matka a Papež je náš duchovní otec. Pracuj na
odstraňování hříšnosti, rouhání a kacířství tam, kam sahá tvoje moc. Miluj své bratry. Snaž se zabránit
zneužívání moci, těmi, kterým jsi svoji moc svěřil. Hledej cesty, jak se ve sporech vyhnout válce. Pokud
bude nutné chránit své poddané válkou, veď ji tak, abys neničil majetek chudých lidí. Postarej se také o to,
aby náklady na tvoji domácnost byly rozumné a umírněné.
Na závěr ti dávám veškeré požehnání, které může dát milující otec synovi. Ať tě chrání Nejsvětější trojice a
všichni svatí, požehnaná Matka Panna Maria, andělé i archandělé, před veškerým zlem ať tě ochraňují a
střeží. Ať ti Pán dá veškerou milost, abychom se prostřednictvím jeho štědrosti setkali v příštím životě a
mohli jej chválit a milovat na věky Sláva Otci i Synu i Duchu svatému jako bylo na počátku i nyní a
navždy. Amen.
Ludvík IX byl členem Třetího řádu sv. Františka a toužil po tom, aby některé z jeho dětí si zvolilo řádové
povolání. To se ale nestalo. Jeho děti i vnuci však zůstávali Bohu a katolické víře věrní.
Luboš Kolafa

Guillaume de Saint-Pathus – Kanonizace Ludvíka IX
ze spisu „Život a zázraky sv. Ludvíka“
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Na co se můžeme těšit
Adventní duchovní cvičení na Velehradě
Duchovní cvičení vede Antonin Klaret Dabrowsky, OFM ve dnech 9. - 13. prosince 2014.
Přihlášky: Exerciční dům STOJANOV, Salašská 69; 687 00 Velehrad.
Tel.: 572 571 531; 733 741 896, fax 572 571 420.
Email: velehrad@stojanov.cz. www.stojanov.cz.
Ubytování:
1 noc 240.- Kč ve dvoulůžkovém pokoji bez příslušenství, 300.- Kč s příslušenstvím,
300.-Kč v jednolůžkovém pokoji bez příslušenství, 350.- Kč s příslušenstvím.
Stravování: Snídaně - oběd – večeře 180,- Kč.

Plánované volební kapituly do konce roku 2014:
MBS Frýdek-Místek – Jaroslav Antoš
MBS Hodonín – Hana Reichsfeldová
MBS Jihlava – Markéta Strašíková
MBS Ostrava – Luboš Kolafa
MBS Praha PMA – A. Tesaříková
MBS Praha PMS – A. Tesaříková
Plánované bratrské a pastorační vizitace do konce roku 2014:
MBS Blažovice – Jiří Šenkýř a P. Petr Petřivalský OFMCap.
MBS Brno Husovice – P. Sebastian Kopec OFMConv.
MBS Černošice – P. Antonín K. Dabrowski OFM
MBS Český Těšín – Jaroslav Antoš a P. Sebastian Kopec OFMConv.
MBS Fulnek – P. Sebastian Kopec OFMConv.
MBS Kroměříž – Hana Reichsfeldová a P. Petr Petřivalský OFMCap.
MBS Milotice – Hana Reichsfeldová a P. Petr Petřivalský OFMCap.
MBS Olomouc – Zdeňka Nečadová a P. A Antonín K. Dabrowski OFM
MBS Olomouc – rodiny – Zdeňka Nečadová a P. Petr Petřivalský OFMCap.
MBS Ostrava – P. Sebastian Kopec OFMConv
MBS Příbram – František Reichel a P. Antonín K. Dabrowski OFM
MBS Stará Boleslav – Markéta Strašíková a P. Antonín K. Dabrowski OFM
MBS Šternberk – Jaroslav Antoš a P. Sebastian Kopec OFMConv.
MBS Třebíč – Zdeňka Nečadová a P. Petr Petřivalský OFMCap.
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SEMINÁŘ MINISTRŮ MBS SFŘ dále bývalých členů Národních rad a zástupců
MBS vyslaných na volební kapitulu v červnu
koná se : 9. – 10. ledna 2015 Brno – Petrinum
Ubytování hradí Národní společenství.

Přihlášky zašlete nejpozději do 23.12.2014 e-mailem: františkan@kolafa.name nebo dopisem Kolafa
Luboš , Žlutická 5, 323 00 Plzeň nebo volejte 734265161
Doprava do Petrina: Z hlavního nádraží do Petrina tramvají č. 12 nebo 13 směr Královo Pole, zastávka
Grohova. Skalní účastníci vědí, že sraz je po mši a nešporech před kostelem kapucínů na Kapucínském
náměstí a pak jdeme spolu pěšky do Petrina.

Jméno a příjmení

Služba v MBS

Ubytování
Sobotní
(ano/ne) oběd 100kč
(ano/ne)

ministr
Zástupce ministra
Kandidát do příští NR
Účastník volební kapituly

Program setkání ministrů:
Pátek 9.1.2014:
17:00 mše svatá u Kapucínů
18:00 nešpory u Kapucínů
19:00 ubytování a 19,30 společná večeře po františkánsku- z vlastních
zásob!!!
Námět: osobní rozhovory na téma Budoucí tři roky Národního
společenství.
20:30 společná modlitba – adorace v kapli

Sobota 10.1.2014:
06:45 Ranní chvály v kapli
07:15 společná snídaně – z vlastních zásob!!!
08:30 mše svatá v kapli
09:45 Příprava volební kapituly za účasti ministrů, zástupců MBS pozvaných na volební kapitulu. Účast
slíbili i bývalí členové Národních rad v uplynulém období.
Cíle a náměty pro další tříleté období života Národního společenství SFŘ
Téma: Národní společenství vytváříme a žijeme spolu.
12:00 Anděl Páně
12:30 oběd v restauraci
14:00 Pokračování odpolední diskuse a dále účast na dnech víry v Praze a také program akcí na rok
2015 a pod.
15:00 závěr a požehnání

PŘÍPRAVA NA PROGRAM :
Pročíst si náměty předložené ve zpravodaji. Reagovat na dopisy Národního společenství ministrům MBS a
Řehole, Konstituce. V duchu papežova Evangelii Gaudium promýšlet živost v místních bratrských
společenstvích a také v celonárodním společenství s budoucím dosahem do společenství mezinárodního.
(Sepsal formátor NR Luboš Kolafa)
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VÝROČÍ PROFESE VE IV. ČTVRTLETÍ 2014
Společenství
Ostrava
Uherské Hradiště
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Olomouc rodiny
Olomouc rodiny
Červený Kostelec
Praha PMS
Stará Boleslav
Praha PMS
Praha PMS
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Zlín
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Moravská Třebová
Přerov
Přerov
Olomouc rodiny
Stará Boleslav
Stará Boleslav
Praha PMA
Brno, kapucíni
Opava
Opava
Opava
Karviná
Slatiňany
Slatiňany
Praha Sv. Josef
Brno, kapucíni
Ostrava
Ostrava
Čeladná
Stará Boleslav
Praha Spořilov
Praha Spořilov
Slatiňany

bratr / sestra

I
I
II
II
II

Pištěková
Brokšová
Mejzlík st.
Mejzlíková
Vaněk
Pelikán
Pelikánová
Král
Červený
Bonaventura
Převrátil
Vlčková
Hegerová
Zajíčková
Fišerová
Kryštofová
Selingerová
Ston
Cigánek
Prinzová
Pardubický
Dědková
Urbanová
Holá
Filipová
Kempná
Schreiberová
Vlková
Maslowski
Bartůňková
Kubešová MUDr.
Hejnyš
Fojtíková
Jamnický
Machálek
Alexová
Tlachová
Šafránek
Šafránková
Novotná Mgr.
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Markéta
Marie
Petr
Pavla
Stanislav
Vít
Hana
Jan
Jiří
Čeněk
Miloš
Vendulka
Jaroslava
Marie
Jana
Marie
Marie
Václav
František
Eva
Bořek
Jana
Bohumila
Jaroslava
Martina
Olga
Marie
Hana
Zbyšek
Anna
Markéta
Vladimír
Anna
František
Václav
Pavlína
Antonie
Vladimír
Marie
Jiřina

datum
profese

Výročí
profese

15.11.1959
21.12.1969
04.10.1984
04.10.1984
04.10.1984
08.12.1984
08.12.1984
18.10.1989
19.10.1989
19.10.1989
19.10.1989
09.10.1994
22.10.1994
22.10.1994
22.10.1994
04.10.1999
04.10.1999
04.10.1999
04.10.1999
04.10.1999
23.10.1999
07.11.1999
07.11.1999
16.11.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
04.12.1999
19.12.1999
06.11.2004
06.11.2004
17.11.2004
04.12.2004
11.12.2004
11.12.2004
11.12.2004
04.10.2009
04.12.2009
04.12.2009
11.12.2009

55
45
30
30
30
30
30
25
25
25
25
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5

PROGRAM MODLITEB NBS SFŘ – ÚMYSLY NA ŘÍJEN - PROSINEC

Říjen
Za přátele sv. Františka v Estonsku,
Aby ve stopách sv. Františka našli cestu ke Kristu
Otče náš

Listopad
Za Generální kapitulu našeho řádu v Assisi ,
Abychom všichni byli vnímaví k vnuknutím Ducha Svatého
Otče náš

Prosinec
Za nové služebníky v Mezinárodní radě SFŘ
Aby sloužili našemu řádu s čistým a radostným srdcem
Otče náš
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Co se dělo v našem řádu
2. ročník Národní kající pouti SFŘ
Velehrad - Svatý Antonínek 28. a 29. 6. 2014
Národní formátor Sekulárního františkánského
řádu Luboš Kolafa řekl o pouti na Svatý
Antonínek: „Účastnili se terciáři sv. Františka,
přátelé sv. Františka, modlitební skupiny sv.
Františka, novicové z mnoha moravských MBS,
ale přijeli i terciáři z Čech (Praha, Plzeň,
Jistebnice). Mše se účastnilo také mnoho lidí ze
širokého okolí, protože zároveň byla slavnost
apoštolů Petra a Pavla. Sv. Antonín z Padovy
("archa Písma svatého" jak jej nazval papež
Řehoř IX.) je stále jeden z nejproslulejších
svatých, který vstoupil do Františkánského řádu
a poutní místo sv. Antonínek získává znovu
svojí velkou slávu z dřívějších dob.
Co mi dala nebo vzala pouť na sv. Antonínek?
Získal jsem nový pohled na způsob formace v
Národním společenství. Přece jenom jsem z
Čech a ne z Moravy. Díky za podněty od
milovaných moravských bratří a sester. Získal
jsem víru ve spolupráci vícero bratrských
společenství - dokázali zorganizovat pěší pouť,
velkou poutní mši, chválící kapelu k adoraci,
poutní dechovku, bohaté občerstvení, veřejnou
diskuzi o františkánství. Samozřejmě můj obdiv
k těm jednotlivcům, kteří se obětovali až na
dřeň. Co mi pouť vzala? Výmluvu, že je
nesmysl jet se pomodlit 400 km daleko a strávit
na cestě 5.5 hodiny. Stálo to za to.“

Kostelan, kde si prohlédli tamní kostel a dále
směřovali po poutní cestě do Ostrožské Lhoty.
V pastoračním centru se sešli ke společné
večeři poutníci s hudebníky z Brna spolu s
kněžími P. Jakubem Sadílkem z Prahy, P.
Petrem Benešem z Brna a P. Miroslavem
Reifem z Ostrožské Lhoty. V kostele sv.
Jakuba během večera chval zazněly písně
chval a modlitby. Zúčastnění mohli přijmout
svátost smíření i osobní přímluvnou modlitbu,
setrvat před Eucharistickým Ježíšem a nechat
se oslovit Božím slovem, které bylo pro
každého připraveno v košíčku. Podle
svědectví mnohých byl večer chval krásným
spočinutím v Boží náruči.
V neděli ráno se poutníci modlili u hrobu P.
Antonína Šuránka a dokončili poslední etapu
pouti na Svatý Antonínek. Počasí bylo stále
teplé a slunečné. Hlavní celebrant otec Jakub

V sobotu po poledni vyšli poutníci z Velehradu,
zastavili se v klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie v Uherském Hradišti a ve
františkánském klášteře. Pokračovali do
-7-

Sadílek připomněl, že svatí apoštolové Petr a
Pavel byli obyčejní lidé, kteří vedli své obyčejné
životy až do té doby, než prožili osobní setkání s
Ježíšem Kristem, kdy byli zasaženi a proměněni
Láskou a jejich život se tak stal neobyčejným.
Všichni jsme zváni k tomu, abychom žili osobní
vztah s Ježíšem.

nástrojem Ducha svatého. Františkáni se snaží
jít v životě v duchu Františkově, podobně jako
sv. František ve své době chtějí „obnovit Boží
dům“. V kapli sv. Antonína jsme prožili
vzácné chvíle, zřejmě nám sv. František
vyprosil Ducha svatého, který se tam vznášel.
Pax et bonum!

Po mši svaté se mohli přítomní zastavit u stolu s
františkánskou literaturou nebo si třeba koupit
dřevěné tau – františkánský křížek. Františkáni
nabízeli buchty a sladkosti, které napekly ženy
při klášteře a ostatní příznivci františkánské
rodiny. Sestřičky z Velehradu usmažily řízky a
protože přidaly něco navíc, dostalo se i na
kolemjdoucí zájemce.

Hana Brigita Reichsfeldová, MBS Uh.
Hradiště

Po obědě se zaplnila kaple sv. Antonína a začala
beseda o františkánství. Otec Jakub představil 1.
a 2. řád sv. Františka z Assisi a vydal krásné
osobní svědectví o své františkánské cestě.
Terciáři mluvili o 3. řádu sv. Františka a
odpověděli na dotazy, jak se žije a co obnáší
život v Sekulárním františkánském řádu. Zazněla
svědectví a společně jsme si zazpívali oblíbenou
františkánskou píseň „Učiň mě, Pane,
nástrojem.“ Sv. František se stal věrným

Volební kapitula v MBS v Čeladné
Bratrské společenství SFŘ v Čeladné má 15 členů ve věku od 46 do 87 let, průměrný věk je 67 let.
Jsou vesměs z Čeladné, 2 dojíždějí z Bašky, 1 z Ostravy. Do SFŘ vstupovali převážně v 90. letech,
dva vstoupili už před rokem 1989. Scházejí se každý měsíc na faře v Čeladné, která slouží také jako
komunitní centrum. Duchovním asistentem je nyní kapucín o. Maxmilián Gottwald. Poslední volby
zde byly v červnu 2011, ministryní byla zvolena sestra Dagmar Blažková.
Dne 28. června 2014 se slavila nová volební kapitula za účasti 10 členů. Předsedal jí člen národní
rady SFŘ Jaroslav Antoš a zúčastnil se jí národní duchovní asistent o. Petr Alkantara Petřivalský.
Novým ministrem společenství byl zvolen bratr Pavel Nebroj, jeho zástupcem bratr Petr Alexa.
Po skončení kapituly jsme se zúčastnili mše svaté, kterou v místním farním kostele sv. Jana
Nepomuckého sloužil zdejší kněz a koncelebroval o.Petřivalský. Členové nově zvolené rady při ní
slavnostním způsobem složili slib.
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Celostátní setkání NBS SFŘ na Slovensku
Vzhledem k tomu, že Národní rada NBS SFŘ na Slovensku pozvala zástupce naší Národní rady
na jejich 1.celoslovenské setkání NBS SFŘ, můžeme zde podat o tomto setkání referenci. Probíhalo
na poutním místě Staré Hory u Banské Bystrice v sobotu 12.července 2014. Za naše NBS se ho
zúčastnil bratr František Reichel (zástupce našeho národního ministra) a sestra Marie Magdalena
Janáčková (zástupce našeho člena Mezinárodní rady).
Do Banské Bystrice jsme přijeli vlakem už v pátek navečer a slovenští bratři z MBS nás odvezli
autem přímo do Starých Hor. Pozdravili jsme se s místním farářem a také se seznámili s nejbližším
okolím.
Staré Hory jsou jednou z nejstarších hornických osad na Slovensku (některé písemné zmínky
mluví o 7.a 8.století). Těžila se zde stříbroměděná ruda. V 1. polovině 15. století byla měděná
dolina největším producentem mědi na světě. Vysoký počet horníků si vyžádal i stavbu nového
kostela. Stavba gotického kostela začala 1448, možná na místě menšího původního, a byla
dokončena 1499. Magnetem, který přitahoval a dosud přitahuje stále více poutníků na Staré Hory, je
milostná socha Panny Marie s Ježíškem. Kostel byl tedy rozšířen a r.1621slavnostně posvěcen.
Během kuruckých válek, kdy bylo okolí v rukou protestantského vojska, obyvatelé sochu sejmuli
s oltáře a důkladně zabalenou zakopali do země na místě zvaném Studnička. Po válce roku 1711
občané opět přenesli sochu na oltář. Po několika uzdraveních a za duchovní správy jezuitů začala
mariánská úcta rozkvétat. Ke svátosti pokání i k přijímání svátosti oltářní přistupovali i takoví, kteří
dříve nechtěli jméno Panny Marie ani slyšet. Toto poutní místo vzhledem k jeho poloze můžeme
označit nejen za geografický, ale především za náboženský střed Slovenska. Součástí tohoto
poutního místa je tzv. Studnička. V místě, kde během válek byla zakopaná milostná socha Panny
Marie, se objevil pramen vody, který má zázračné uzdravující účinky. Původní kapličky a cesta ke
Studničce byly znovu zrekonstruovány 1941-42, byly vybudovány Růžencové schody, travertinová
kaple a zdi, včetně fontány na nabírání vody atd. Do nové kapličky umístili bělostnou sochu Panny
Marie objednanou z Itálie, která tam je i dnes. Po okolních kopcích jsou rozesety další Starohorské
kapličky postavené lidovými staviteli. Kostel Navštívení Panny Marie ve Starých Horách byl roku
1990 vyznamenán titulem Bazilika minor.
A v těchto promodlených, historií dýchajících místech, obklopených nádhernou přírodou, jsme
v sobotu spoluprožívali První celoslovenské setkání sekulárních františkánů. Začínali jsme
modlitbou růžence, přivítáním účastníků a mší svatou. Po modlitbě Anděl Páně se pokračovalo
prezentací regionů. I my jsme dostali slovo a bratr František jménem všech bratří a sester českého
NBS pozdravil celé shromáždění.
Slovensko má MBS rozdělené do 6 regionů. 1. Východoslovenský region má 231 členů se sliby a
11 MBS. Jeho rada se setkává 2x ročně a setkání má část pracovní (informace atd.) a duchovní
(nauka, meditace). MBS Prešov má kroniku již od r. 1883. MBS se setkávají týdně při akcích,
k modlitbě, k formaci apod. 2. Zástupce Oravského regionu mluvil o pětidenní duchovní obnově na
téma Láska a úcta v Dolném Kubíně. 3. Stredoslovenský region zastupovala sestra Lucie
Spodniaková, regionální ministr a zároveň formátor ze společenství Lučenec, mimo jiné i slovenský
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člen Mezinárodní rady. Tento region je nejmladší a nejmenší. Má 6 MBS. Dvě největší mají 30 a 40
členů. Každé MBS je specifické. 4. Maďarský region… 5. Povážský region. Má 1309 členů. Pořádají
Školu učednictví o víkendech u kapucínů. Zásadu mají: Nepoučovat – sdílet! 6. Západoslovenský
region má 11 MBS a 192 členů. Jejich ministr zajišťuje každý rok pouť v Šaštíně. Regionální setkání
formátorů je 2x ročně. Pracují i na vzájemném setkávání a poznávání celých MBS. Když jedno MBS
něco koná, pozve ostatní : včetně duchovních cvičení, výletů, poutí, soutěží i zájezdů např. do Prahy,
do Assisi, do Svaté země atd.
Ráda bych se podělila o pár zážitků a osobních zkušeností ze setkání. Když jsme se sešli na
prezentaci regionů, nenašla jsem žádné místo k sezení. Sedla jsem si tedy na zem. K mému
překvapení, sestry, které mne ještě vůbec neznaly, mi udělaly místo k sezení a pak se vzájemně
střídaly, aby každá mohla sedět aspoň chvíli. Úžasný zážitek, že? Pak mi před odjezdem jedna ze
sester jako dárek přinesla láhev se zázračnou vodou- já totiž žádnou láhev neměla. To mile zahřálo u
srdíčka. Také jsem se setkala s budoucím ministrem MBS, našeho bratra Martina, který si našel svou
lásku na Slovensku a přestěhoval se tam. Po našem rozhovoru bylo jasné, že z toho bude víc než
pouhý oficiální přestup jednoho sekulárního františkána z Čech na Slovensko. A co bylo velmi
zajímavé, kostel byl na konci setkání stejně plný jako na začátku. Světe div se, bylo to tak. Já to
viděla a prožila. Ani bratr František během sdílení nezahálel a dohodl další možnosti spolupráce. Byli
jsme přijati velmi srdečně a bratři a sestry osobně vyjadřovali radost z naší návštěvy. Celé setkání
probíhalo v radostné a přátelské atmosféře františkánského bratrství a proniknuté Duchem Svatým.
Přejí každému z našich MBS i bratru a sestře, aby našli na Slovensku své spřízněné MBS a osobně
zažili bratrství slovenských sekulárních františkánů.
Zapsala Marie Magdalena
PS: Máme ještě přislíbené odpovědi na naše otázky, které jsme během rozhovoru položili. Těšte se.

Závěr CMP 2014
V letošním roce jsme v 33. ročníku ve 14 etapách putovali z Levého Hradce na Velehrad přes
čtyři diecéze: pražskou, českobudějovickou, brněnskou a olomouckou. V poslední (srpnové) jsme
putovali z Netína závěrečných šest etap společně s poutníky 14. moravské poutě na Velehrad.
Celkem jsme ušli přes 350 km, v každé etapě byla účast 25- 30 poutníků. Duchovní téma letošního
ročníku je „Naše matka církev“, které jsme si jednak připomínali články z Katechismu katolické
církve, jednak modlitbami všech čtyř růženců v každé etapě, jak odpovídá tradici poutě. Na Velehrad
v poslední etapě v sobotu 24. srpna dorazilo na závěrečnou mši svatou celkem 570 poutníků, kteří se
modlili nohama a děkovali a prosili za církev a národ, za rodiny a mír. Bohu díky a také všem, kteří
se k nám během cesty připojovali v modlitbách růžence i těm, kteří se na mnoha místech o nás
starali.
Poznámka: Zahájení 34. Ročníku CMP bude v sobotu 14. února 2015 v kostele sv. Klimenta na
Levém Hradci mší svatou v 9.30 hod.
František Reichel
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Počáteční formace Noviců ze Sušice spěje k profesi 4.10.2014
Vytvořit přátelské společenství nových terciářů na kterém se schází šestnáct noviců a pravidelně další
lidé v období iniciace, není nikterak jednoduché. Je potřeba zajistit vzájemné sdílení, společné zážitky a
zůstat otevření dalším nově přicházejícím. Je velmi prospěšné, že od začátku jsou zvyklí scházet se
dvakrát měsíčně. Tím je zajištěna formace i vzájemné sdílení.
Pro upevnění františkánské sounáležitosti s celým Národním společenstvím se podařilo s Boží pomocí
seznámit sušické novice i s jinými společenstvími.
Na jaře se někteří účastnili formace kterou pořádalo MBS
Jindřichův Hradec. Formace se účastnili bratři a sestry z MBS
Jihlava, Praha Krč, Sušice, Plzeň a také hosté z Koinonie a z
farnosti Jindřichův Hradec. Formaci vedl bratr Dominik
ValerOFM z Plzně. Srovnával Žalmu 22 a texty z Evangelia, která
se týkají Matky Boží Marie.
Během noviciátu se sušičtí
terciáři mohli seznámit s
některými
členy MBS
Plzeň, kteří dojížděli do
Sušice
společně
s
formátorem Národní rady.
Terciáři z Plzně a Sušice
společně navštívili muzeum
Manky Římanky Bílovéterciářky sv. Františka z 19.
století v Mrákově u
Domažlic. Po společném
obědě se pak těšili ze
společné formace na faře v
Plzni.
Bratr Romuald OFMCap vysvětlil, jak se můžeme jednoduše modlit krátké modlitby během celého
dne. Bratr Serafin OFMCap povzbudil k meditací nad cestou do Emauz, popsanou v Písmu.
Formace, pod vedení formátora pověřeného národní radou, Luboše Kolafy probíhala po celý rok
každý měsíc. Během dvanácti večerních setkání v Sušickém klášteře se novicové seznámili s celým
textem Řehole a Konstitucí. Formace probíhala formou hry do níž se všichni mohli zapojit. Nedílnou
součástí byly také diskuze na témata konstitucí a vyprávění zkušeností noviců, jak se potkali se sv.
Františkem.
Myslím, že vrcholem formace byla letní návštěva noviců v Assisi. Všichni víme, že návštěva míst,
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kde žil sv. František a sv. Klára zanechávají v srdcích terciářů nesmazatelnou duchovní stopu.
Zásluhou především bratrů kapucínů (br.Serafina a br. Romualda) zůstalo společenství otevřené i
pro přátele v. Františka. Po celý rok se dvakrát měsíčně s novici scházeli i další lidé z okolí Sušice.
Dva z nich se po roční iniciaci a se schválením formátora Národní rady, rozhodli vstoupit do
noviciátu při mši v bazilice sv. Františka v Assisi. Počáteční formace v Sušici bude mít své
pokračování. Na sv. sv. Františka vstoupí do profese prvních šestnáct noviců a ti zažádají na podzim
o založení nového MBS Sušice.
Samozřejmě, že sušičtí jsou na tom stejně jako ostatní: nemoci, mnoho povinností v rodině, v
zaměstnání apod. Čtyři z nich jsou např. soukromí zemědělci. Na sýrech, které vyrábí mají pod svojí
výrobní značkou napsáno: Sýry s přidanou hodnotou pokoje a dobra. Pro všechny je důležité
vzájemné sdílení zážitků s ostatními. Velkou výhodou terciářů v Sušici je, že se bratři a sestry
nestýkají jen 2 x měsíčně na formaci a sdílení v Sekulárním řádu, ale že i nadále žijí společně s
celou farností. Jsou opravdu jednou rodinou.
Pokládám za správné znovu a znovu vyzdvihnout činnost Božího Ducha, který podnítil bratra
Serafina OFMCap a Bratra Romualda OFMCap, aby vynaložili velké úsilí při formaci noviců sv.
Františka z farního společenství Sušice a nežárlivou podporu P. Václave Hese duchovního správce
farnosti Sušice. Jejich úkolem nebylo jen farníky seznámit s životem sv. Františka, ale především
prohlubovat bratrskou náklonnost – tedy křesťanské přátelství. (Citát čl.89/3 Konstitucí: Jterciáři
jsou živými svědky bratrské náklonnosti řeholníků k SFŘ a poutem spojujícím jejich řád se SFŘ)
Sepsal Formátor NR Luboš Kolafa
Erb kláštera Kapucínů v Sušici: Nad korunou je vyobrazena
Panna Marie Bolestná. V pravém je znak
Jindřicha
Liebsteinského z Kolowrat, hlavního donátora kláštera..Letopočet
odkazuje na počátek realizace výstavby kláštera (zakoupení
pozemku).

Proběhlé volební kapituly:
MBS Čeladná – Jaroslav Antoš

Proběhlé bratrské a pastorační vizitace:
MBS Podolí – Jiří Šenkýř a P. Petr Petřivalský OFMCap.
MBS Brno Husovice – Hana Reichsfeldová
MBS Staré Město – Hana Reichsfeldová a P. Antonín K. Dabrowski OFM
MBS Černošice – A. Tesaříková
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Ze Sušice po františkánských místech
Pouť nejen sušických členů SFŘ po stopách svatého Františka z Assisi se uskutečnila od 23. srpna do
30. srpna 2014. Pouti se účastnili i zástupci pražského společenství SFŘ a celkový počet nás byl
šestnáct včetně dvou bratří kapucínů Serafína a Dominika.
Ze Sušice jsme odjížděli již v 6 hodin, ale to už jsme měli za sebou ranní mši svatou, která byla v 5
hodin v kostele svatého Felixe z Cantalicie. Před sebou jsme měli cestu dlouhou přibližně 1050 km.
Jako první jsme přejeli hranice s Německem, směr Deggendorf, Műnchen a zanedlouho jsme se
dostali do Rakouska, kde nás čekal obávaný Brenerský průsmyk, známý svými zácpami, což se nám
potvrdilo, když jsme jeli 15 km dlouhý úsek 3 hodiny. Další překvapení nás čekalo, když jsme vjeli
na placený úsek italské dálnice a opět jsme popojížděli plížením vpřed. Celkem jsme nabrali cca 5
hodin zpoždění. Se zdravotními přestávkami nám cesta tam trvala 19 hodin.
Na místo ubytování u Rivotorto k chudým sestrám františkánkám. V 1 hodinu v neděli ráno nás
jedna sestra mile přivítala a ukázala nám, část domku, kterou jsme měli jen pro sebe.
První probuzení v Itálii bylo až v 8 hodin na snídani, o kterou se celou dobu výborně staraly ženy ze
sušického společenství SFŘ. Poté jsme se přesunuli k Assisi, kde jsme měli domluvenou mši svatou
v Sacro Convento v Capelle della Pace (kaple Pokoje), při které vstoupili Michal a Markéta Markovi
do noviciátu SFŘ. Byla to slavnostní chvíle i pro nás ostatní. Po mši svaté jsme prožili hezké chvíle
v bazilice svatého Františka. Nejprve jsme se modlili u hrobu sv. Františka a prvních druhů, po
modlitbě jsme prošli celou baziliku. Poté byl čas na studený oběd. Po posilnění těla jsme se vydali po
místech spojených se svatým Františkem a to do kostela, kde dříve byl jeho rodný dům, místo
narození, kostel San Rufino, u kterého stojí rodný dům svaté Kláry a kde byla až do začátku 20.
století jediná křtitelnice v Assisi. Nemohli jsme opomenout kostel sv. Kláry, ve kterém je původní
kříž ze San Damiána, ze kterého promlouval Pán ke svatému Františkovi: „Františku, jdi a oprav můj
dům, který, jak vidíš, se celý rozpadá.“ Po návštěvě tohoto kostela nás čekal poslední kostel, a to
svatého Petra, který opravoval svatý František. Poté se blížil čas návratu na ubytovnu, kde byla teplá
večeře a veselý seznamovací večer.
Třetí den, tj. 25. 8. jsme začali mší svatou v Carceri. Po ní jsme měli dostatek času na obeznámení se
s poustevnami prvních bratří, což byly přístřešky ve skalách. Po jednoduchém obědě jsme sjeli auty
do Rivotorto ke kostelu, odkud jsme šli pěšky k San Damiánu, kde jsme si udělali soukromou
prohlídku kláštera a kostela, kde žila svatá Klára a odkud odešla do života věčného. Po příchodu zpět
do Rivotorta jsme ještě navštívili zdejší kostel, ve kterém jsou chýše prvních bratří, ze kterých je
vyhnal jeden místní občan. A to už se schylovalo k večeru a my se vydali na ubytovnu, před večeří
jsme měli modlitbu chval podle svatého Františka a adoraci.
Čtvrtý den, tj. 26. 8. byl pod vedením Panny Marie Andělské, protože jsme měli ranní mši svatou
přímo v chýšce v Porciunkuli již v 9:30. Pro všechny to byl silný zážitek, prožít na tak malém
kousku země mši svatou s vědomím, že je nad námi celé františkánské nebe a že nám svatý František
žehná (viz přiložené foto). Po mši svaté, jsme se pomodlili i u místa smrti svatého Františka a také
jsme neopomenuli jít k místům jako je socha svatého Františka s živými holuby, růže bez trní, do
kterých František lehával, když prožíval silná pokušení. Také došlo k nakupování suvenýrů. A to už
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nás čekalo první stěhování na jiné
místo, kde jsme mohli odpočívat
další noci. Cestou jsme se zastavili
v Grecciu, kde svatý František slavil
vánoce v podobě živého betléma a
kde začala františkánská tradice
stavění betlémů. V kapli, ve které
proběhla tato slavnost, jsme si
zazpívali koledu Narodil se Kristus
Pán a snažili jsme se vžít do
atmosféry vánoc. Odtud jsme
putovali do Cantalicie, odkud
pochází první svatořečený kapucín a
patron našeho klášterního kostela.
Jelikož nebyla domluvená prohlídka
kostela, byl kostel zavřený, ale sám
svatý Felix se postaral, aby nám
vlídní domorodci zajistili otevření
kostela na dobu, jakou jsme potřebovali. K večeru jsme dojeli do Poggio Bustone, kde nás ubytovali
bratří františkáni u svého kláštera.
Pátý den, tj. 27. 8. začínal mší svatou v klášterním kostele v Poggio Bustone v 8:00, po které byla
vydatná snídaně. První skupina po snídani vyrazila na pěší pouť z Poggio Bustone přes Cantalicie do
La Foresty, kde nás mělo čekat auto. Dále jsme měli pokračovat do Fonte Colombo. Nebylo snadné
auto nalézt, neboť některá místa GPS nezná. Do Fonte Colombo jsme se nakonec bezpečně vrátili a
naše pěší pouť se natáhla z 12 km na 16 km. Mezitím, co jsme putovali, druhá skupina se přesunula
autem do města Rieti a tam objevovali krásu místa samého a ve svůj čas dojeli do Fonte Colombo.
Na jednotlivých místech jsme si přečetli, co se zde událo v době svatého Františka, např. ve Fonte
Colombo František napsal svou první řeholi, kterou bratři „ztratili“, neboť se jim zdála příliš přísná.
Šestý den, tj. 28. 8. začínal pro malou skupinu budíčkem 5:45 s odchodem v 6:00 na kopec, kde je
poustevna svatého Františka. Cesta na poustevnu trvá od 25 do 40 minut, záleží na rychlosti přesunu.
Zde se někteří pomodlili ranní chvály a v modlitbách odevzdávali sebe i ostatní do rukou těchto
svatých míst. V 8:00 začala mše svatá v klášterním kostele a po snídani byl čas k odjezdu na další
ubytovací místo do kapucínské poustevny v Le Cele u Cortony. Po ubytování v Le Cele, jsme se
vydali autem k jezeru Lago Traimeno a dále lodí na ostrov Isola Maggiore, kde svatý František trávil
čtyřicetidenní půst o půlce bochníku chleba. Po prozkoumání ostrova jsme se vrátili zpět, abychom se
vykoupali v jezeře a dopřáli tělu úlevu. Večer byl volný pro vzájemné sdílení.
Sedmý den, tj. 29. 8. začal mší svatou v kostele svaté Markéty z Cortony a to v 10:00. Přede mší sv.
jsme měli možnost pomodlit se přímo u jejího hrobu v hlavním oltáři. Po mši svaté jsme sestoupili do
historického centra Cortony a ochutnali jsme italskou pizzu. Pak už nás čekala cesta auty do Citta di
Castello, kde jsme se pomodlili u sv. Veroniky Guliani, stigmatizované klarisky-kapucínky, jejíž tělo
lze spatřit v hlavním oltáři. Po vydatném výletě jsme si dali večeři v Le Cele a měli volný večer a
přípravu na návrat do Sušice.
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Poslední den 30. 8. nám zvonil budík před pátou hodinou, abychom se stihli sbalit a nalodit se směr
domov se zastávkou na hoře La Verna, kde svatý František přijal Kristovy rány, tzv. stigmata. Po
příjezdu na La Vernu bratr Serafín domluvil mši svatou v kapli svatého Bonaventury hned pod
místem Františkovy stigmatizace. Dále následovala prohlídka La Verny a to místa stigmatizace, dále
místa, kde svatý František pobýval, kámen přátelství, kde rozmlouval s Ježíšem jako přítel s
přítelem, navštívili jsme kapli svatého Antonína z Padovy a další místa. Jelikož jsme měli před
sebou více než 800 km, vyjeli jsme z La Verny k domovině v 10 hod. Domů, do Sušice jsme
doputovali v neděli, pět minut po půlnoci.
Za poutníky zaznamenal br. Dominik OFMCap.

Zpráva z jednání Národní rady 29. a 30. 8. 2014
Zasedání Národní rady se tentokrát konalo v krásném městečku Sušice v kapucínském klášteře v pátek
29. 8. a v sobotu 30. 8. 2014. Na programu byl kromě obvyklých témat (vizitace a volby v MBS,
formační texty, uzávěrka Zpravodaje) projednávána naše účast na mezinárodní kapitule v Assisi
v listopadu letošního roku, návrh konference o sv. Ludvíku a Dr. Noskovi v dubnu příštího roku, naše
účast na Dnech víry v Praze začátkem června, a také již příprava na naši Národní volební kapitulu
v červnu 2015. Vypracování výroční zprávy za minulý rok má trochu zpoždění, prosíme bratry a sestry
o trpělivost a shovívavost…
Příští setkání národní rady bude v Praze 22. 11. 2014 u Panny Marie Sněžné.
Celý zápis ze zasedání najdete snad brzo na našem webu.
Zapsala Zdenka Nečadová, sekretář Národní rady
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Zprávy o dění v SFŘ - CIOFS
Všichni oslavme generální kapitulu našeho řádu
1. 11. na Slavnost všech svatých by se postupně, nedaleko chrámu Panny Marie Andělské v Assisi, měli
sejít všichni členové Mezinárodní rady SFŘ a šest pozorovatelů ze vznikajících národních bratrských
společenství. Společným slavením Nejsvětější oběti zahájíme Generální volební kapitulu našeho řádu.
Dohromady by nás mělo být kolem osmdesáti. Z Estonska se nikdo nepřihlásil, takže bude na někom z
nás, aby tamním přátelům sv. Františka o kapitule podal zprávy, protože nad vznikajícím společenstvím
v Estonsku má to naše české patronát.
Prosím, abyste se všichni podle svých možností ke slavení kapituly připojili: určitě se každý den po
dobu trvání kapituly (a klidně i předtím nebo potom) modlete za dary Ducha Sv. pro všechny, kteří
budou ve jménu všech profesních členů SFŘ jednat o další cestě sekulárních františkánů a volit bratry a
sestry do náročných služeb vedení řádu (dohromady nás po světě běhá kolem půl milionu, kdybychom
nebyli podle naší řehole rozptýleni ve světě, ale sešli se na jednom místě, zabrali bychom město o něco
větší než je Brno). Můžete použít modlitbu za generální kapitulu z minulého čísla Zpravodaje.
Pokud to vaše možnosti dovolí, buďte spolu s námi nejen v modlitbě, ale i v účasti na mši sv. po dobu
konání kapituly, kdo by chtěl, může zvolit nějakou formu postu nebo jiný zbožný skutek.
Připomínám, že úkolem kapituly je detailně promyslet a stanovit oblasti, kam nejvíce napřeme své úsilí
v následujících šesti letech. Naše sestra Encarnita, generální ministryně, zvlášť klade důraz na témata
Jak řídit a spravovat mezinárodní řád jako je SFŘ? Co je třeba zlepšit a změnit?
Důležitost rodiny pro SFŘ a Františkánskou mládež
Náš život v jednotě s Bohem uprostřed světa
Náš život v bratrství - dar církvi i světu.
Naše národní společenství prozatím dalo dohromady tyto nápady a návrhy (ještě můžete přidávat další):
1) Více posílit příhraniční spolupráci.
2) Podle záměrů papeže Františka posílit organizaci na kontinentálním základě (papež František
připravuje posun pravomocí a rozhodování na tuto úroveň pro celou církev. Formace, duchovní
zaměření i liturgie by byly v těsnější vazbě na kulturně společenskou stránku života. Rovněž by
bylo umožněno přesnější řešení aktuálních problémů a potřeb v sociální oblasti, např. migrace,
zacházení s nenarozeným životem, přeměn EU v Evropě, v Africe dostupnost vzdělání,
základních potravin, pitné vody, v Asii kromě toho soužití s jinými náboženstvími); organizaci
Předsednictva Mezinárodní rady SFŘ zachovat v současné podobě.
3) Zachovat důraz na dosavadní témata (Sociální nauka církve – podtéma nezaměstnanost a
migrace), encykliky papeže Františka: Evangelii gaudium a další, které chystá, přihlásit se k
synodu o rodině, který začíná (více informací se můžete dočíst na www.vira.cz), očekává se, že
synoda bude trvat tři roky a vznikne na ní instrumentum laboris, které se přetaví v papežský
dokument.
4) Zabývat se více postulací kauz blahořečení a svatořečení, když to časové možnosti dovolí,
představit případ Františka Noska a bratry
a sestry ze zahraničí pozvat na konferenci
- 16 připravovanou na Noskovo dubnové výročí. Nejsme zdaleka jediné NBS, které by rádo dotáhlo
do konce blahořečení sekulárního františkána.

5) Zvážit, zda zavést povinné nebo dobrovolné seskupení NBS na regionálním základě, abychom
mohli společně prožívat františkánské charisma. Praktické možnosti:
Regionální konference, semináře
Poutě a setkání
Liturgie
Spolupráce – pracovní zapojení (opravy, výstavba atd.)
Aktuální pomoc
6) Podporovat vytváření partnerských nebo patronátních NBS pro vznikající společenství

Program formace CIOFS – Sv. Ludvík
Mezinárodní rada SFŘ připravila k roku sv. Ludvika formační texty. Jsou určeny všem členům SFŘ
nejen k zamyšlení a meditaci ale též jako návod, jak našeho patrona sv. Ludvika
následovat právě v naší době - jak konkrétně žít evangelium. Jde o výzvy pro každého z nás. Tyto
texty jsou určeny i pro sdílení a diskusi na setkáních Místních bratrských společenství. Proto
doporučujeme Radám MBS zařadit následující témata na program setkání. A to:
V listopadu Téma I. Sv. Ludvik a duchovní život.
V prosinci Téma II. Sv. Ludvik a jeho veřejná činnost jakožto křesťana
V lednu Téma III. Sv. Ludvik a manželství (uveřejníme v lednovém Zpravodaji NBS).
Prosím, využijte i tento způsob společné cesty s našimi bratřími a sestrami po celém světě. Pokud se
budete chtít rozdělit o vaše zkušenosti a názory, rádi je ve Zpravodaji zveřejníme.

2014 CIOFS probíhající program formace
Téma I: Sv. Ludvík a duchovní život1
"Obraťte své životy k Bohu!"
"Drahý synu, mým základním učením je milovat Boha celým svým srdcem a celou svou silou,
protože bez toho nikdo za nic nestojí." (Z Ludvíkovy duchovní závěti synovi)
"Lidé jsou zvláštní; činí zločin z mé horlivosti v modlitbě, ale neřekli by ani slovo, kdybych trávil
hodiny hraním karet, hrou v kostky nebo lovem divoké zvěře nebo ptáků." (přisuzováno sv.
Ludvíkovi)
HISTORICKÁ PERSPEKTIVA: "SV. LUDVÍK - KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK“
Sv. Ludvík se hodně modlil. Každý den chodil na mši svatou, modlil se breviář a trávil dlouhé chvíle
v modlitbě. Kdykoli mohl, stáhl se do cisterciáckého kláštera v Royaumont, aby prohloubil své
společenství s Bohem v meditaci a modlitbě a aby skrze tuto obnovu o to častěji přecházel "z
Evangelia k životu a ze života k Evangeliu".
Jeho vnitřní život byl zakořeněn v touze následovat Krista a být s ním spojen v ponížení kříže. Stále
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lačný poznání vychutnával naslouchání učeným teologům. Ochotně přivítal sv.Tomáše Akvinského
a sv.Bonaventuru u svého stolu na večeři.
Sv. Ludvík si byl silně vědom hříchu a Božího odpuštění. Neřekla mu snad jeho matka Blanka
Kastilská: "Můj synu, miluji tě, po Bohu více než cokoli, nicméně raději bych tě viděla mrtvého
než vinného jediným smrtelným hříchem! "? Ke zpovědi chodil každý týden a své tělo podřizoval
přísné askezi. Dával také štědré dary chudým, kterým dobrovolně osobně sloužil.
PASTORAČNÍ PERSPEKTIVA: "VÝZVA VNITŘNÍHO ŽIVOTA"
Evangelium je základem vnitřního života sv. Ludvíka a každého pravého křesťana. Sv. Ludvík
často rozjímal nad Slovem Božím a nikdy nevynechal možnost nechat si ho vyložit.
Když se nemůžeme modlit svaté oficium (hodinky) jako sv. Ludvík, můžeme alespoň pozorně
spojovat každou hodinu našeho života s paschálními hodinami Ježíšovými. Učiňme si čas každý
den pro chvilku modlitby, společenství s Kristem a otevření našeho srdce Duchu Svatému.
Pamatujme, že půst posiluje modlitbu a směřuje naši sílu směrem ke službě chudým (GK 1 13, 3;
15, 3).
Nechť využíváme prostředky, které nám nabízí Církev, abychom zvětšovali naši lásku k Bohu a
našim bratřím: Eucharistie živí náš život a dává konečný význam všem našim závazkům. Svátost
smíření obnovuje naše spojení s Bohem a ostatními (Řehole 7)
OD SV. LUDVÍKA DO DNEŠNÍCH DNŮ
Skupinová diskuse: vyberte některé z následujících otázek k podpoře sdílení
Duchovní život
Sv. Ludvík dokázal smířit své královské povinnosti s vřelým a intenzivním prožíváním křesťanství.
Kolik prostoru věnujeme, v našem každodenním velkém zaneprázdnění, vnitřnímu životu
modlitby? (viz. Řehole 8)
Bereme na sebe různé závazky: rodina, zaměstnání, kluby a společenství... jaké prostředky můžeme
použít, abychom poodstoupili a uviděli všechny závazky v jejich pravém světle? Jak můžeme
pomoci mladým lidem objevit jejich vnitřní duchovní život (viz. GK 8, 2)?
Svátosti
Sv. Ludvík se účastnil často a intenzivně svátosti Eucharistie a Smíření: jak tyto svátosti živí mou
víru a závazky jakožto křesťana? Jak to mohu ozřejmit mým nejbližším?
Formace (náboženská a duchovní výchova)
Vždy dbalý učení teologů sv. Ludvík přikládal velký význam pochopení víry. Cítíme i my potřebu
prohloubit naše pochopení víry? Co můžeme učinit, abychom lépe rozuměli své víře a zakotvili ji v
Jeho Slovu (Řehole 4, GK 8, 2)?
Být ve světě
Sv. Ludvík přikládal malý význam tomu, jak vypadal před ostatními, ale snažil se být pravdivý v
Božích očích. Kdy a kde se mi daří překonat své připoutání tomuto "vypadání před lidmi"? Co mi
může pomoci se osvobodit od strachu z toho, jak mne vidí ostatní?
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Následovat Krista
Sv. Ludvík měl mimořádnou touhu po spojení s Kristem trpícím. Co znamená život v jednotě s
Kristem chudým a ukřižovaným pro mne (viz. Řehole 10, GK 10)?
ŽÍT V SOULADU S II . VATIKÁNSKÝM KONCILEM
Discuss your chosen focus point in your fraternity.
Naslouchejme znovu ozvěně volání a pozvání Církve a vyberme si pro následující měsíc cestu
obrácení; najděme v našich životech pokřtěných křesťanů stěžejní bod, na který se soustředíme.
Rozmlouvejte o tomto zvoleném bodu ve vašem společenství.
Jelikož zdrojem a prvopočátkem veškerého apoštolátu Církve je Kristus, kterého poslal Otec, je
zřejmé, že apoštolská plodnost laiků závisí na jejich životním spojení s Kristem, jak sám říká:
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit
nic.“ (Jan 15,5) Tento život důvěrného spojení s Kristem se udržuje v Církvi duchovními
prostředky, které jsou společné všem věřícím, zvláště aktivní účast na svaté liturgii. Tyto
prostředky mají laici využívat, aby neztráceli své životní spojení s Kristem při řádném plnění
světských povinností v běžných životních podmínkách, ale vytrvale toto spojení prohlubovali,
konajíce svou práci podle vůle Boží. Touto cestou mají laici směřovat ke svatosti s odhodlaným a
radostným duchem, usilujíce moudře a trpělivě překonávat překážky. Ani rodinné starosti, ani
jiné světské záležitosti nemají být vyloučeny z jejich duchovního života, jak říká apoštol:
„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte
Bohu Otci.“ (Kol 3,17) 1
ŽÍT EVANGELIUM (MAT 6, 1-18)
Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u
svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak to činí
pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají
svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby
tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se
modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby
byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi
do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt;
a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno
jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako
oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto: Otče
náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá
vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše
viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v
pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich
přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš
Otec vám neodpustí vaše přestoupení. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako
pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím
vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou
umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj
Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“
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2014 CIOFS program formace
Téma II: Sv. Ludvík a jeho veřejná činnost jakožto křesťana 1
"Jak úžasná byla jeho spravedlnost! Skoro se jí dalo dotknout. Byl schopen sedět téměř nepřetržitě
na podlaze nebo na koberci a naslouchat soudním záležitostem, zejména pokud se týkaly chudých
a sirotků. Chtěl se ujistit, že dojdou spravedlnosti."
(papež Bonifác VIII.)
"Zalíbí-li se Našemu Pánu, abys dostal pomazání francouzských králů, snaž se mít ctnosti, jež
náleží králům, tj. nikdy neodděluj svou osobu od spravedlnosti (…). Vědomě stůj na straně
chudáka více než na straně boháče, dokud není známa pravda, a když ji poznáš, učiň
Spravedlnost." (Sv. Ludvík svému synu Filipovi)
HISTORICKÝ POHLED: "SV. LUDVÍK SE PODŘIZUJE MODELU KŘESŤANSKÉHO
KRÁLE"
Sv. Ludvík usiloval naplnit co nejlépe všechny povinnosti křesťanského krále. Považoval se za
zodpovědného nejen za materiální blahobyt, ale také za duchovní pohodu svého lidu. Potlačoval
zneužívání královské administrativy a požadavky šlechty a snažil se posílit a zpřístupnit
spravedlnost pro všechny a zajistit, aby byla pro všechny stejná. Zejména se zajímal o chudé (GK
22).
Sv. Ludvík byl "tvůrcem míru" uvnitř Francouzského království. Opakovaně jednal jako
prostředník v konfliktech mezi cizími panovníky, byl také poslem pokoje mimo své království.
Aby zlepšil mravy svých občanů, silně trestal rouhání; zakázal hazardní hru a prostituci v centru
města.
PASTORAČNÍ POHLED: "ODVAHA UČINIT VEŘEJNÝ ZÁVAZEK"
Sv. Ludvík je vzorem pro současné politiky. (GK 20.2) Kvůli jeho vzoru se mnoho sekulárních
františkánů angažovalo v politice, např. Thomas More, Garcia Moreno, Giorgio La Pira, František
Nosek, Konrad Adenauer, Alcides de Gasperi, atd.
Křesťané se někdy brání vstoupit do politiky a křesťanští politici se málo odvažují bránit Církev.
Co nám o tom říká naše Řehole a Konstituce?
OD SV. LUDVÍKA DO DNEŠNÍCH DNÍ...
Následovat Krista
Po celou dobu svého veřejného života se Ježíš angažoval, sám sebe vydal a riskoval, že nebude
lidmi a dokonce ani svými učedníky pochopen. Jaké pasáže Evangelia nás přivádějí k "Ježíšově
angažovanosti"?
Duchovní život
My křesťané jsme od Boha dostali povolání k účasti na příchodu Jeho Království Spravedlnosti a
Pokoje. Mobilizuje nás toto poslání? Jaké jsou naše skutečné závazky v tomto ohledu dnes? Mohli
bychom si spolu znovu přečíst Řeholi 15 (GK 12.2; GK 22.23)?
Jaké naše závazky (ve spolcích, v zaměstnání, v politice, v zájmových skupinách) nás
proměňovaly do dnešní podoby?
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Jak naše různé závazky (ve spolcích, profesní, politické, atd.) živí náš duchovní život a naopak, jak
nás náš duchovní život pobízí k přijetí závazku?
Být ve světě
Co nás mobilizuje k závazkům určeným dnešku nebo pro naši současnou společnost? Kam bychom
chtěli hlavně směřovat svou energii a proč?
Známe skutečně podmínky těch, kteří žijí na okraji společnosti...na periferii? Jaká je míra našeho
rozhořčení a odporu tváří tvář nepřijatelnému?
Jaká kritéria volíme při volbách? Jak si prověřujeme muže a ženy na kandidátkách?
Formace
Křesťan je pozván, aby znal do hloubky Sociální nauku Církve a aby sám sebe formoval, aby mohl
zaujmout názor v složitých debatách (bioetika atd.). Je to náš případ? Jak utváříme své myšlení:
četbou (Kompendium sociálního učení Církve, apod.)? Účastí na konferencích a přednáškách? Na
webu CIOFS?
Dotazování
V pátek 7. června 2013 papež František nabádal křesťany k účasti na politice. "Účast v politice je
povinností pro křesťana. My křesťané nemůžeme "hrát roli Piláta", a umývat si nad tím ruce,
nemůžeme. Musíme se účastnit politiky, protože politika je jednou z nejvyšších forem charity,
protože hledá společné dobro.“ Dodal v souladu se sv. Tomášem Akvinským: „Křesťanští laici musí
pracovat v politice … politika se stala příliš špinavou: ale ptám se sám sebe: Proč se stala špinavou?
Proč nejsou křesťané účastni v politice v duchu Evangelia?“ Jak na mě působí tato slova?
ŽÍT V SOULADU S 2. VATIKÁNSKÝM KONCILEM

Koncil nyní přistupuje k naléhavějším praktickým důsledkům a zdůrazňuje úctu k člověku: každý
musí považovat bližního, nikoho nevyjímaje, za „druhé já“ a musí mít ohled především na jeho život
a prostředky nutné k životu důstojnému člověka, (Srov. Jak 2,15-16.) jinak by se podobal onomu
boháči, který vůbec nedbal o chudého Lazara (srov. Lk 16,19-31).
Zvláště v dnešní době máme naléhavou povinnost chovat se jako bližní vůbec ke každému člověku, a
kdekoli se s ním potkáme, poskytnout mu účinnou službu, ať je to ode všech opuštěný starý člověk, ať
nespravedlivě přehlížený pracující cizinec, ať vyhnanec, ať nemanželské dítě nezaslouženě trpící za
hřích, kterého se nedopustilo, ať hladovějící, který se dovolává našeho svědomí a připomíná tím
slova Páně: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste
udělali“ (Mt 15,40).
Všechno, co je přímo proti životu, jako vraždy všeho druhu, genocidy, potraty, euthanasie i
dobrovolná sebevražda; cokoli porušuje nedotknutelnost lidské osoby, jako mrzačení, tělesné nebo
duševní mučení, pokusy o psychické násilí; co uráží lidskou důstojnost, jako nelidské životní
podmínky, svévolné věznění, deportace, otroctví, prostituce, obchod se ženami a s mladistvými; a
také hanebné podmínky práce, když je s dělníky zacházeno jako s pouhými výrobními prostředky, a
ne jako se svobodnými a odpovědnými osobami; všechny tyto věci a jim podobné jsou opravdu
ostudné, vnášejí nákazu do lidské civilizace a poskvrňují více ty, kteří je dělají a tím velice
zneuctívají Stvořitele, než ty, kteří trpí bezpráví.
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ŽÍT EVANGELIUM (MAT 5, 1-2, 13-16)
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho. Tu otevřel ústa
a učil je: "… Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již
není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město
ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v
nebesích. "

Národní františkánská pouť na Hostýn 2014
Při setkání františkánské rodiny na Hostýnu jde o to společně prožít pokoj poutního místa. Být spolu a zároveň
být i sami v osobním setkání s Bohem.
První naše setkání s mocným Bohem bylo v přívalech deště při cestě na Hostýn. A druhé bylo s Bohem
slitovným, když na vrchu Hostýnu bylo pro změnu krásně a občas i slunečno. Požehnaná byla celá pouť láskou
Boží. Projevilo se to v pokojném střídání v kapli a jídelně františkánských poutníků s jinou skupinou, která zde
prožívala duchovní cvičení. Všude na poutním místě vyzařovala promodlená křesťanská laskavost. Sobotní část
pouti začínala přednáškou.
Nejprve hovořil o své nové knize spisovatel, scénárista a malíř Oldřich Selucký. Jak se bude nová kniha
jmenovat? Vzpoura v Assisi. Jedná se o dobrodružný román, kde hlavní postava jménem František z Assisi
hledá své poslání. Kniha je ušitá na míru dnešním dětem a mladým lidem a vyjde v karmelitánském
nakladatelství koncem října.
Druhá část programu byla o opomíjeném velkém významu sociální nauky církve pro dnešní dobu. Bratr Lubomír
Mlčoch ji představil na základě tří příběhů. Nejprve příběhem nesmírně bohatého stavitele za dob RakouskoUherska, který se o své bohatství rozdělil s chudými studenty. Světově proslulý stavitel, architekt a poslanec
Říšské rady si byl vědom svých závazků k Bohu i k českému národu a proto mimo jiné založil v roce 1904
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší českou nadaci, která podporovala chudé nadané studenty
ve vzdělávání. Jenom podpora 3 a půl tisíce vysokoškolských studentů ubytovaných zdarma na Hlávkově koleji
znamenala otevření cesty ke vzniku a uplatnění české inteligence v naší společnosti a jejího pozitivního vlivu
téměř až do dnešních dnů.
Sociální nauka vede k tomu , abychom se dobrovolně dělili s druhými.
Druhým příkladem člověka, který správně pochopil sociální nauku církve, byl např. Mons. Jan Machač, kněz,
který strávil mnoho let v komunistických vězeních a po té byl zbaven státního souhlasu a pracoval jako dělník v
zatuchlé dílně nábytkářské firmy v Bystřici pod Hostýnem. Nezatrpkl a přijal svoji práci jako cestu, jako úkol,
který mu nabídl Bůh. Svědčil o Bohu mezi dělníky svou laskavostí a mírností. Práce je dar od Boha.
Třetím příkladem člověka, který tehdejší část sociální nauky prostudoval a pak se jí řídil ve svém praktickém,
rodinném, politickém a křesťanském životě byl františkánský terciář dr. František Nosek. Hájil princip
nerozlučitelnosti a svatosti rodiny, vyzdvihoval mravní smysl lidské práce, politiku představoval slovy i svými
skutky jako nezištnou službu pro společné dobro, v ekonomii hlásal bratrství. Peníze mají sloužit především
věčné spáse. Charita znamená milovat. Své peníze a um věnoval dílu výstavby kostelů na městských
předměstích. Jeho cílem bylo Čechy navrátit Bohu.
Také celebrant národní poutní františkánské mše, otec Bonaventura Štivar, v souladu s duchem celé naší pouti
vyzdvihl osobní desatero papeže Františka. Zvláště slova žij a nech žít a nesnaž se obracet jiné na svou víru,
respektuj jiná vyznání. Evangelizuj svými radostnými skutky, přestaň být negativní. Ať se spíše lidé ptají, kde
bereš životní optimismus, než abys jim ty kázal.
Kristus byl vzkříšen, Aleluja. Kristus žije se na závěr pouti ozývalo z úst více jak 40 poutníků, kteří se radovali z
prosluněné Křížové cesty světla. Text, který napsal Mons. Jan Bosco Graubner, jsme doplnili o vybrané texty z
Řehole sekulárního Františkánského řádu.
(Luboš Kolafa)
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Náš patronát – Dopis z Estonska
PAX ET BONUM!
Drazí bratři a sestry z františkánské rodiny!
Srdečně zdravíme z Estonska a posíláme zprávu z uplynulého roku.
16. června 2013 navštívili členové NR SFŘ ČR Hanka a František naši farnost v Tartu. Po mši sv.
proběhlo setkání s farníky, které se setkalo s velkým příznivým ohlasem a nadějí na vznik
františkánského společenství. Avšak jak se to zatím jeví, bude to spíše běh na dlouhou trať. Naše
situace je taková, že Katolické církvi zde chybí kontinuita a tradice, která byla vlivem reformace
přerušena a teprve se znovu pozvolna vytváří. Mnohým chybí pojetí církve jako živého
společenství, rodiny a domova, převažuje spíše potřeba individuálního prožívání víry. Věřícím se
též nedostává systematické formace a to zvláště konvertitům. Protože místní církev zde nemá
vlastní duchovní povolání (v součastnosti má pouze 3 vlastní kněze, řeholnici ani jednu), je
odkázána na pomoc misionářů. Naši věřící se dokáží poměrně rychle nadchnout pro určitou
myšlenku, ale vytrvat v jejím uskutečsňování je pro ně už těžší.
Začali jsme se tedy scházet jednou měsíčně pod názvem „Přátelé sv. Františka.“ Naše úplně první
setkání připadlo „neplánovaně“ na den Stigmatizace sv. Františka, což jsme vnímali jako laskavý
projev Boží pozornosti. Setkání probíhala v našem klášteře. Začínali jsme modlitbou nešpor,
potom rozjímali nad Písmem svatým a končili malým sdílením. Počet nebýval vždy stejný, 4 až 7
osob (včetně nás dvou řeholních sester). Občas přijel O. Augustin, františkán z Valgy, který
pověděl něco o sv.Františkovi a františkánské rodině, je i nadále ochoten přijíždět. O. Augustin
mluví rusky, estonsky mluvícího františkána zde nemáme.
Otec Vello, estonský kněz (nar. 1925) z Tallinnu nám přeložil terciářskou řeholi do estonštiny.
Tiina (jedna z přátel sv. Františka) vytvořila estonské františkánské logo na obal řehole. Od
místního faráře, otce Miguela jsme dostali místo na nástěnce u kostela, kam můžeme dávat zprávy
z františkánského života. Na poslední setkání přišel náš farník Tanel, který pracuje ve Finsku a
zná tamní společenství terciářů. Máme tedy v plánu podniknout společnou cestu do Finska a
seznámit se s timto společenstvím a jejich životem.
V letošním školním roce má v Tartu začít kurz Sapientia Christiana (pod záštitou pražské
Katolické teologické fakulty), který by měl pomoci prohloubení duchovního a svátostného života,
uvedení do hlubšího společenství s církví a k osvojení základního učení církve. Přáli bychom si,
aby napomohl k posílení zdravého katolického sebevědomí i probuzení vlastních duchovních
povolání, včetně františkánských.
Proto se obracíme i na Vás s prosbou o modlitbu, za kterou ze srdce děkujeme.
25. srpna 2014 na svátek sv. Ludvíka IX.

V Kristu Vaši přátelé sv. Fratniška a sestry františkánky Neposkvrněného Početí Panny Marie z
Tartu
- 23 -

Modleme se za misie v Estonsku
Milí přátelé!
Jak víte, naše kongregace je již téměř 80 let spjata s misiemi v Estonsku. Ač se tato země na
severu Evropy nazývá již 800 let Maarajamaa, což znamená Mariina země, je zemí luteránskou.
Katolické církvi chybí zdravá tradice, která byla vlivem reformace přerušena, a systematická
formace věřících, zvláště konvertitů. Z celkového počtu kněží (okolo 12) jsou jen 3 z tohoto
milionového statečného národa, řeholní sestra (z celkového počtu 23) není zatím ani jedna.
Místní církev je tedy odkázána na pomoc misionářů.
Naše kongregace působí ve druhém největším, univerzitním městě Tartu. Sestry vedou místní
katolickou základní a mateřskou školu. Chybí nám ale katoličtí učitelé, přitom zájem o
katolickou školu stále roste a počet přihlášek je dvojnásobný. Hledáme různá řešení, jak učitele
katolické školy kvalitně seznámit s učením naší církve a hledajícím pomoci prohloubit svou
víru. V rámci oslav 20. výročí znovuzaložení katolické školy v Tartu, jediné v Estonsku, se
letos v postní době uskutečnila pouť do Svaté země pro učitele a zájemce z farnosti, která se
setkala s velkým zájmem a ohlasem. Jako navazující nabídku připravujeme v novém školním
roce ve spolupráci s místním biskupem pod záštitou Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze v rámci celoživotního vzdělávání kurzy Doctrina Christiana a Sapientia
Christiana. Výuka, která je koncipována na 4 roky, bude probíhat v blocích třikrát ročně
v Estonsku a ujmou se ji převážně lektoři z pražské univerzity.
Doctrina Christiana je kurz pro všechny pedagogy katolické základní devítileté školy a
mateřské školy v Tartu, v němž bude nabídnuta základní ucelená představa o tom, co je to
křesťanství, v čem spočívají základní vědomosti o učení katolické církve. První setkání
proběhne 20. 10. 2014 a bude zaměřeno na poznávání Boha, Boží zjevení a víru jako odpověď
člověka na Boží výzvy.
Sapientia Christiana je kurz pro zájemce, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život. V tomto
kurzu prohloubení základů křesťanského života jde o osobní osvojení tajemství víry a uvedení
do perspektivy svátostného života ve společenství církve. První blok proběhne ve dnech 17. 10.
– 18. 10. 2014. Seznámí účastníky s uvedením do života modlitby a života v Nejsvětější trojici
jako základu osobního života křesťana.
Jsme si vědomy, že tento projekt může uspět pouze s podporou poctivé modlitby a oběti.
Obracíme se tedy na Vás s prosbou, abyste se také Vy zapojili do tohoto evangelizačního
programu a pomohli nám vyprosit dary Ducha Svatého pro účastníky i pro přednášející. Víra se
předává zvěstováním, musíme ale vyprosit otevřená a naslouchající srdce.
Děkujeme Vám za ochotu přispět k růstu Božího království v Estonsku svojí modlitbou a obětí
a zůstáváme s Vámi ve spojení. Rády Vás budeme nadále informovat o průběhu těchto kurzů a
jejich účastnících.
S přáním pokoje a dobra
Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie v Tartu
Závěrečná poznámka: Národní rada doporučuje modlitby na tento úmysl v říjnu – viz rozpis
modlitebních úmyslů NBS.
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O slavení kapitul
Vzhledem k tomu, že se připravujeme na slavení dvou kapitul – Generální kapituly našeho řádu
v listopadu 2014 v Assisi a Kapituly našeho Národního bratrského společenství v červnu 2015 na
Velehradě, je třeba, aby si každý člen SFŘ uvědomil, že se ho to osobně týká :
Za kapitulu je třeba se modlit, je třeba přemýšlet o tom „ co jsme udělali, ale i neudělali“ a také
zvážit možnosti další spolupráce. Abychom si lépe uvědomili význam kapitul, otiskujeme zde
základní myšlenky ze Směrnic pro slavení bratrské kapituly SFŘ, které vydala Mezinárodní
rada našeho řádu:
Mezi různými strukturami, které jsou vytvářeny životem řeholních komunit, aby vyjádřily a
podporovaly hodnoty svého duchovního charismatu, je zvláště důležitým momentem
shromáždění jednotlivých součástí komunity volané k jednání o problémech, které se týkají
profesní formy života. Toto shromáždění se nazývá Kapitula. Název má svůj původ v mnišském
prostředí a znamenal shromáždění členů mnišské komunity kvůli četbě a diskusi o obsahu kapitol
z Řehole. Z toho pochází používání termínu Kapitula, které znamená obojí, jak místo, tak setkání
samotné.
Františkánská rodina, od svého počátku, udělila termínu Kapitula zvláštní význam, neboť
pravým důvodem jeho existence je: bratrské společenství. Tomáš z Celana, věrný svědek
způsobu přemýšlení sv. Františka z Assisi, potvrdil bratrskou hodnotu Kapituly, když nám
připomněl, že bratři „snažili se, aby si v potřebách vycházeli vstříc. Toužili se často setkávat a
radovali se ještě více, když byli spolu“ (Legendy o sv. Františkovi, Tomáš z Celana 1. životopis
sv. Františka 1C XV,39).
Svatý František přikládal Kapitulám mimořádný význam pro život svých bratří. Byla to
shromáždění bratří ve jménu Pánově. Byly podstatou ryzího slavení života v bratrském
společenství, oživovaného Duchem svatým. V Nepotvrzené řeholi František žádal, aby se bratři
shromažďovali na Kapitulách, aby jednali o záležitostech, které se týkají Boha (NŘ 18). Podle
sv. Kláry: „A ať tam společně se všemi svými sestrami probere, co je potřeba projednat k užitku
a cti kláštera; neboť Pán často odhaluje nejmenšímu, co je nejlepší“ (ŘehKl 4,17-18). František
sám si byl vědom daru a povolání být bratry v evangelijním bratrském společenství a často
povzbuzoval bratry k větší pozornosti k Božímu působení, neboť on sám svou milostí je
shromáždil: „ A kdekoliv pak bratří jsou nebo se potkají, ať se mezi sebou chovají jako členové
rodiny. Jeden druhému ať klidně dá najevo, co potřebuje, neboť jestliže matka živí a miluje
svého tělesného syna, oč horlivěji má každý milovat a živit svého duchovního bratra (Řeh VI
7,8). Když nahlédneme do spisů sv. Františka, čteme, že Kapitula bylo shromáždění bratří na
různé úrovni, kde předmětem jednání byl duchovní život. Mohli bychom zdůraznit některé
aspekty: hlásání Božího slova, povzbuzení a varování pro co nejlepší žití Řehole, vyhlášení
pravidel, volba ministrů, bratrské sdílení a přezkoumání života, vyznání osobních hříchů,
společná modlitba, sbratřování se, posílání na misie, vzájemné potěšení…
Slavnostní povaha Kapituly bratrského společenství SFŘ vyplývá z toho, že se nejedná o běžná
setkání, jako jsou civilní nebo světská setkání.- 25
Slavit
znamená zpřítomňovat na prvním místě
-

samotného Krista, který učí, který slouží, který se modlí, který je přítomný „…kde jsou dva
nebo tři shromážděni v mém jménu….“ Navíc shromáždění v kapitule činí přítomnou Církev.
Představuje Církev shromážděnou ve víře, naději a lásce. Kapitula má vždy být slavena v duchu
obrácení, protože jde o hledání větší dokonalosti života podle Řehole, které probíhá v bratrském
společenství. Během Kapituly musí jít stranou všechny osobní zájmy a ctižádost. Vše musí být
konáno v duchu služby podle Ježíšova příkladu. Hlavním hlediskem kapituly je:
 Hlásání Božího slova, v jehož světle jsou probíraná témata diskutována,
 Modlitba
 Hledání toho nejlepšího pro život bratrského společenství
Skupina obdržela svou inspiraci a cíl jen díky Božímu plánu, a proto Bůh musí být srdcem
úmyslů skupin i jednotlivců. Jen v jeho vůli najdeme inspiraci, odpovídající jeho skutečnému
úmyslu. „ Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé“ (Žalm 127,1). V našem
životě musíme uznávat svrchovanost Ducha. Jsme-li světskými františkány, jsme jimi proto, že
nás Pán povolal, abychom jimi byli. Protože On má pro nás takový plán. Jeho plán, ne náš.
Musíme proto naslouchat co možná nejlépe, abychom dobře slyšeli a upevňovali své povolání,
jak nás učil sv. Petr (2Petr 1,10): „Proto se bratři tím více snažte upevňovat své povolání a
vyvolení. Budete-li to činiti, nikdy neklopýtnete“.

Příprava národní kapituly NBS 5. - 7. června 2015
Sestry a bratři, připomínám výzvu z minulého Zpravodaje, aby MBS zaslala do
konce listopadu náměty na výzvy pro naše národní bratrské společenství na další
tříleté období a návrh na kandidáty do služeb v národní radě.

Konference věnovaná Dr. F.Noskovi
V rámci jubilejního roku SFŘ věnovanému patronu SFŘ sv. Ludvikovi a při
příležitosti 80. výročí úmrtí našeho člena a významného politika JUDr Františka
Noska připravujeme na dny 17. – 18. dubna 2015 v Praze konferenci „Služba SFŘ
církvi i světu v 21. století“.
Uvažované tématické okruhy budou navazovat na výzvy papeže Františka - naše
angažovanost v politice a na veřejnosti, lidé na okraji společnosti atd.
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Dny víry v Praze
Dny víry jsou týdenní evangelizační akce připravované na rok 2015 v Praze. Název "Dny víry" byl
převzat s dovolením Vídeňské akce i plzeňského biskupství a bude trvat od Noci kostelů 29. května
2015 do neděle 7. června 2015. Dny víry by měly mít podobu velkých městských misií, které
konala např. komunita Emanuel v Paříži či Vídni ve spolupráci s biskupstvím, farnostmi i dalšími
řeholemi a hnutími. I v Praze bude možnost se do misií zapojit jako farnosti, řády, komunity nebo
jednotlivci. Cílem je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit život místní církve,
zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a program.
Dny Víry by měly mít rozměr preevangelizační i evangelizační -především svědčit o Ježíši Kristu,
veřejně, přijatelnou formou, důležité je také „otřást předsudky“, přispět k vytvoření nebo upevnění
konkrétních vazeb místních společenství na lidi v jejich okolí.
Dny víry budou kombinací aktivit místních společenství a práce zkušených misijních týmů.
Program naváže na zavedenou Noc kostelů, která bude příležitostí pro seznámení širší veřejnosti s
programem Dnů víry. Živé farnosti budou povzbuzovány, aby zapojili do Dnů víry další program
mimo Noc kostelů. Na frekventovaných místech budou působit pohyblivé skupiny s programem hudba, pantomima, atd., součástí budou svědectví. Na zvláště frekventovaných místech, především
v širším centru, budou pevná „informační“ místa, většinou v podobě otevřeného stanu se službou a
„výstavou“ – fotografie z misií, seznámení s nějakou zajímavou oblastí života církve apod. V
centru města bude na několika místech centrální program. Místa budou mít odlišná zaměření:
Zážitkový program, zaměřený na mladší publikum, intelektuální program pro náročné,
evangelizační program pro ty, které bude možné vést dál k rozhodnutí se pro Krista, adorace
otevřená příchozím, s uvítací službou a podpůrným týmem v okolí kostela, který zve kolemjdoucí
dovnitř, program pro děti a mládež, na který budou pozvány pražské školy. Týden vyvrcholí
kulturním programem (koncertem) v centru města. Součástí programu bude tichý noční světelný
průvod městem, vrcholící v některém z velkých pražských kostelů.
Předpokládá se spolupráce se skupinami z jiných církví, tak jak probíhá při podobných
příležitostech, především v misijních ohniscích na periférii. Součástí týdne bude ekumenická
modlitba za město na počátku a slavnostnější ekumenická bohoslužba na konci týdne.
Františkánský program bude především v kostele Panny Marie Sněžné a přilehlém okolí formou
osobního setkání, uvnitř i venku budou lidé zváni do kavárny, ve stáncích budou nabízeny
informační materiály, misijní brožurky apod. V ambitech kláštera budou probíhat výstavy, diskuze
se zajímavými osobnostmi. Večer pak např. divadlo „Zraněný pastýř“ a další programy v kostele a
na nádvoří. V kostele bude probíhat adorace a přímluvná modlitba. Po celý týden bude
františkánský misijní tým procházet pražskými ulicemi.
My terciáři máme možnost zapojit se do misií modlitbou a účastí na Mariánské pouti Prahou, která
časově spadá do začátku evangelizačního týdne „Dnů víry“ v Praze. Vítaní jsou všichni terciáři,
kteří by se chtěli podílet na evangelizaci i během dalších dnů týdne. Hlaste se e-mailem sekretářce
SFŘ Zdeňce Nečadové nebo na e-mailovou adresu: hanna@reichsfeld.cz.
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Základem každého díla církve je modlitba. Bude připraven text společné modlitby, který najdeme
v příštím Zpravodaji NBS. Již nyní mysleme v modlitbě na tuto velkou evangelizační akci v našem
hlavním městě. Pražané a návštěvníci Prahy mají možnost zapojit se modlitbou za misie každé
pondělí od 13-14hod. tichou adorací v kostele sv. Bartoloměje.
Pokoj a dobro!
Hana Brigita Reichsfeldová

Františkánská rodina
Ve Zpravodaji NBS bychom chtěli postupně informovat
o sestrách a bratřích, kteří patří do františkánské rodiny a
mají své kláštery v České republice. Jako první
přinášíme článek o sestrách, s kterými spolupracujeme
v rámci našeho patronátu nad vznikajícím národním
bratrským společenstvím v Estonsku (podrobně viz na
jiném místě Zpravodaje).

Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie
Kongregace sester vznikla v polovině 19. století na Moravě. Činnost sester se rozvíjela jako
odpověď na potřeby doby. V počátku především na školách a v sirotčincích, od začátku druhé
světové války v charitní a zdravotní službě. V současné době má řád kláštery v Olomouci
(Generalát Dům sv. Františka), v Brně (Dům sv. Josefa), v Uherském Brodě (Dům Panny Marie –
Matky Jednoty), na Slovensku v Lubici (Dům Neposkvrněného Početí Panny Marie), Estonsku
v Tartu (Misijní dům sv. Kláry) a v Německu ve Stadtbergenu (Dům sv. Pavla).
O svém životě, práci a charismatu píší sestry toto:
Jsme řeholní společenství, které patří do velké rodiny bratří a sester sv. Františka z Assisi.
Slovo smíření nám bylo vloženo do srdce, je to poklad našeho charismatu, který máme střežit a
přinášet do konkrétních situací lidí, mezi kterými žijeme a pracujeme.
Služba smíření pro nás znamená následovat Krista v Jeho smírné oběti, zvláště skrze spojení
s Eucharistií, které má pronikat celý náš život. Rukama Neposkvrněné navracíme Ježíši vše, co
jsme, celý svůj život, všechny své modlitby, práce, radosti i bolesti jako dar, abychom vyprošovaly
svatost kněžím a spásu všem lidem. Tajemství Neposkvrněného početí nás zve dorůst do krásy
Mariiny, která se svým FIAT navždy postavila na stranu Dobra.
Působíme ve farnostech, školách, v charitní službě a přes 70 let na misiích v Estonsku, kde sestry
vedou katolickou školu. Naše misijní kavárna v Olomouci je nový způsob, jak vstupujeme do
dialogu s lidmi. I zde máme možnost přinášet lidem POKOJ a DOBRO, aby se tyto pojmy stávaly
žitou skutečností.
Sestra Vojtěcha Zikešová
Generální představená SNPPM
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Milosrdní bratři a epidemie eboly
V září 2014 byla odeslána první část sbírky na pomoc nemocnici sv. Josefa milosrdných bratří
v hlavním městě Libérie Monrovii. Celková částka, která se vybrala v rámci kostelních sbírek a
z příspěvků jednotlivých dárců v České republice činí 344 207,- Kč. Tato částka byla odeslána na
řádové konto v Římě zaměřeného speciálně na nákup zdravotnického materiálu a léků pro boj
s epidemií eboly.
Nemocnice sv. Josefa v Monrovii byla uzavřena na začátku srpna z personálních důvodů.
V nemocnici nebyl dostatek zaměstnanců na její provoz. Tři z pěti milosrdných bratří sami viru
ebola podlehli (nejvíce sledovaný byl případ br. Miguela Pajarese převezeného do Španělska,
kterému byl bez pozitivního výsledku aplikován přípravek ZMapp), spolu s nimi zemřela jedna
řeholní sestra a několik dalších zaměstnanců a dobrovolníků. Na konci srpna se však vedení řádu
v Římě rozhodlo obnovit provoz nemocnice, jelikož kromě pomoci Lékařů bez hranic v Monrovii
není toho času žádné funkční zdravotnické zařízení. Vzhledem k tomu, že virus ebola se přenáší
přímým stykem s tělními tekutinami, je třeba při ošetřování postupovat velmi pečlivě a pouze za
předpokladu náležitého vybavení ochrannými materiály. Právě na jejich nákup je zaměřena sbírka
v České republice.
Do Monrovie již byl vyslán základní
zdravotnický
tým
pod
vedením
koordinátora P. Pascala Ahodegnona
OH, generálního rady Řádu milosrdných
bratří, spolu s několika dobrovolníky.
Stejně tak byla ze Španělska do Libérie
poslána první várka materiálu v hodnotě
155 756,54 eur. Operační plán řádu
představuje závazek do konce září plně
obnovit provoz nemocnice sv. Josefa,
která bude disponovat 141 lůžky,
minimálně 11 lékaři a 165 zaměstnanci a
dobrovolníky.
Vedle finanční podpory, kterou je stále možné posílat na konto 1341663309/0800 s variabilním
symbolem 8888, stále prosíme o modlitby. Situace v západní Africe je velmi složitá, naše pomoc
z Evropy je zcela nezbytná!
Br. Martin Richard Macek, OH
představený milosrdných bratří
v Čechách, na Moravě a na Slovensku

Poznámka: Národní rada SFŘ doporučuje všem sestrám i bratřím podpořit v tomto milosrdné
bratry modlitbou i finančně (viz uvedené bankovní spojení).
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PŘÍLOHA: Milosrdní bratři a epidemie eboly v západní Africe
Epidemie viru ebola je často zmiňována ve všech světových médiích jako jeden z nejzávažnějších
problémů těchto dní. I přes to, že její význam a hrozbu často zastiňují na první pohled závažnější
anebo nám bližší konflikty, epidemie eboly představuje možná největší problém. Boje a nepokoje na
Ukrajině, v Iráku nebo v Sýrii anebo mrznoucí vztahy s Ruskem jsou totiž do jednoho následky
lidské zloby, závisti, neochoty přijmout druhého člověk a potřeba prosadit svoji vlastní moc a zájmy.
Epidemie eboly je pohroma možná zaviněná lidskou neznalostí, ale její původ nemá lidskou příčinu.
Jedná se o novodobou „morovou ránu“.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je momentálně nakaženo až 20 000 obyvatel
několika afrických zemí, převážně v její západní části, jejím hrozným následkům podlehlo již okolo
2 000 lidí. WHO také označuje za ohnisko epidemie hlavní město Liberie Monrovii. Každá statistika
odhaduje jiné počty obyvatel tohoto města, toho času však ve městě žije až okolo 1 400 000 lidí.
Nejhrozivější problém však tkví v tom, že v tomto městě není jediná nemocnice, která by nemocné
přijímala. Nefunguje zde žádné zařízení, které by poskytovalo zdravotní péči, a to nejenom
nakaženým ebolou! Pouze na okraji města operují Lékaři bez hranic.
Právě zde je vazba na Řád milosrdných bratří. Do začátku srpna jsme v Monrovii měli nemocnici sv.
Josefa. Poté však zemřeli tři z pěti milosrdných bratří, ředitel nemocnice br. Patrick Nshamdze,
farmaceutický asistent br. Georges Combey, a převor místní komunity a kněz br. Miguel Pajares.
S nimi zemřela i řeholní sestra a laborantka Chantal Pascaline. Dále několik dalších spolupracovníků
a dobrovolníků. Někteří další raději odešli, a proto bylo nutné nemocnici zavřít. Nebylo možné v ní
nemocné ošetřovat.
Právě poslední jmenovaný bratr Miguel Pajares rozpoutal zájem Evropy o epidemii eboly. Spolu
s řeholní sestrou Julií byl totiž převezen do Španělska, aby jim byl aplikován přípravek ZMapp. O
několik dní později však br. Miguel zemřel a lidé v Evropě si uvědomili, jak velkou hrozbu ebola
představuje. Neexistuje na ni lék, pravděpodobnost úmrtí nakažených dosahuje 90%.
Samotné příznaky jsou děsivé, začínají horečkami a celkovou slabostí, později je doprovází zvracení
a silné krvácení jak vnitřní tak vnější, nakonec až naprostá likvidace vnitřních orgánů, především
jater. Smrt nebo postupné uzdravování nakaženého přichází do 10 dnů od vypuknutí nemoci.
Vzhledem k tomu, že se ebola přenáší přímým stykem s tělními tekutinami nakaženého, tj. krví nebo
slinami, je nutné s nemocným zacházet s maximální opatrností. Při ošetřování je nutné pracovat
v silných ochranných oblecích v izolačních stanech, vše je nutné neustále sterilizovat a dezinfikovat.
Jediná a možná nejlepší pomoc je s nemocnými alespoň být, podávat tišící přípravky a snažit se
v této nemoci poskytnout co nejdůstojnější čisté prostředí.
Nejen samotný virus je hrozbou, ale také informovanost místních a jejich vůle přijmout nezbytnou
hospitalizaci. Lidé se nemocnic v Africe nyní bojí, jsou přesvědčení, že je tam potká jedině smrt.
Proto se raději skrývají nebo z nemocnic dokonce utíkají. Potom dochází k nakažení stále většího
počtu lidí. To je také důvod, proč se těžko odhaduje, kolik lidí nakažených ebolou vůbec je.
Br. Miguel viru ebola podlehl, sestra Julie se však v posledních dnech vyléčila a byla propuštěna
s certifikátem o negativním výsledku testu na infekční onemocnění ebola. Její uzdravení bylo možná
dané také připraveností nejmodernějších evropských zdravotních zařízení. V Africe jsou však další
tisíce nakažených, kteří nutně potřebují pomoc. I přes to je možné lidi v Africe úspěšně léčit. Dvě z
našich zdravotních sester z nemocnice v Monrovii byly v neděli 7. 9. z léčby propuštěny.
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Už v půlce srpna se vedení řádu v Římě rozhodlo pro znovuotevření nemocnice sv. Josefa
v Monrovii. „Věnovali jsme naše životy nemocným a budeme v tom také pokračovat. Je naším
povoláním takto žít, i kdyby to mělo stát naše vlastní životy," řekl br. Pascal Ahodegnon, který má
na starosti koordinaci pomoci z Evropy. Do nemocnice bude vyslán nový tým zdravotníků a
misionářů z našeho řádu, kteří v současnosti zavřenou nemocnici sterilizují a obnoví její provoz.
Pomoc bude směřována ze dvou směrů – z Itálie a ze Španělska.
Již na konci srpna španělští milosrdní bratři oznámili, že provedli první kroky k obnovení provozu
nemocnice. Do nemocnice byl vyslán místní koordinátor projektu Roberto Lorenzo. Jeho úkol je
posoudit situaci, obnovit komunikaci s liberijským ministerstvem zdravotnictví, Světovou
zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími partnery.
Stejně tak byly do nemocnice poslány první ochranné a dezinfekční materiály, které mají zabránit
šíření viru ebola. Jsou to především rukavice, ochranné obleky, masky, čepice apod. Tyto materiály
řád dostal darem od španělského ministerstva zdravotnictví - celkem se jedná o 11 tun nákladu léků
a dalších zdravotních pomůcek v celkové hodnotě 155 756,54 eur.
Stejně tak se k nám dostávají zprávy o dobrovolnících z řad našich spolupracovníků, kteří do Afriky
odjíždí; tři poslední jsou například z Francie.
Na začátku září pak generální představený řádu v Římě br. Jesus Etayo vyhlásil operační plán
obnovy nemocnice. Závazek představuje plnohodnotné obnovení provozu nemocnice do konce září.
V nemocnici má být 141 lůžek, o nemocné se má starat minimálně 11 lékařů a 165 ošetřovatelů a
dalších zaměstnanců a dobrovolníků. Jedině takto je možné provést radikální krok na zmírnění
epidemie v Monrovii.
Náklady na tuto operaci jsou taktéž nesmírně vysoké. Máme sice podporu místní vlády a WHO,
materiální pomoc však můžeme sehnat pouze ve vyspělých zemích Evropy. Vedle pomoci od vlád
prosí náš řád o pomoc všechny lidi, kteří si uvědomují závažnost situace.
V mnoha zemích proto pořádáme sbírky, které se postupně posílají na řádové konto, odkud se přímo
nakupují materiály a léky na boj s ebolou. Jenom v České republice jsme během tří týdnů vybrali
téměř 350 000,- Kč, které byly 4. září poslány na konto Ebola v Římě. Tato vlna solidarity je, jak
věříme, pouze začátek probouzení evropských národů, které si postupně musí začít uvědomovat, že
bez vzájemné pomoci nebude možné v budoucnu řešit problémy, jako je nyní epidemie eboly.
Sbírka na ebolu pokračuje, konec epidemie je doslova v nedohlednu. Trvá již 9 měsíců a situace se
stále jenom zhoršuje. V Africe panuje zmatek, lidé pociťují pro nás v Evropě dnes již
nepředstavitelný strach. Naše pomoc je tedy nutná a věříme, že nemocnice sv. Josefa v Monrovii
pomůže tuto katastrofu alespoň zmírnit.
Jsme vděční za všechnu podporu, které se nám doposud dostalo - za všechny dary, ale i duchovní
pomoc modlitbou. Za tu děkujeme všem jednotlivcům, ale i společenstvím, které se za nás
přimlouvají. Velmi si vážíme například modliteb bratří trapistů v Novém Dvoře, o kterých nás
ubezpečili. O své modlitbě nás ujistil i Mons. Dominik kardinál Duka.
Za dary finanční pak děkujeme obzvláště, protože jedině skrze ně bude možná reálná pomoc. Stejně
tak připomínáme, že dary stále přijímáme a to na kontě 1341663309/0800 s variabilním symbolem
8888. Za všechny dary mnohokrát děkujeme!
Vít Pospíchal
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Františkánská literatura
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vydala dvě františkánské publikace. V roce 2009
vyšlo v projektu Historia franciscana III.kniha „Františkánství v kontaktech s jiným a cizím“.
Obsahuje 15 františkánských textů, z nichž zmíním dva. Marta Lucie Cincialová: Dvojí tvář sv.
Antonína z Padovy a Petr Regalát Beneš: Slunce jako kristologický symbol na přelomu pohanství a
křesťanství a u Bernardina Sienského. V této druhé studii najdeme málo známý apoštolský list
papeže Pia XII. z roku 1956, kterým papež prohlásil svatého Bernardina Sienského patronem těch,
kdo pracují v oboru reklamy. (Poznámka:. Od té doby se reklama stala tak mocným nástrojem
ovlivňování lidí, že sv. Bernardin je postaven před velmi náročný úkol.)
V roce 2012 vyšla čtvrtá publikace z řady Historia franciscana pod názvem „Františkánský kontext
teologického a filosofického myšlení“. Obsahuje 19 studií, z nichž upozorňuji na tři: diplomová práce
Terezy Šislerové/členky SFŘ/: Mariánské sermony sv. Antonína z Padovy, Ctirad Václav Pospíšil:
Teologie stvoření a obraz světa v díle Bonaventury z Bangoregia /zde v poznámce pod čarou na str.
48 je překlad prohlášení sv. Františka za patrona ekologů sv. Janem Pavlem II. v roce 1979/, Pacifik
Matějka: překlad rukopisu sv. Vavřince z Brindisi, kde tento kapucín popisuje okolnosti založení
kláštera Panny Marie Andělské v Praze na Hradčanech.
Novou knihou karmelitánského nakladatelství /září 2014/ je čtivý komentář Řehole sv. Františka od
německého kapucína: Paulus Terwitte: Bohatství prostého života, podtitul Inspirace svatým
Františkem.
Jiří Šenkýř

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.
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MBS u PMS – Plán formace 2014/2015
Pravidelné setkání MBS každou první neděli v měsíci po motlitbě a adoraci v kapli Sv. Michala. Začíná se
Růžencem v kapli od 14,00 hod. Cílem formace je projít a promyslet v devíti setkáních Způsob života
sekulárního františkána tak, jak je uvedený v Hlavě II. Řehole sekulárního františkánského řádu.

7.9.2014 od 14,30 hod.:

Křížová cesta na Petříně
5.10.2014 od 14,30 hod.:

Úvod do formace a 1. verze Listu věřícím
2.11.2014 od 14,30 hod.:

Život podle evangelia (Článek 4 Řehole SFŘ)
7.12.2014 od 14,30 hod.:

Život ze svátostí ve společenství církve (Článek 5,6,7,8 Řehole SFŘ)
4.1.2015 od 14,30 hod.:

Panna Maria (Článek 9 Řehole SFŘ)
1.2.2015 od 14,30 hod.:

Život sekulárního františkána v čistotě, chudobě a poslušnosti (Článek 10,11,12
řehole SFŘ)
1.3.2015 od 14,30 hod.:

Bratrství (Článek 13,14 řehole SFŘ)
5.4.2015 od 14,30 hod.:

Poslání a služba terciáře ve světě (Článek 15,16,17 řehole SFŘ)
3.5.2015 od 14,30 hod.:

„Chvalozpěv stvoření“ sekulárního františkána (Článek 18 Řehole SFŘ)
7.6.2015 od 14,30 hod.:

Život dokonalé radosti a pokoje (Článek 19 řehole SFŘ)
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Služba malým bratřím a sestrám
Mám za to, že v této době se v církvi opomíjí jedna důležitá stránka křesťanství a tou je úcta a
služba přírodě. Vždyť po stvoření světa byl člověk vyzván, aby pojmenoval všechno živé, země a
vše co je na ní, mu bylo svěřeno do opatrování. Není tedy možné, aby nám drancování přírody a
šokující nárůst vymírání živočišných druhů bylo lhostejné. Domnívám se, že je nutné pro naši
Zemi, pro Boží stvoření, ve kterém se zrcadlí láska našeho Stvořitele, udělat alespoň jeden třeba
malý, ale dobrý skutek a to nezištně, prostě jen pro přírodu samu.
Kladu si otázku, jak je možné, že svatému Františkovi rozuměli ptáci a Antonínovi zase ryby a
dalším a dalším svatým porozuměla různá zvířata a nebála se jich. Proč se nás tedy zvířata bojí,
není to třeba tím, že v nás nevidí Boží obraz? Možná je to hloupost, ale možná je to realita. Zcela
jistě je to ale předmět pro zamyšlení.
Naše církev je veliká, realizuje nespočet misijních a humanitárních děl, působí v sociální oblasti i
ve školství, najdeme ji prostě všude. Jen v oblasti úcty k přírodě, tedy v ekologii působí v církvi jen
jedna organizace - je v Polsku a je františkánská. Tím končí veškerý výčet našich snah v této
oblasti. Není to málo? Je opravdu třeba, aby na tomto poli pomáhali jen lidé orientovaní do různých
pochybných provýchodních spiritualit? Není to trochu málo? A není to šokující? Pro mě tedy ano.
Tyto důvody mě vedou k potřebě trochu pomoci našim malým bratřím a sestrám, jak by řekl svatý
František. Těm, kteří se často nemohou bránit a také často nejsou vidět, protože jsou třeba příliš
malí – třeba hmyz, nebo příliš vysoko – ptáci a nebo nám zabírají místo k životu, protože příliš
vyrostou, moc stíní a padá z nich každý rok listí, které „musíme“ uklízet – listnaté stromy.
Vzhledem k tomu, že SFŘ má svá sídla ve městech, napadlo mě přenést trochu přírody do města.
Vytvořit tam vhodné podmínky pro některé naše malé bratry a sestry, prostor pro vzájemné
setkávání, modlitbu... A protože u nás - v Jihlavě - se setkáváme v klášteře, tak by se nejlepším
místem pro tento malý ráj mohla stát rajská zahrada uprostřed kláštera.
Navrhuji tedy pro rajskou zahradu:
Pro přilákání více včelek samotářek, motýlů a dalšího drobného hmyzu vysázet různé bylinky podél
zdí a křížku (mohou se používat samozřejmě i na čaj nebo jako kořeni). Domluvili bychom se na
zalévání.
Vystavění krmítka pro ptáky, které musí být chráněno proti kočkám - proto nejlépe na tyči. Mohli
by ho zhotovit naši muži. Krmítko se musí v zimních měsících pravidelně doplňovat.
Pítko pro ptáky, také nejlépe na tyči. Posloužilo by jim i na koupání. Pítko uvítá i drobný hmyz. Je
nutné v něm během jara, léta a podzimu pravidelně doplňovat vodu. Nemusí se kupovat, je možné
ho v řádu vyrobit.
Budky pro ptáky, které se vyskytují ve městech, v blízkosti domů. Například pro rehky, sýkory
koňadry. Mohou je zhotovit muži z řádu. Dále můžeme vyrobit i budky pro vlaštovky z
vydlabaných dýní (jak se to dělá v Americe), o to by se mohly postarat ženy. Jsou poměrně lehké,
dají se zavěsit provázky.
Někam do stínu bych umístila lavičky, nejen pro SFŘ. Když by bylo pěkně, mohli bychom sedávat
venku, povídat si, modlit se, pozorovat přírodu, nebo si jen dojít pro bylinky na čaj (třeba mátu,
meduňku nebo mateřídoušku).
Pro zadní část zahrady navrhuji:
Zasadit SFŘ strom, třeba v nějaký pro nás významný den. Vyrobili bychom k němu cedulku, pro
upomínku. Zvolili bychom si druh stromu, místo a den sázení.
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Pokud bychom zde objevili nějaké místo navíc, tak navrhuji zasadit nějaké keře prospěšné hmyzu a
ptákům. S množstvím květů a plodů. Otázka je, zda by mohl mít trny (třeba rybíz, šípek, hloh).
Protože včel velmi ubývá, navrhuji pomoci včelkám samotářkám (to nejsou ty, které chovají
včelaři). Můžeme pro ně vyrobit domečky, kde mohou klást svá vajíčka. Budeme mít tak možnost
pozorovat líhnutí jejich potomků. Tyto včelky neumí provrtat otvory, které k tomu potřebují, a
proto je složitě hledají v přírodě. Určitě tedy uvítají naši pomoc. Tyto domečky jsou jednoduché a
zvládnou je vyrobit i začátečníci.
Závěrem bych už jenom dodala, že bylinky můžeme sušit a poté je prodávat v chodbě kostela
během misijního dne. Jako čaj, koření, voňavé pytlíčky do skříní, nebo z nich vyrobíme krém,
bylinkový olejíček a podobně).
Bylinky si také můžeme zasadit do květináčů a dát si je v místnosti, kde se scházíme, na okno.
Může to být třeba máta a meduňka. Potom si můžeme, nejen my, uvařit i v zimních měsících čaj z
čerstvých bylinek.
Možností zapojení do této služby je mnoho, mohu něco vyrobit, nebo se podílet na výrobě, mohu
doplňovat semena do krmítka nebo vodu do pítka, sázet, zalévat, sbírat, sušit, ale také se v té kráse
modlit a sdílet se se vším živým a především s Bohem, který je tvůrcem VŠEHO!

Tento návrh se dá samozřejmě upravit i pro jiné
společenství SFŘ, vše záleží na místních prostorách a
podmínkách.
S většinou věcí popsanou v textu mám osobní zkušenosti,
proto v nich mohu v případě realizace poradit, doplnit
postupy např. výroby domečků pro včely, krémů a pod.
Adéla Miriam Pacalová OFS
MBS SFŘ Jihlava
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
htt://www.sfr.cz
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