Bratrská a pastorační vizitace v NBS SFŘ České republiky
30. května - 2. června 2013 PRAHA
STŘEDA 29. května
Oba vizitátory přivítaly na pražském letišti členka NR Hana Reichsfeldová a sekretářka NR
Zdeňka Nečadová. Doprovodily nás do sídla kapucínské provincie, kde jsme pobývali celou dobu
a uskutečnily se zde vlastní setkání bratrské a pastorační vizitace. Už nás čekal zástupce
národního ministra, František Reichel. Po večeři jsme šli společně na procházku podívat se na
osvětlenou katedrálu a nádherné panorama Prahy.

ČTVRTEK 30. 5. Corpus Domini
8.15 – 8.45 snídaně
Ráno jsme navštívili kostel a klášter augustiniánů u sv. Tomáše, postavený v barokním slohu.
Potom jsme se prošli po městě a vystoupili velmi dlouhým schodištěm z Malé Strany až ke
katedrále, prohlédli jsme si také loretánskou svatyni (barokní) spolu s klenotnicí - klenot české
barokní architektury: Svatá Chýše, kaple sv. Anny a sály s pokladem, kde je vystavena slavná
diamantová monstrance.
Ve 12.45 dorazil národní ministr Jiří Šenkýř a ostatní členové NR, společně jsme poobědvali a ve
14,00 jsme šli na audienci k pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi OP. Zajímavý rozhovor,
kdy jsme mu líčili život SFŘ v České republice mezi všemi činnostmi, které probíhají v Církvi i
společnosti, zvláště co se týkalo sociální nauky církve. Poté jsme si prohlédli arcibiskupský palác.
V 15.15 se konalo první setkání se členy NR SFŘ jako přivítání, seznámení a úvod k bratrské a
pastorační vizitaci, abychom se lépe poznali, než se pustíme do práce. Zjistili jsme, že jak národní
ministr, tak jeho zástupce jsou aktivní v politice, národní ministr býval člen senátu a předtím
pracoval v komunální politice. Zástupce ministra býval svého času ministrem a vicepremiérem
československé vlády, poté spolupracovníkem tehdejšího pražského arcibiskupa, Františka kard.
Tomáška (tajemníkem arcibiskupského výboru pro pouť a oslavy svatořečení sv. Anežky).
Od 17.00 do 20.00 jsme se s celou NR zúčastnili eucharistické slavnosti a procesí slavnosti Těla a
Krve Páně v katedrále a na náměstí před arcibiskupským palácem. Bratr Amanuel koncelebroval
spolu s pražskými kněžími. Procesí nebylo snadné, protože celý den silně pršelo, což později mělo
za následek záplavy v Praze i dalších regionech České republiky.
Když jsme se vrátili, pomodlili jsme se nešpory a po večeři jsme měli chvíli na bratrské sdílení.

PÁTEK 31. 5.
Den začal ranními chválami a pak jsme pokračovali snídaní.
V 8.15 jsme začali schůzí s NR. Přítomní:
• ministr Jiří Šenkýř
• zástupce ministra František Reichel
• formátor Luboš Kolafa
• sekretářka Zdeňka Nečadová
• ekonomka Markéta Strašíková
• delegátka v Mezinárodní radě Alexandra Tesaříková
• členka NR Hana Reichsfeldová
• národní duchovní asistent P. Petr Petřivalský, OFMCap.
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Národní ministr
měl uvítací řeč k vizitátorům. Poté se ujal slova generální duchovní asistent a zahájil bratrskou a
pastorační vizitaci. Pokračovala generální ministryně o účelu a cílech bratrské a pastorační
vizitace.
Ve své řeči dal národní ministr jasně najevo spokojenost svou i celé NR se závěry generální
kapituly konané roku 2011 v Brazílii, kde bylo rozhodnuto prohloubit v celém Řádu také pomocí
cyklu trvalé formace na webu CIOFS povědomí o Sociální nauce Církve a Teologii těla podle
bl. Jana Pavla II.
NR se velmi zajímá o tyto věci, také proto, že se otevírá kauza blahořečení dr. Františka
Noska OFS. Žádají o podporu Předsednictvo Mezinárodní rady, aby jim pomohlo vejít do
kontaktu s postulátory SFŘ (jeden člen na tuto funkci studuje, pozn. překl.) a s generální kurií
OFM, bratrem Giovangiuseppem Califano, aby zjistili, v jakém stavu se příprava procesu nachází,
a informovali nás, že kard. Dominika Duka nemá nic proti tomu, aby P. František Cinciala OFS,
diecézní kněz zastával funkci vicepostulátora této kauzy.
Bratr František Nosek byl velký křesťanský humanista a pilně uváděl do praxe Sociální nauku
Církve, aktivně s ní pracoval v různých iniciativách, které se ujaly v české i evropské společnosti
(zde asi míněny kampeličky a družstva, pozn. překl.).
NBS provozuje vlastní web, kde je možno najít informace o františkánské spiritualitě, formaci a
odkaz na zprávy o papeži Františkovi.
Národní ministr vytváří pracovní skupinu pro ekologii a ochranu stvoření.
Oblast, která jeho osobně velmi zajímá/zaměstnává: jak by se měla Církev připravit na pastoraci
politiků a jak by měla připravit vhodnou a včasnou pastoraci politiků.
Nicméně nám neodpověděl na dotazy, jak se vyvíjejí úkoly NR, což vzbudilo pozornost vizitátorů.

Zástupce národního ministra
Mluvil dlouho o různých akcích NBS:
1. různé poutě iniciované sekulárními františkány v historii České republiky.
2. Vysvětlil, jak pokračuje projekt patronátu nad Estonskem, který přijala NR v ČR, podal
zprávu spolu se sestrami františkánkami, které slouží v Estonsku a začaly tam "pěstovat"
povědomí o SFŘ, spolu s formací prvních členů potenciálního společenství SFŘ.

Sekretářka
dala najevo svou péči o členy SFŘ vysokého věku, kteří nemohou docházet do svého MBS
potřebují pomoc a péči, prosila nás, abychom v této věci dali nějaké citlivé a podrobné
doporučení. Sdílela své zklamání nad členy i MBS, která nereagují na dopisy a pokusy o
komunikaci ze strany NR. Podala zprávu o členech, kteří vystoupili nebo chtějí vystoupit ze svého
MBS, a požádal o upřesnění postupu.
Sekretářka nám poskytla následující demografické údaje:
NBS řádně ustaveno
Počet MBS: 49
Regionální úroveň: není
Počet profesních členů: 807
Průměrný věk členů: 63 let
Minimální věk pro vstup do SFŘ: 18
Procentuální zastoupení podle pohlaví: 72 % ženy, 28 % muži
Procentuální zastoupení podle dosaženého vzdělání: jen málo členů uvádí tento údaj

Formátor
Národní formátor je nový jak v SFŘ (3 roky od profese), tak ve své službě. Je rozhodný a má vůli
na prvním místě formovat sebe sama. Pro tento rok je základním tématem prohloubení VÍRY, pro
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příští rok to bude Sociální nauka církve.
Počáteční formace v MBS vykonávají ministři a místní duchovní asistenti. Pro neustálou formaci
mají všichni po ruce Zpravodaj. 75% členů jsou senioři a 25% naopak mladší lidé, formace se
tedy musí uzpůsobit pro tyto dvě skupiny.
Národní formátor se s místními formátory setkává dvakrát ročně. Zúčastnil se rohožkové kapituly.
Členové ve stálé formaci by si přáli setkávat se častěji. Všichni formátoři jsou si vědomi, co je
třeba připravovat pro přijetí nových členů kandidátů. Je málo informací o SFŘ ve farnostech,
k tomu by chtěl povzbudit i ostatní členy SFŘ v jejich farnostech, a zřídil vlastní weby
o františkánství a používá moderní metody. Vychází Zpravodaj NR. Chybí formace duchovních
asistentů.

Ekonomka
Zastává službu pokladníka od roku 2006. Informovala velmi podrobně o finanční situaci s
dokumentací ve výborném stavu. Informovala generální ministryni, že mají účet v bance a
pokladnu hotovosti.
Ukázala roční bilanci.
Roční obrat/provoz NR a jejích aktivit je 8,000.-€ Roční členský poplatek je 6 euro = 150.- Kč. V
roce 2012 byly příjmy - 100,000 Kč. Jsou další příjmy z prodeje publikací, které pokrývají výdaje
(dokumenty SFŘ, kniha o 14 mučednících, sborníky z konferencí, životopisy).

Národní duchovní asistent
Ve službě devět měsíců, pomáhal mu i minulý nár. asistent a je spokojen se spoluprací s NR.
Mezi NR a asistenty je společenství. Poutě, vizitace jsou způsoby, jak udržet společenství mezi
asistenty a sekulárními františkány. Duchovní asistenti nemají dobrou formaci. Konají se 2 setkání
ročně duchovních asistentů z řad kapucínů. Navrhuje, aby se alespoň jednou ročně setkali všichni
asistenti ze tří Prvních řádů.
Je dobrý vztah mezi sekulárními františkány a mládeží? Na tuto otázku neodpověděl. Myslí, že
jeho úkolem je v současné době vytvářet pokojnou atmosféru v NR a mezi františkány I. řádu.
Neexistuje národní konference duchovních asistentů.

Delegátka v Mezinárodní radě a animátorka GiFra
Jejím úkolem je vztah s Předsednictvem a překlad formačních textů. Kvůli přípravám vizitace
mají překlady zpoždění. Překládá formační texty a důležité informace z řádu. Spolupracuje se
slovenskou delegátkou.
GiFra: Není zde GiFra v pravém slova smyslu, ale je 6 skupin mládeže shromážděných při
klášterech. Jelikož nemají stanovy GiFra, jsou v těch skupinách mnozí přes 30 let věku, kterých se
statut/stanovy GiFra netýká.
Je zde konflikt mezi mládeží a SFŘ ohledně zakládání a způsobu včlenění těchto skupin do GiFra.
Nicméně jsou v kontaktu, ale nemá svou úlohu jasně danou. Je to zvláštní věc bez františkánského
ducha.

Členka rady Hana Reichsfeldová
Rok je členkou NR. Má manžela židovského původu a příbuzné ve Svaté zemi, kteří ale
nepraktikují víru. Je zapojena do Nové Evangelizace a zvlášť do misie v Estonsku. Je hlavní
organizátorka, pozn. překl.) se františkánských slavností/poutí na Antonínku (u hranic se
Slovenskem). Jejím snem je vytvořit mezi sekulárními františkány modlitební řetěz z "buněk"
eucharistické adorace a pokání. Zdá se, že toto vše pramení z její osobní konverze a pak se obrací
v pastorační konverzi.
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14.00 - 15.30 Setkání generálního duchovního asistenta s národními
duchovními asistenty a jejich představenými.
Přítomní:
1. Provinciál: Jeroným František Jurka OFM
2. Národní duchovní asistent: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM
3. Provinciál: P. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap
4. Národní duchovní asistent: P. Petr Petřivalský OFMCap.
Generální duchovní asistent mluvil s ministry i asistenty, doporučení minulé bratrské a pastorační
vizitace jsou z 90% dodržována.
Rozhovor se týkal:
•Jak by se opravdu mohla založit GiFra v České republice. (Nechtěli se blíže rozhovořit o této
věci, důvody jsme pochopili až po setkání s mládeží).
•Vytvoření konference vyšších představených a konference národních duchovních asistentů.
Nebyli moc nadšeni.
•Kolegialita v duchovní asistenci.

Doporučuje se:
•Organizovat formační setkání místních duchovních asistentů SFŘ a GiFra alespoň jednou do roka
•Vytvořit konferenci vyšších představených Prvních řádů a TOR a stejně tak konferenci národních
duchovních asistentů.
Generální ministryně měla individuální schůzky se členy NR, zejména se sekretářkou a
ekonomkou. Poté, co přezkoumala příslušné dokumenty, podepsala knihy a registry. Měla schůzku
i s národním formátorem, aby mu dala najevo svou starost o trvalou formaci a nabídla mu
bohatství možností, které Řád může v současnosti nabídnout svým členům. Je nutno přinést našim
bratřím a sestrám poznání, že formace je přednostní volbou pro jejich vlastní život v osobní,
bratrské i světské rovině.
Později přišla také na setkání přítomných provinciálů a národních duchovních asistentů.

16.30 - 18.00 Setkání v MBS Praha-Spořilov
Měli jsme setkání s tímto MBS, kam patří zástupce národního ministra, je to několik km od centra
Prahy. Přišlo kolem 20 sekulárních františkánů, s nimiž jsme si chvíli povídali a bratrsky se sdíleli.
Zúčastnili jsme se koncelebrované mše v kostele sv. Anežky České, dokonce jsme se sešli s
emeritním pražským arcibiskupem Jeho Eminencí Miloslavem kard. Vlkem, který byl členem III.
řádu.

Sobota 1.6. MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU
Po ranních chválách a snídani jsme pokračovali v bratrské a pastorační vizitaci. Bylo přítomno
6 členů NR. Ministryně zahájila a sdělila své první spontánní dojmy a upřesnění:
Uspokojení s prací sekretářky a ekonomky.
Považujeme za dobré nápady formátora vypracovat konkrétní formační program jak pro
počáteční, tak pro trvalou formaci.
Pro formaci by se hodila příručka a pak také vytvořit skupinu, která by formátorovi pomáhala.
Ve formaci být otevření k mládeži, rozlišovat dobře, aby se zabránilo odchodům.
Kolegialita v rámci NR by měla vzrůst, také pomocí setkání/porad na dálku s moderními
prostředky komunikace (mail, Skype, atd). Národnímu ministrovi tento způsob nevyhovuje a ptá
se, zda je v souladu s konstitucemi. Ministryně odpovídá, že naše konstituce jasně říkají, že osoba
odpovědná za řízení, vedení a animaci našeho Řádu je NR jako kolegiální celek, a ministr je
odpovědný za to, aby se rozhodnutí NR uvedly do praxe. Dnes jsou tyto komunikační prostředky
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k dispozici v Církvi i společnosti a také samo Předsednictvo CIOFS je užívá, když potřebuje.
Vsuvka generálního duchovního asistenta: Duchovní asistence je dobrá, platí stejná doporučení
jako pro vyšší představené.
10.00 - 11.00 Mše sv. na zahájení 275. ročníku mariánské pouti Prahou od kláštera kapucínů až do
františkánského kláštera Panny Marie Sněžné. Předsedal generální duchovní asistent a měl kázání.
Během mše všichni přítomní sekulární františkáni obnovili profes.
11.00 – 11.30 Před odchodem byl skromný oběd v kapucínském klášteře.
12:00 POUŤ:
1. Od kaple sv. Anny v Loretě, Anděl Páně
2. Kostel sv. Tomáše, augustiniáni, první tajemství slavného růžence.
3. Kostel Panny Marie Vítězné, Pražské Jezulátko. Dlouhý rozhovor s P. Anastasiem,
představeným. Druhé tajemství slavného růžence.
4. Kostel sv. Františka křížovníků s červenou hvězdou, požehnání ostatkem sv. Anežky
České. Třetí tajemství slavného růžence.
5. Staroměstské nám., místo kde stával mariánský sloup. Čtvrté tajemství slavného růžence.
6. Kostel sv. Jakuba, minorité. Páté tajemství slavného růžence.
7. Kaple sv. Michala v kostele Panny Marie Sněžné, přivítal nás františkán P. Antonin Klaret
OFM.
• Eucharistická adorace
• Te Deum (zakončení pouti)
• Modlitba u hrobu blahoslavených 14 pražských mučedníků františkánů
• Setkání a beseda vizitátorů, NR s poutníky sekulárními františkány (cca 50 osob),
občerstvení, sdílení v refektáři františkánského kláštera.
Setkání se zúčastnila skupinka 4 mladých lidí a bylo jim nabídnuto, aby se zúčastnili světového
setkání GiFra a Světového dne mládeže v Riu de Janeiro (Brazílie). Po dlouhé diskusi s mladými
o tom, jak a kdy, se rozhodlo to dohodnout v kapucínském klášteře po večeři.
19.00 – 21. 00 večeře v restauraci U Fleků na pozvání bratří františkánů, s dalšími členy
františkánské rodiny, česká jídla, hudba, zpěv a mnoho lidí, co oslavovali.
22.00: Setkání se skupinou mladých a jejich 2 asistenty. Po velmi laskavé nabídce generální
ministryně se mladí nezdáli připravení a nadšení pro cestu do Ria. Rozhovor nebyl moc snadný.
Hledal se důvod této nepříliš šťastné situace mládeže v ČR, ptali jsme se, jak to v minulosti začalo
a jak se tyto skupiny mládeže rozvíjely. Uvědomili jsme si, že představení nebo duchovní asistenti
z I. řádů mají vlastní pastorační program odlišný od GiFra. A NR prostřednictvím svých členů
nedokázala nastolit dialog o tom, jak to vyřešit.
Prakticky si vizitátoři uvědomili, jak složitý je případ františkánské mládeže v České republice.
Z 6 skupin františkánské mládeže (4 u kapucínů, 1 u františkánů a 1 u minoritů), které nechtějí
přijmout strukturu a identitu GiFra, tu byly přítomni zástupci jen 2 společenství. Možná to ty
ostatní nelákalo, nebyli zapojeni. Není oboustranná důvěra mezi vedoucími společenství mládeže
a SFŘ nebo lépe mezi delegátkou NR pro mládež. První řád a SFŘ působí dojmem, že spíš než by
navrhovali, tak vnucují svou metodu organizace, a tímto se mladí dobré vůle cítí manipulováni, i
když by mnozí chtěli řešení. Ale v tuto noční hodinu bylo nemožné řešení najít.

NEDĚLE 1.6.
7.30 - 7.45 Ranní chvály
7.45 - 8.15 snídaně
9.00 - návštěva historického města Stará Boleslav: Mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně s krátkou
eucharistickou adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie, výklad o významu tohoto kostela,
modlitba a požehnání s palladiem země české, prohlídka hrobky bl. Karla Habsburského,
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posledního rakousko-uherského císaře. Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, místo úmrtí a
hrob sv. Václava, patrona Česka. Oběd a návrat do Prahy.
ODPOLEDNE: Volno, pobyt v kapucínském klášteře.
PONDĚLÍ 2.6. - odlet

Postřehy a doporučení
1. Kolegialita NR
Od setkání se všemi členy NR jsme mohli konstatovat, že kolegiální cit prakticky neexistuje,
každý pracuje na svém, ale v individuálním smyslu. V osobních setkáních se nám ukázalo, že
někteří bratři a sestry cit pro kolegialitu dobře nepochopili a tak nebyl zaveden/vžit. Z tohoto
důvodu vás musíme znovu upozornit na čl. 20 Řehole a čl. 67 Gen. konstitucí, abyste pochopili
smysl společenství, společné odpovědnosti a kolegiality rady a jejího ministra. Je skutečně
důležité, aby NR na svých setkáních žila a chovala se jako malé bratrské společenství. I když jsou
potíže, musíme dosvědčit dar dialogu, jak nás k tomu zve čl. 19 Řehole. Žít jako společenství a
sdílet potíže při službách jednoho každého, je výzva, abychom žili v duchu bratrství a společné
odpovědnosti za vedení a animaci Řádu, který nám byl svěřen.
2. Formace
NR má velmi konkrétní a delikátní úkol ve výběru formačních programů, ať už pro počáteční
nebo pro trvalou formaci (srov. GK 66.2.d). A člověk odpovědný za formaci (=formátor) nemůže
o tak důležité a zásadní věci pro celý Řád v ČR rozhodovat sám. Je nutno zkonkrétnit a hledat
obzvláště téma pro počáteční formaci, aby se prováděla podobným způsobem ve všech MBS.
Samozřejmě je třeba nechat prostor pro kreativitu, tak jaké jsou konkrétní potřeby toho kterého
MBS. Také trvalá formace musí být určena z roku na rok a neopomíjet, že Řehole a GK jsou
samy předmětem formace. Nestačí sbírat materiál některých významných františkánských
spisovatelů. SFŘ potřebuje formaci uzpůsobenou svým potřebám v současné křesťanské,
společenské a politické realitě svého národa. Co se týče formace v nauce Církve a aktivní účasti
mnoha bratří a sester v politické a společenské oblasti, zanechalo to v nás silný dojem, protože to
značí naši přítomnost ve světě a ve společnosti, po které silně volá naše Řehole a GK. Tyto
závazky musíme plnit jako sekulární františkáni, pozváni k misii a podporováni vlastním
bratrským společenstvím.
Nezapomeňte, že na webu www.CIOFS.org vycházejí formační materiály, právě aby v trvalé
formaci panovala určitá jednota. A nezapomeňte, že když se blíží generální kapitula, tak se
obvykle připravuje speciální téma k zamyšlení a přípravě na centrální téma kapituly, do tohoto
zamyšlení se má zapojit celý Řád. Nezapomeňte na propagaci povolání. Může být ustavena
pracovní skupina, i mimo rámec NR, s úkolem zamýšlet se nad tím, jak uvést ve známost
spiritualitu sekulárních františkánů v současných podmínkách ČR.
3. Život MBS, smysl pro příslušnost Řádu a misie. Zapojení do politiky a společenské
sféry
Viděli jsme, že ve vaší zemi nejsou regionální rady, a tak je odpovědností NR pečovat o MBS a
doprovázet je, aby tyto mohly rozvíjet cit a smysl pro vlastní křesťanskou, františkánskou a
světskou identitu. Zprostředkovat jim vhodné formační materiály, také františkánské, a podněty
pro apoštolskou činnost. Je potřeba hodně pečovat o setkání a odbourat to, že jsou jen jednou za
měsíc. Ostatní setkání jsou nezbytná pro život místního bratrského společenství, aby prohlubovalo
bratrské vztahy, aby bylo více prostoru pro bratrské sdílení radostí a bolestí bratří a sester
z jednoho MBS. Není možné se nazývat “bratrské společenství”, když se vídáme jen jednou za
měsíc k modlitbě nebo společné mši sv., a možná ke chvilce pro formaci. Je nezbytné pochopit, že
naše povolání se uskutečňuje právě setkáváním s bratřími a sestrami. Při setkání všech členů
vzniká bratrství a Pán nám dává milost a sílu pro náš vlastní život. V životě MBS je pořád
nezbytné zabraňovat sebechvále/zalíbení v sobě sama. Vždy musíte konat ve jménu svého MBS.
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Nezapomeňte nikdy, že je to MBS, které vysílá k misii a podporuje svou oporou a modlitbou
činnost bratří a sester zapojených v konkrétní politické, společenské, apoštolské nebo dobročinné
aktivitě. I když se jedná o činnost pouze jednoho bratra nebo sestry, měl/a by pravidelně
informovat své společenství o tom, jak se ta jeho aktivita vyvíjí a pokračuje.
4. Komunikace
Je nezbytné věnovat péči tomuto aspektu komunikace, který jsme nalezli skoro u všech členů NR
jak při společném pohovoru, tak v těch individuálních. Zvlášť je potřeba pečovat o to, abychom
informovali a povzbuzovali své bratry a sestry v MBS o životě Řádu, ke kterému všichni náležejí,
předávat dopisy a podněty/doporučení Mezinárodní rady a zvlášť generálních kapitul, které se
týkají celého SFŘ. Stejně tak i zprávy a iniciativy vlastního NR a celé františkánské rodiny v ČR.
5. O bratřích a sestrách, kteří nedocházejí do vlastního MBS
GK našeho řádu, čl. 30 nás volají k tomu, abychom se všichni cítili odpovědní za své MBS, kam
patříme, i za celý SFŘ, protože náš Řád je jedno bratrstvo v mnoha společenstvích po celém světě.
Odst. 2 čl. 30 GK k nám mluví ve smyslu společné odpovědnosti nás všech a také jedinkrát za
celý text konstitucí se zde mluví o "nároku, požadavku". Říká toto: “Smysl pro spoluodpovědnost
vyžaduje od členů osobní přítomnost, svědectví, modlitbu a aktivní spolupráci podle možností
každého jednotlivce a případný podíl na animaci bratrského společenství.” Říkali jste nám jak na
schůzce s celou NR, tak v individuálních pohovorech, o mnoha bratřích a sestrách, kteří po
nějakém čase od profese přestanou chodit na setkání a účastnit se aktivit vlastního MBS. Toto je
velmi důležité téma:
a) protože rada MBS musí dobře rozlišovat příznaky povolání u osob, které se chtějí k MBS
přidat. Je velmi důležité, aby rada naslouchala jak formátorovi, tak duchovnímu asistentovi o
průběhu formace bratří a sester, kteří se připravují k profesi. Je potřeba mít neustále na zřeteli, že
to nejdůležitější je kvalita závazku, a ne počet členů MBS.
b) Rada MBS si musí být velmi vědoma své zodpovědnosti za to, jaká očekávání vyvolává
v kandidátech, když tato očekávání pak neodpovídají reálnému životu toho MBS, tak to může vést
ke zklamání a později k opuštění MBS.
c) Když někdo častěji chybí na setkání, má rada povinnost se s ním spojit, zjistit situaci a důvody
jeho absence.
d) Když rozhovor není pozitivní, rada musí dotyčnému pozastavit členství podle čl. 56, odst. 2 a 3
GK.
e) Když uplyne čas na rozmyšlenou a není pozitivní reakce, je třeba účinným způsobem žádat od
těchto bratří a sester rozhodnutí, zda chtějí Řád opustit nebo v něm setrvat. Když neodpovědí, rada
příslušného MBS musí pozastavit jejich členství a oficiálně to oznámit dotyčným i NR.
6. O nemocných a přestárlých bratřích a sestrách, kteří už se nemohou osobně účastnit
života svého MBS
V tomto musí být rady MBS velmi pozorné. Není možné, aby bratři a sestry, kteří obětovali svůj
život v SFŘ, nepociťovali naši blízkost. Je mnoho způsobů: návštěvy, telefonáty, zasílání
Zpravodaje ... ale také můžete určit, že některý bratr nebo sestra by byli zodpovědní za jednoho
nebo dva z přestárlých bratří, pravidelně je navštěvoval a informoval je o životě MBS, modlil se s
nimi apod. (zkrátka by si to ti mladší rozdělili, pozn. překl.).
7. Pohled na františkánskou mládež
Doporučuje se vyšším představeným I. řádů, aby se přesvědčili/ubezpečili, že je velmi důležité
zakládat GiFra, a ne vlastní společenství mládeže, která po určité době zmizí. Je nutno dát
setkávání mladých křesťanskou a františkánskou tvář a kvůli tomu je velmi důležité pracovat
společně, SFŘ a První řády, abyste pomohli mladým poznat františkánskou spiritualitu a buďte si
vědomi, že GiFra tvoří součást františkánské rodiny ne sama pro sebe, ale prostřednictvím SFŘ
pro církev (tj. smysl GiFra není v její samotné existenci a sdružování mladých, ale jejím účelem je
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nést užitek Církvi). Dnes není možné mluvit o františkánské mládeži, jestliže se jedná o skupiny
mladých, kteří následují svého duchovního asistenta (což je samozřejmě možné a mají na to
právo), o němž (tj. asistentovi, tj. br. Romualdovi, pozn. překl.) jsme si jisti, že vynakládá mnoho
úsilí, aby mladým pomohl v duchovní oblasti, ale bez konkrétního požadavku na osobnostní růst a
zrání a také v jeho křesťanském bytí po způsobu sv. Františka z Assisi. My ve funkci bratrských a
pastoračních vizitátorů dáváme formální návrh, že vás seznámíme se základními dokumenty
GiFra, které mohou osvětlit průběh cesty k povolání a odstranit dříve zavedené předsudky.
Doporučuje se vejít do kontaktu s mezinárodní koordinátorkou GiFra, Anou Fruk, už proto, že ve
světě už je více než 48.000 mladých františkánů v 68 zemích, kteří žijí s radostí spiritualitu
sv. Františka z Assisi, doprovázeni bratrským animátorem ze SFŘ a duchovním asistentem
z Prvních řádů nebo TOR. Mladé lidi, kteří tu jsou (tj. teď se scházejí) povzbuzujeme, aby neměli
strach poznat jiné reality a nebáli se být otevření hnutím Ducha Svatého. Duchovní asistenty
prosíme, aby měli pozitivní cit k Františkánské Mládeži, která má také věkovou hranici
příslušnosti - 30 let. A nezamlčujte jim tu možnost volby mezi touto nabídkou a tou být součástí
samostatné/izolované skupiny. Bratrskému animátorovi ze SFŘ připomínáme, co řekl papež
Benedikt XVI. na Světovém dni mládeže 2011 v Madridu, že povolání je nabídka, nikoli závazek.
Nakonec prosíme jak První řády, tak SFŘ, aby nastolili klidný, bratrský a upřímný dialog o
důležitosti bratrské a pastorační péče o mládež.
8. Závěrečné poděkování
Nabízíme Vám tuto zprávu s nadějí, že vám pomůže překonat potíže, které máte, a také abychom
podpořili mnohá dobrá díla, která rozvíjíte ve společnosti, Církvi a politice. Velmi vás
povzbuzujeme, abyste byli víc v kontaktu se všemi bratry a sestrami a tak vytvořili síť od osoby k
osobě, která by vám pomohla udržet se v jednotě jako NBS.
Jak pastorační vizitátor br. Amanuel Mesgún Temelso, OFMCap., tak bratrská vizitátorka
Encarnación del Pozo OFS, srdečně děkují za bratrské přijetí od celé NR od chvíle, kdy jsme
přijeli, až do odjezdu. Jsme vděčni bratrům kapucínům za pohostinnost, kterou nám nabídli, u nich
se konala prakticky všechna plánovaná setkání, možnost potkat bratry a sestry, se kterými jsme
sdíleli den modlitby a poutě. Vzdáváme díky Bohu našemu Pánu, Dárci každého dobra, za dar
všech bratří a sester ze SFŘ, mladých lidí i členů Prvního řádu.

Encarnación del Pozo
generální ministryně SFŘ
br. Amanuel Mesgún Temelso, OFMCap.
generální duchovní asistent SFŘ a GIFRA
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