
Oslavili jsme generální kapitulu našeho řádu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj Národního 

bratrského společenství SFŘ T  ČÍSLO 1/2015 LEDEN 2015 

Uvnitř naleznete: 

Dopis nového generálního 

ministra SFŘ 

Co bude 

- program SFŘ na rok 2015 

Co bylo 

- formační semiknář 

- světový den seniorů 

- nové MBS v Sušici 

- poťna Hrádek 

- zasedání národní rady 

- dětská pouť Jindřichově 

Hradci 

Různé 

- Sv. Ludvík 

- Estonsko 

- Dny víry 

- recenze knihy „Vzpoura 

v Assisi 

a mnoho dalších 

O slavnosti Všech svatých se postupně setkalo kolem 80 delegátů 

kanonicky ustavených NBS Sekulárního františkánského řádu a 

několik dalších pozvaných hostí a pozorovatelů (např. sestra 

z Moskvy, sestry ze Švýcarska, ministr společenství z Betléma, 

představitelé III. řádu sv. Františka z anglikánské církve a další). 

Slavnost začala mší sv., kterou sloužil biskup diecéze Assisi a pokud 

mohu soudit, zůstala slavností až do konce. Nebyly to jen volby a 

setkání nad plány do budoucna. Mnozí z vás, kteří máte přístup 

k internetu, jste nás mohli sledovat na twitteru a prohlížet si velké 

množství fotografií, z nichž byla slavnostní atmosféra dobře patrná 

(fotogalerie je stále přístupná přes www.ciofs.org, záložka General 

Chapter 2014 Photos). Všechny dny jsme se účastnili mší sv. a 

společně se modlili. Kromě toho jsme byli dobře zaopatřeni v Domus 

pacis v Assisi a Pán Bůh nám dopřál i dost slunce a pěkného počasí. 

Jednání byla dlouhá a náročná, protože dnešní svět přináší mnoho 

problémů a výzev, a zároveň se některá témata neustále vracela, my 

lidé jsme si totiž hodně podobní, i když žijeme v různých kulturách. 

Často mívám pocit, že naše Řehole, Generální konstituce ani další 

dokumenty vlastně nepřinášejí nic nového - jen shrnují to, čím by se 

měl ve svém životě řídit každý křesťan. A proto bychom se k nim 

měli neustále vracet. Nečíst je jako "návod na život", ale jako 

duchovní text, rozjímat je. 

 

Generální ministr SFŘ Tibor Kauser z Maďarska a zástupkyně generálního 

ministra Chelita Nuněz z Venezuely 
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Hlavním tématem kapituly byla otázka 

„Jak řídit řád s celosvětovou 

působností, jako je SFŘ?“ Toto téma 

prolínalo zevrubnou zprávou 

odstupující generální ministryně, 

konference generálních duchovních 

asistentů i podrobnou zprávou o 

hospodaření. 

Našemu řádu, k jehož založení povolal 

sv. Františka sám Bůh, trvalo dlouhá 

staletí, než se stal řádem s pevnou 

strukturou a proto není lehké správně 

rozdělit zodpovědnost (vlastně je: má ji 

každý, ne jen ministři nebo lidi zvolení 

do jiných služeb) a dostát všem našim 

povinnostem - měli bychom být 

 

Delegátí Generální kapituly 

„sekulárními františkány 24 hodin“ a zároveň naplno žijeme svým laickým životem v rodinách, 

práci, ve farnostech, v místních bratrských společenstvích, mezi nevěřícími bližními… 

uvědomujeme si naplno, co vyplývá z profese, je náš vztah k Bohu skutečně živý, čerpáme 

duchovní podněty z Písma a příkladu sv. Františka, našich dokumentů, podílíme se na tom, co náš 

řád organizuje a uskutečňuje? Nejsme lhostejní k seniorům, kteří dali řádu mnoho svých sil, a teď 

už jim to zdraví nedovoluje? Neuzavíráme se vůči mladým lidem, nejsme vlažní při evangelizaci 

vlastní rodiny? Při jednáních kapituly jsme se dotkli řady konkrétních problémů a otázek a probrali 

množství návrhů a nápadů do budoucna, o nichž budeme podrobněji psát v dalších číslech 

Zpravodaje. A abychom mohli zakusit jednotu našeho velkého a po celém světě rozšířeného řádu, 

dostali jsme doplněk k denní modlitbě církve - prosby do ranních chval a nešpor, které právě 

překládáme a doufáme, že budou rovněž zveřejněny v příštím čísle. 

Každá duchovní aktivita si žádá i materiální zázemí a tak je potřeba se zmínit i o ekonomických 

záležitostech řádu. Jak jsem psala už dříve, nikdo za nás neplatí, máme jen to, co sami dáme. Po 

dlouhých letech se podařilo, že účet mezinárodního společenství je vyrovnaný a bez dluhů. Největší 

položky tvoří náklady na cestování a několik velkých mezinárodních projektů - Afrika (pomáhá 

velkému množství afrických bratří a sester kanonicky zakládat NBS, spolupracovat a vzdělávat se 

ve františkánské spiritualitě), Čína, kdy se bratři a sestry zejména z Hong Kongu snaží dostat k 

sekulárním františkánům v Číně, kteří jsou postihováni státním aparátem a žijí v podzemní církvi 

(emeritní generální ministryni Encarnitě a sestře Lucy z Filipín se dokonce v minulém roce podařilo 

 

Hlasování delegátů 

dostat do Číny na vizitaci) a Haiti, 

kdy je stále mnoho práce na 

obnově země zničené 

zemětřesením. 

Otevřeli jsme i nepopulární otázku 

výše příspěvků - napříště budou 

příspěvky stanoveny podle 

předpokládaného rozpočtu, ale 

jejich výše se příliš neliší od 

starého pravidla 1 EUR/profesní 

člen. Některá společenství žijí 

v takové chudobě, že jedí jen 

obden a nemohou přispívat ani 

malou částkou do společné 

pokladny. My, co žijeme ve 
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šťastnějších končinách, bychom si měli sem tam odříct čokoládu a trochu jim pomoci. Navrhla 

jsem v naší národní radě, abychom požádali o kontakt s některou z chudých zemí a věnovali za ně 

aspoň část jejich příspěvku (který se stejně používá ve prospěch bratří a sester v té zemi - na cesty 

duchovních asistentů, kurzy pro formátory, bratrské a pastorační vizitace apod.). Kvůli 

jazykovým, politickým a dalším bariérám nebude asi možné hned navázat vztah k některé 

z komunit a stát se jejím „dvojčetem“ (do mnoha afrických zemí nebo na Kubu se necestuje 

snadno a je velký problém tam doručit peníze apod.), ale už teď můžeme sbírat peníze a poslat je 

generálnímu pokladníkovi, aby je použil pro některé z nejchudších NBS. 

Jednání se týkala rovněž péče o procesy blahořečení a svatořečení, což se týká i našeho dr. Noska. 

I když si to mnohdy neuvědomujeme, stojí v dlouhé a pestré řadě osob, které se těší pověsti 

svatosti nebo už byly blahořečeny či svatořečeny. V SFŘ máme konečně dva bratry (jáhny), kteří 

absolvovali ve Vatikánu kurs pro postulátory těchto kauz. 

Jedním z největších úkolů generální volební kapituly bylo zvolit nové Předsednictvo Mezinárodní 

rady. Volbám předcházelo složité jednání, jak rozdělit oblasti ve světě. Nakonec byly vytvořeny 

dvě skupiny pro Evropu (přibližně severní a střední + Středomoří), latinskou Ameriku a 

Španělsko, frankofonní oblasti světa, oblast užívající převážně portugalštinu, anglofonní Afrika + 

Amerika, anglofonní Asie a Oceánie. Stranou zůstávají zvláštní případy dané velmi specifickým 

historicko-politickým vývojem: Sv. země, Švýcarsko, Hong Kong a Macau, Srbsko, Tahiti a 

Belgie. 

Generálním ministrem se stal Tibor Kauser z Maďarska, kterého mnozí z vás znají z národních 

volebních kapitul, zástupkyní ministra Maria Chelito de Núñez (Venezuela), pro naši oblast 

Evropy Ana Fruk z Chorvatska, která dříve zastupovala Františkánskou mládež, jih Evropy má na 

starosti Attilio Galimberti, Španělsko a latinskou Ameriku Ana María Raffo Laos, Silvia Diana 

portugalsky mluvící oblast, Jenny Harrington z Jihoafrické republiky anglofonní Afriku a 

Ameriku, Augustine Young Asii a Oceánii a Michel Janian (pochází z Arménie, žije v Bejrútu a 

má občanství Libanonu a Kanady) frankofonní část světa. Františkánskou mládež zastupuje 

Andrea Odak z Bosny a Hercegoviny. 

Saša Alžběta Tesaříková OFS 

 

Dopis nového generálního ministra našeho řádu 

Svátek všech svatých serafínského řádu. 

Všem národním ministrům, všem národním radám, všem mezinárodním rádcům, všem členům 

Františkánského světského řádu na celém světě! 

Moji drazí bratři a sestry na celém světě! 

Ať vám Pán udělí svůj pokoj! Mezinárodní bratrství Františkánského světského řádu (OFS) 

slavilo svou XIV. generální a VI. volební kapitulu v Assisi, blízko baziliky „Porciunkula“ 

v Domus Pacis. Účastníci kapituly diskutovali o hlavních otázkách života OFS na mezinárodní 

úrovni a zvláštní pozornost byla věnována ústřednímu tématu kapituly: „Jak vést mezinárodní řád 

OFS?“ 

U kulatého stolu jsme poslouchali hodnotné diskuse o důležitosti rodiny, o významu modlitby 

v našem světském životě a důležitosti místních bratrstev. Účastníci kapituly pracovali 

v pracovních skupinách a diskutovali o těchto tématech, aby tak předložili cenné podněty k práci 

kapituly. Celá kapitula probíhala ve skutečném duchu bratrství. Téměř 80 členů kapituly z celého 
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světa, kteří mají právo volit, rozhodlo o radě předsednictva CIOFS v příslušných oblastech 

odpovědnosti a ve volbách dal Pán celému OFI nové služebníky. Možná jste již slyšeli 

zprávy o Generální kapitule od svých mezinárodních rádců. Závěrečný dokument Generální 

kapituly, který poskytne pokyny a určí priority pro OFS na příštích šest let, bude brzy 

zveřejněn. 

Dnes slavíme svátek Všech svatých serafínského řádu. Ať nás tento svátek povzbudí 

k naslouchání našim předkům a posílí náš závazek prohloubit si znalosti o dějinách našeho 

řádu. Tento den je zároveň i posledním dnem církevního roku a zítra slavíme První 

adventní neděli, začátek nového církevního roku. Ať nás to vede k zamyšlení o začátku 

tohoto nového šestiletého období v životě OFS s novými výzvami a s novými prioritami. 

Zatímco na jedné straně je to přirozená kontinuita, na straně druhé se mnoho věcí změnilo a 

my se můžeme na tento okamžik podívat jako na nový začátek. 

Také vás zvu a nabádám připojit se k církvi v slavení „Roku zasvěceného života“. 

S vděčností se podívejme na minulost, vzdávajíce díky našim předchůdcům, kteří žili stejné 

světské františkánské povolání, čímž nám dávají svůj dobrý příklad, stejně jako na 

současnost a s podobnou vděčností mysleme na ty, kteří vedou naše bratrstva na různých 

úrovních. Také poděkujme těm, kteří pomáhají OFZ, zejména našim duchovním 

asistentům. 

„Poutavě žijme přítomnost“, vzdávajíce díky Pánu za milost daného okamžiku. Zvu vás, 

abyste znovu objevili, kdo jsme, co děláme, jak to děláme, abychom byli „jako poutníci a 

cizinci na cestě do Otcova domu“. Žijme společenství s Bohem a mezi sebou navzájem. 

Posílíme bratrská pouta a smysl sounáležitosti, zejména v našich místních bratrských 

společenstvích. Také vás povzbuzujeme, abyste zažívali Pánovu milost skrze solidaritu se 

slabými, chudými, s vyhnanci uvnitř OFS a ve světě kolem nás. Odpovězme na Boží výzvu 

textem naší Řehole: „Duch společenství je obšťastní a připraví na to, aby byli považováni 

za rovné se všemi ostatními lidmi nízkého stavu, pro které usilují vytvořit životní 

podmínky, hodné stvoření vykoupené Kristem.“ 

„Uchopme budoucnost s nadějí“, dívajíce se odvážně na výzvy, kterým čelíme a „v souladu 

se svou vírou, ať se rázně rozhodujeme“. Máme hlubokou spiritualitu, pevně založenou na 

svatých lidech: František, Klára, Alžběta, Ludvík a mnoho dalších, kteří jsou našimi 

přímluvci v domě Nebeského Otce. Když se podíváme na budoucnost, díváme se na cestu, 

která je před námi. Odvážné vykročme a statečně odpovězme na Boží volání s vědomím, že 

naše naděje není přínos a provize, ale Boží zaslíbení, že Kristus bude s námi „po všechny 

dny až do konce světa“. 

Na závěr svěřuji členy nového předsednictva do vašich modliteb. Potřebujeme vaše 

modlitby a potřebujeme vaši podporu, aby tak naše svědectví mohlo být autentické a 

viditelné. Kráčíme společně a zároveň se snažíme zpřítomnit Boží království mezi námi. 

Váš bratr 

Tibor Kauser, generální ministr 
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  Na co se můžeme těšit 

Program Sekulárního františkánského řádu ČR na rok 2015 

 

Úvodní poznámka: Kalendář zahrnuje jednak akce Národního bratrského společenství ČR tj. 

celostátní, pořádané a organizované Národní radou SFŘ (Akce NR SFŘ), jednak akce oblastní, 

pořádané a garantované některým Místním bratrským shromážděním (Akce MBS). Podrobné a 

aktuální informace jsou na www.sfr.cz a také ve Zpravodaji NBS SFŘ.  

4.1. neděle Tříkrálové setkání SFŘ - v klášteře u Panny Marie Sněžné. (MBS u kostela P. Marie 

Sněžné) 

16. - 17.1. pátek/sobota Setkání ministrů MBS v Brně v Petrinu (Akce NR SFŘ) 

7.2. sobota 2. společenský taneční večer a setkání františkánské rodiny v kapucínském klášteře 

v Praze na Hradčanech (Akce františkánské mládeže, patronát převzala NR SFŘ) 

14.2. sobota Zahájení XXXIV. ročníku Cyrilometodějské pěší pouti Levý Hradec – Velehrad 

(CMP) Mše svatá v 9.30 hod. v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci. (Akce NR SFŘ) 

27.–28.3. pátek/sobota Jarní formační seminář SFŘ v Brně v Petrinu (Akce NR SFŘ) 

17.-18.4. pátek/sobota Konference „Služba SFŘ církvi i světu v 21. století“ spojená s 79. poutí ke 

hrobu dr. Františka Noska do Poříčí n. Sázavou (80. výročí). Mše svatá v 15.30 hod. (Akce NR 

SFŘ) 

2.5. sobota Vzpomínka na bratra Česlava při příležitosti 2. výročí úmrtí. Mše sv. v 10 hod + 

modlitba u jeho hrobu a posezení v klášteře v Moravské Třebové. 

21.5. čtvrtek Pouť seniorů do mariánského poutního místa Hájek u Prahy. (14. ročník) Zahájení 

v 9.00 hod v klášteře sester komunity Venio na Bílé hoře. Mše svatá v Hájecké loretě ve 12 hod. 

(Akce MBS Praha - Spořilov) 

29.5. pátek do 7. června neděle Dny Víry v Praze – součástí bude sobotní Mariánská pouť Prahou 

(277. Ročník, 30.5.) Zahájení při mši svaté v kostele P. Marie Andělské (kapucíni u Lorety) v 10.00 

hod. (Akce NR SFŘ) 

5. – 7. 6. pátek/sobota/neděle Volební národní kapitula na Velehradě 

http://www.sfr.cz/
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Tříkrálové setkání v klášteře u Panny Marie Sněžné 4.1. 

Tradiční setkání sekulárních františkánů z Prahy a okolí se uskuteční v neděli 4. ledna 2015. 

Zajišťuje jej MBS u kostela Panny Marie Sněžné. Začátek je v kapli sv. Michala – mše svatá ve 

14.30 hod. Potom setkání a popovídání při kávě a dalších dobrotách. 

 3. Setkání ministrů NBS v Brně 16.1. - 17.1. 

Letošní setkání se uskuteční v Brně ve dnech 16. – 17. ledna v Brně v Petrinu. Zahájení tradičně při 

mši svaté v kapucínském kostele v pátek 16. ledna v 17 hod. Celé setkání bude věnováno 

19.-.21.6. pátek/sobota/neděle Hoješín – s. Ludmila Pospíšilová OSF františkánské exercicie 

27.-28.6. sobota/neděle 3. Národní františkánská pouť z Velehradu na Antonínek. Mše svatá na 

sv. Antonínku v neděli v 10.30 hod (Akce NR SFŘ) 

2.8. neděle svátek Porciunkule (akce v mnoha MBS – informace v kalendáři na webu SFŘ) 

22.8. sobota Zakončení XXXIV. ročníku Cyrilometodějské pěší pouti Levý Hradec – Velehrad 

(CMP) Poslední etapa (8 km) začíná u farního kostela sv. Václava v 8.00 hod v Boršicích (Akce 

NR SFŘ) 

6.9. neděle Křížová cesta v Praze na Petříně k zahájení školního roku (Akce MBS u kostela P. 

Marie Sněžné) 

12.9. sobota Pouť na Hrádek u Vlašimi. Mše svatá v kostele sv. Matouše v 11.30 hod. (Akce MBS 

Praha - Spořilov) 

18.-19.9. pátek/sobota Národní františkánská pouť SFŘ na Sv. Hostýn Zahájení mší svatou 

v pátek v 18.00 hod v kapli, celonoční adorace, poutní mše svatá v sobotu 10.15 hod. a ve 13.30 

křížová cesta (Akce NR SFŘ) 

1.10. čtvrtek 3. setkání františkánských seniorů v meditační zahradě v Plzni Mše svatá v kapli sv. 

Maxmiliána Kolbeho ve 12.00 hod. (Akce MBS Plzeň)  

15.-17.10. čtvrtek/pátek/sobota Národní eucharistický kongres Brno 

16.–17. 10. pátek/sobota Podzimní formační seminář SFŘ v Brně (Akce NR SFŘ) 

Další plánované aktivity: 

Zasedání Národní rady: 

7.2. Praha u PMS 

9.5. Brno u kapucínů 

5.6. Velehrad VNK 

Další termíny si určí nová Národní rada 

Redakční uzávěrky Zpravodaje NBS SFŘ: 5.3., 10.6., 5.9., 30.11. 
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především přípravě naší generální kapituly na Velehradě (6. - 8. června) - zejména programu a 

zaměření našeho NBS na příští období (2015 -2018) a také těm, kteří chtějí a mohou nabídnout 

své síly a schopnosti službě v NBS v následujícím období. Podrobný program apřihlášky byly 

rozeslány všem ministrům MBS. Připravte si náměty pro naší další činnost a zaměření. Jistě se 

chcete podílet na tvorbě našeho programu, a pokud nemůže ministr nebo jeho zástupce přijet, 

vyšlete jiné členy vašeho MBS. Další podrobnosti a informace u formátora bratra Luboše Kolafy: 

Email: frantiskan@kolafa.name; mobil: 602 306 284. A též na www.sfr.cz. 

Ples františkánské rodiny 7.2. 

Již po druhé, po loňské velmi úspěšné akci, jsou zváni 7. února 2015 všichni členové 

františkánské rodiny na společenský večer do kláštera kapucínů na Hradčanech. Setkání začíná 

mší sv. v kostele Panny Marie Andělské v 17.30 hod. Následuje ples včetně tomboly a hudby 

k poslechu i tanci. Během večera bude možnost individuální adorace v kapli. Pro mimopražské je 

možnost přespání v klášteře - nutná rezervace pokoje na emailu: kapucini.uLorety@seznam.cz. 

Bližší informace na www.sfr.cz, emailu: frantiskanskarodina@seznam.cz nebo u bratra Františka 

Reichela: Email: f.reichel@volny.cz; mobil 725 939 385. 

Zahájení 34. ročníku Cyrilometodějské pouti 

Bude jako vždy v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci v sobotu 14. února mší sv. v 9.30 hod. 

Celebruje člen našeho NBS SFŘ P. Jiří Korda. V neděli 15. února bude CMP pokračovat od 

kostela Panny Marie Královny míru v Praze - Lhotce. Březnové etapy (21.3. - 22.3) jsou 

plánovány po trase Bojanovice - Sedlčany – Petrovice. Podrobnosti o všech etapách a možnosti 

připojení na www.sfr.cz nebo nebo www.poutnik.jan.cz . A též u bratra Františka Reichela: 

Email: f.reichel@volny.cz; mobil 725 939 385.  

Postní křížová cesta františkánské rodiny 20.2. 

Národní rada doporučuje všem MBS iniciovat společné zahájení postní doby pro členy 

františkánské rodiny i ostatní příznivce křížovou cestou v duchu sv. Františka v pátek 20. února. 

V Praze bude zahájení v 16 hod. u prvního zastavení Křížové cesty na Petříně. Podrobnosti 

naleznete na www.sfr.cz. 

Konference o dr. Františku Noskovi v Praze 17. -18. 4.  

Dr. František Nosek – terciář a politik je název konference, kterou připravuje Národní rada pro 

celou františkánskou rodinu v klubu františkánského kostela u Panny Marie Sněžné v Praze ve 

dnech 17. – 18. dubna. Konference se koná při příležitosti 80. výročí úmrtí dr. F. Noska a na závěr 

roku sv. Ludvika – patrona SFŘ. Témata jsou volena tak, aby byla podkladem pro zaměření 

našeho řádu v dalším období let 2015 – 2018. Konference bude zahájena mší sv. v kapli sv. 

Michala v pátek 17. 4. V 10.00 hod. Na závěr konference je pro účastníky zajištěn autobus do 

Poříčí nad Sázavou, kde bude mše sv. (celebruje Otec biskup Jiří Paďour,OFMCap) a tradiční 

setkání u hrobu dr. F. Noska. Pro mimopražské zájemce je zajištěn nocleh. Podrobnosti (o 

programu a další) naleznete na www.sfr.cz a též je možné si je vyžádat v sekretariátu SFŘ. 

mailto:frantiskan@kolafa.name
http://www.sfr.cz/
mailto:kapucini.uLorety@seznam.cz
http://www.sfr.cz/
mailto:frantiskanskarodina@seznam.cz
mailto:f.reichel@volny.cz
http://www.sfr.cz/
http://www.poutnik.jan.cz/
mailto:f.reichel@volny.cz
http://www.sfr.cz/
http://www.sfr.cz/
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Plánované volební kapituly I. čtvrtletí 2015 

MBS Brno kapucíni – Z. Nečadová 

MBS Čáslav – L. Kolafa 

MBS Hradec Králové – M. Strašíková 

MBS Krnov – F. Reichel 

MBS Praha sv. Josef – A. Tesaříková 

MBS Slatiňany – M. Strašíková 

MBS Stará Boleslav – M. Strašíková 

MBS Zlín – J. Šenkýř 

 

Plánované bratrské a pastorační vizitace I. čtvrtletí 2015 

MBS Blažovice – Jiří Šenkýř a P. Petr Petřivalský OFMCap. 

MBS Brno Husovice – P. Sebastian Kopec OFMConv. 

MBS Červený Kostelec – F. Reichel a P. Antonín K. Dabrowski OFM 

MBS Černošice – P. Antonín K. Dabrowski OFM 

MBS Český Těšín – P. Sebastian Kopec OFMConv. 

MBS Fulnek – P. Sebastian Kopec OFMConv. 

MBS Jablunkov – J. Antoš a P. Sebastian Kopec OFMConv. 

MBS Moravská Třebová II - H. Reichsfeldová a P. Petr Petřivalský OFMCap. 

MBS Opava – F. Reichel a P. Sebastian Kopec OFMConv. 

MBS Ostrava – P. Sebastian Kopec OFMConv 

MBS Plzeň – J. Šenkýř a P. Antonín K. Dabrowski OFM 

MBS Praha Spořilov – L. Kolafa a P. Antonín K. Dabrowski OFM 

MBS Šumperk - J. Antoš a P. Sebastian Kopec OFMConv. 

 

Nové vydání knihy CESTA 

Národní rada zadala do tisku další vydání knížky Jana Pečeného, OFS “Cesta”, která je velmi 

vhodným průvodcem pro formaci (i pro její opakování). Předpokládaná cena 80.– Kč. 

K dispozici bude již na jarním formačním semináři v Brně. Jednotlivá MBS mohou zaslat 

hromadné objednávky na Sekretarát NR.  
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Společenství Jméno datum profese výročí 

Praha PMS Lacinová Eva 01.01.1945 70 

Praha PMS Hrbolková Alena 01.01.1950 65 

Frýdek-Místek Kaňák Štěpán 01.01.1950 65 

Ostrava Žolnerčíková Jindřiška 06.01.1960 55 

Praha PMS Lejsková Marie 01.01.1970 45 

Brandýs nad Orlicí Hubálková Marie 19.01.1985 30 

Praha PMS Navrátilová Anna 28.01.1990 25 

Brandýs nad Orlicí Kučera František 23.03.1990 25 

Brandýs nad Orlicí Kučerová Jindřiška 23.03.1990 25 

Červený Kostelec Čížek Josef 24.03.1990 25 

Praha PMS Špačková Marie 01.01.1995 20 

Olomouc Řezníčková Marie 04.02.1995 20 

Jablunkov Gorylová Helena 18.03.1995 20 

Jablunkov Pawlusová Maria 18.03.1995 20 

Praha PMS Bodláková Růžena 01.01.1995 20 

Praha PMS Tichý František 06.02.2000 15 

Praha PMS Vojtášková Blanka 06.02.2000 15 

Příbram Váchová Marie 07.03.2000 15 

Mor. Třebová I Čandová Irena 18.03.2000 15 

Šumperk Nedvědová Zdislava 12.02.2005 10 

Plzeň Šedivý Jaroslav 18.03.2010 5 

Plzeň Šedivá Dana 18.03.2010 5 
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  Co se dělo v našem řádu 

17. a 18. října 2014 Brno – formační seminář na téma Teologie těla 

Přítomno 47 osob (ubytováno 26) 

Pátek 17.10.2014 Po společné mši sv. u kapucínů a pak společných nešporách v kostele vedl 

formátor Luboš Kolafa moderovaný rozhovor o tom, co jsme zažili za poslední období v SFŘ 

radostného. Osobní sdílení by mělo být součástí našich setkání. Bratr Jiří Reichl pak vyjmenoval 

všechna požehnání, kterých se nám dostalo za 25 let po blahořečení sv. Anežky. Už po třetí 

formaci za sebou lépe využíváme páteční večer. Budeme moc rádi, když se večera účastní i ti, 

kteří jsou z Brna a okolí. Tak se podaří rozšířit čas strávený na semináři. 

Pátek 18.10.2014 jsme se po slavení mše věnovali teologii těla. Protože hlavní řečník den před 

tím oznámil, že nemůže přijet, připravili si přes noc přednášky Jiří Šenkýř a Luboš Kolafa. Luboš 

Kolafa zdůraznil Boží plán věků, dovést člověka zpět do stavu, který měl v ráji. Jiří Šenkýř se 

zabýval obrazem Trojice v rodině. Program byl zaznamenán pro Radio Proglas naším bratrem 

Martinem Weisbauerem a Ladislavem Holoubkem z Hradce Králové. 

Velký podíl na kvalitě semináře mají všichni, kdo se účastní pracovních skupin. Tentokrát si 

můžeme přečíst závěr ze skupinek k následujícím otázkám: 

1) Jak je to s úkolem množit se (1.M1kap) Učíme to mladou generaci? Kdo je od této povinnosti 

osvobozen?  

2) Rodina je Božím obrazem. Farnost je farností rodin. Co uděláme proto, aby obraz communia 

byl krásnější?  

1)Mladí se dnes bojí, že neobstojí v soutěživosti kapitalismu, který jde proti rodině. Je třeba 

mladým nabídnout důvěru v Prozřetelnost, v dary Ducha svatého, učit je pravdě a otevřenosti, a 

také odvaze vydržet. Omezit naši starost především o úspěch ve světě, o hmotné zajištění. Je třeba 

individuálního přístupu, být vnímavý k potřebám rodin, naslouchat jejich volání o pomoc a 

podporu ve farnostech. Je třeba být vždy shovívavý k tomu, jak jednotlivci svádí boj mezi 

tělesností a duchovností. Mladí potřebují vzory ve starších osobnostech. Vytvořit mladým takové 

prostředí, aby se přes nejstarší děti dostávalo naší moudrost k těm mladším. Od povinnosti mít děti 

jsou osvobozeni ti, kterým byl dán dar celibátu a ti, kteří nemohou mít děti. Takoví jsou povoláni 

k výchově duchovních dětí.  

 

2) Prožívání obrazu Trojice jistě zlepší vztahy v rodinách i mimo ni. Lidé, kteří chápou vztahy 

v Trojjediném Bohu, chtějí dobro nejen pro sebe, ale i pro druhé. Lidé k obrazu Božímu jsou 

tvory, kteří potřebují vztahy. Každý člen rodiny je jinak stvořen a zaslouží úctu a důstojnost. 

Kristus je svorníkem rodinného svazku. Když všichni členové rodiny (communia) směřují 

k blízkosti živého Krista, takové dokáže sjednotit i v jejich různosti. Pro rodinu a společenství jsou 

nutné otevřenost a laskavost ve vzájemném sdílení. Člověk nechť je především člověkem (Jan 

Pavel II). Farnost se musí umět postarat i o osamělé. Farnost by se měla více otevřít nevěřícím 

manželům, rozvedeným, singl rodičům, lidem na okraji. Bude to vyžadovat více tolerantnosti. 

Totéž platí pro naše bratrská společenství. Není třeba každého nutit k profesi. Přátelé sv. Františka 

potřebují vidět naši opravdovost a není třeba za každou cenu dosahovat cílů a výsledků. Radovat 

se z přítomných darů od Pána. 
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Odpoledne promluvila členka NR Hanka Reichsfeldová o tom, že potřebujeme nové probuzení 

skrze Ducha svatého. Projeví se to účastí na Nové evangelizaci, kterou propaguje papež 

František. Je možné zapojit se do modliteb za Dny víry v Praze, které první týden v červnu 2015 

organizuje arcibiskup Domink Duka. Probuzení skrze Ducha svatého bude možné v roce 2016 

s Františkánem Eliasem Vellou, bude-li živ a zdráv.  

Nahrávky a přednáška jsou na webu: http://frantiskan.kolafa.name/index.php/ct-menu-item-

7/viewcategory/3-teologie-tela 

(Formátor Luboš Kolafa) 
 

Už jsi zažil mimořádnou návštěvu člena Národní rady nebo jeho pomocníka? Chceš 

pomáhat jiným společenstvím? 

Členové Národní rady se rozhodli navštívit na zkoušku některá společenství, která nevyslala své 

zástupce na formační seminář. Cílem bylo vyzkoušet, jak účinně lze předat myšlenky ze 

semináře do MBS. Chtěli bychom povzbudit společenství k pravidelnému vysílání některého 

z členů na formace Národního společenství. Pokud to ze zdravotních či jiných důvodů je 

vyloučené, přáli bychom si v dalším kole pomoci těm, kteří se nemohli účastnit, mimořádnou 

návštěvou. Rádi bychom zapojili do návštěv dobrovolníky z účastníků semináře.  

Kdo by měl zájem pomáhat Národní radě v návštěvách bratrských společenství, může se přihlásit 

na mailové adrese formátora NR frantiskan@kolafa.name  

(Formátor Luboš Kolafa, Plzeň) 

 

 
Světový den seniorů 1. října 2014 v Plzni 

Již podruhé připravilo společenství seniorů při římskokatolické farnosti Plzeň – Severní 

předměstí a MBS SFŘ Plzeň setkání k oslavě světového dne seniorů. Velmi pěkné akce 

v Meditační zahradě a památníku obětem zla v Plzni-Doudlevci se zúčastnilo 74 seniorů 

z Plzeňska a z Prahy. Celé setkání připravil a řídil br. Juniper OFM. Program začal modlitbou 

růžence v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho. Po přestávce s kávou a zákusky následovala zajímavá 

přednáška P. Benedikta Holoty OFM „Jak využít čas seniora v dnešní době k oslavě Boží“. 

V poledne přišel mezi účastníky plzeňský biskup František Radkovský a vzhledem k pěknému 

počasí a také velkému počtu účastníků sloužil s dalšími koncelebranty mši svatou před kostelem. 

Následovalo agape - výborný guláš a mnoho sladkostí, které připravily sestry z Plzně. Na závěr 

pohovořil O. Michael Pometlo o vzniku meditační zahrady, které končilo její prohlídkou. 

Výpisky z promluv při dnu seniorů 1. října 2014 v Plzni  

Nejprve promluvil k našemu srdci pater Benedikt Holota: Pokoj znamená nevlastnit sebe. 

Pokoj je známkou zralého člověka. Avšak stáří sebou přináší velký neklid. Žij s touhou po Bohu. 

Odevzdej se mu. Žij svoji víru pravdivě. Sv. Terezie žila 15 let v depresích. Ty to také vydržíš. Ať 

tvé srdce spočine v Bohu. To nejnešťastnější je, když se naše modlitba točí jenom kolem nás 

mailto:frantiskan@kolafa.name?subject=formační%20semináře
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samých. My už nemusíme při modlitbě spěchat. Už se tak nesoustředíme. Naše mysl se často zatoulá. 

To nevadí. Nevracej se k začátku. Zkus pokračovat tam, kde jsi asi tak přestal. Mějme sami se sebou 

trpělivost. Víra je psychologická dřina. V umírání budeme slabí. Vůle bude slabá. Zůstane jen 

důvěra v Boha a odvaha svěřit se mu. Je třeba se schoulit do náruče Boží. 

Mši celebroval biskup Mons. František Radkovský, který se ptal, zda se už může zařadit mezi 

seniory, protože je to vzácný čas dokončení člověka před odchodem k Pánu? Povzbudil všechny 

k odevzdání se do náruče Boží. 

Páter Michal Pometlo vzpomínal na počátky Meditační zahrady: Pan Luboš Hruška, sochař Roman 

Podrázský, pan Chaloupka a další stateční a obětaví křesťané, kteří už dnes nejsou jmenováni, ale 

jejichž zásluhy jsou zapsány v nebi, jsou společnými autory příběhu o odpuštění. Modleme se za 

dokončení celého projektu. Je třeba ještě dokoupit další pozemek pro zázemí zahrady a splnit přání 

pana Luboše Hrušky, postavit exerciční dům s pobytem pro 20 hostů. Tak budou moci přijíždět do 

památníku obětem zla lidé z celého světa k rozjímání a modlitbám. 

Na příští rok jsou zváni na oslavy dne seniorů i terciáři z ostatních MBS. 

 

Ustanovení MBS SFŘ a první volební kapitula v MBS v Sušici 

Ve středu 26. listopadu 2014 přijel bratr provinciál Bonaventura Štivar OFMCap slavnostně 

ustanovit místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu (MBS SFŘ) při klášteře 

v Sušici. Při mši svaté, která se konala v 19 hodin, stvrdili toto ustanovení svým podpisem: bratr 

provinciál, národní ministr SFŘ br. Jiří Šenkýř, jeho zástupce br. František Reichel a národní 

formátor SFŘ br. Luboš Kolafa. Po mši svaté připravili členové nově vzniklého společenství 

občerstvení v refektáři kláštera, při němž panovalo živé a radostné sdílení.  

V návaznosti na toto ustanovení nového MBS pak 10. prosince zažilo 14 profesních členů a 

několik hostů svoji první volební kapitulu pod vedením formátora NR Luboše Kolafy. Prvním 

ministrem společenství byl zvolen Miroslav Sebastian Melcher, jeho zástupcem akolyta Václav 

Bedřich Pikeš, formátorem Miroslav Konrád Melcher, ve své práci sekretářky bude pokračovat 

Anna Blažková a už rok fungující pokladník Naděžda Balejová. Volby proběhly pod dohledem 

pověřeného Romualda Jerolímka OFMCap a za účasti jmenovaného duchovního asistenta, 

Serafina Beníčka OFMCap. Sliby nově zvolených služebníků se konaly v kostele před oltářem. Na 

fotografiích ze slibu nechybí nová vlajka společenství, kterou jim darovala sestra Jitka Polívková 

z Plzně.  

Fotografie můžeš sledovat na https://picasaweb.google.com/kapsusice 
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Hrádek je malebný kostelík na pokraji posázavských lesů, nad řekou Blanicí, asi 5 km po proudu 

pod městem Vlašimí. (Kdybychom pokračovali podél Blanice dál, došli bychom asi po 10 km 

k řece Sázavě, ke hradu Český Šternberk.) Hrádek je ve své oblasti významným mariánským 

poutním místem. Pouti se tam konají několikrát do roka. Františkánští terciáři a jejich přátelé 

tam putují vždy v měsíci září, kolem svátku Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi (tj. 

Stigmatizace sv. Františka). Obraz této události je na postranním oltáři kostela. Na tomto oltáři 

bývá vystavována milostná soška Panny Marie hrádecké. Svátek Stigmatizace se slaví 17. září; 

letos jsme putovali v sobotu 20.9.2014. Někteří putují pěšky z Vlašimi, jiní přijedou na Hrádek 

auty. 

Kromě mariánského a františkánského motivu naší pouti tam putujeme i na památku 

františkánského kněze, který již za hluboké totality založil naše terciářské společenství. Byl jím 

Otec Alois Moc OFM, který se narodil a je pochován v blízkých Radošovicích.  

Letos jsme šli z Vlašimi společně s otcem Antonínem Klaretem Dabrowskim OFM, který je 

jinak farářem u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Na Hrádku nebyl poprvé. Vždy 

putuje ve františkánském hábitu a už tím vydává určité svědectví. Na Hrádku obětoval mši 

svatou za O. Aloise Moce. Po mši sv. se vždy sejdeme ke krátké pobožnosti před soškou Panny 

Marie. 

Na Hrádku sídlí 2 kněží z kongregace Mariánů. Je tam asi rušno hlavně o sobotách a nedělích. 

Pozorujeme, že se zvyšuje obliba Hrádku jako místa pro konání svateb, křtů a podobně. Letos se 

tam před naší mší sv. konala svatba a po naší mši sv. křest. 

Na Hrádku bývala škola, přestože je toto místo téměř na samotě. (V tom je Hrádek podobný 

jinému poutnímu místu a to Křemešníku u Pelhřimova.) Bývalou hrádeckou školu upravili 

Mariáni pro konání různých setkání, exercicií apod. V bývalé třídě se vždy posadíme i my, 

zpravidla po mši svaté. Letos nás tam informovali členové Národní rady Sekulárního 

františkánského řádu František Reichel a Saša Tesaříková o připravovaných volebních 

kapitulách mezinárodní a národní. Národní kapitula bude ve dnech 5. - 7. června 2015 na 

Velehradě. 

Hrádek má pěkné okolí a tak v údolí pod ním táboří o prázdninách skauti. Zbývá už jen 

poznamenat, že cesta lesem ke Hrádku nezklamala houbaře ani letos. Nejvíce hub nacházejí 

blízko Hrádku, snad proto, že tam už houbaři z Vlašimi nedojdou. 

 

         M. Müller OFS 

 

Putovali jsme na Hrádek 
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Ze zasedání Národní rady 22. 11. 2014 

Národní rada se na své zasedání sešla v Praze na faře u Panny Marie Sněžné v sobotu 22.11.2014. 

Kromě obvyklých témat (vizitace a volby v MBS, formační texty, uzávěrka Zpravodaje) nás Saša 

Tesaříková seznámila s průběhem mezinárodní kapituly v Assisi, kde byl zvolen generálním 

ministrem bratr Tibor Kauser z Maďarska a celá nová mezinárodní rada. Seznámila nás také 

s problémem chudoby našich bratří a sester ve světě. Národní rada schválila na tento účel zřídit 

variabilní symbol na našem kontě, kam bychom vybírali mimořádné příspěvky. Projednávali jsme 

podrobnosti a organizaci konference o sv. Ludvíku a Dr. Noskovi v dubnu příštího roku, přípravu 

setkání ministrů v lednu a naši Národní volební kapitulu v červnu 2015. Také jsme schválili kalendář 

akcí na příští rok. Další setkání Národní rady bude opět v Praze 7.2. 2015. 

Celý zápis ze zasedání najdete na našem webu. 

Zapsala Zdenka Nečadová, sekretář národní rady 

 

Proběhlé volební kapituly 

MBS Praha PMS - F, Reichel 

MBS Frýdek-Místek – J. Antoš 

MBS Ostrava – L. Kolafa 

MBS Hodonín – H. Reichsfeldová 

MBS Jihlava – M. Strašíková 

 

Proběhlé bratrské a pastorační vizitace 

MBS Český Těšín – J. Antoš 

MBS Kroměříž – H. Reichsfeldová a P. Petr Petřivalský OFMCap. 

MBS Milotice – H. Reichsfeldová a P. Petr Petřivalský OFMCap. 

MBS Olomouc – Z. Nečadová a P. Sebastian Kopec OFMConv. 

MBS Olomouc – rodiny – Z. Nečadová a P. Petr Petřivalský OFMCap. 

MBS Příbram – F. Reichel a P. Antonín K. Dabrowski OFM 

MBS Šternberk – J. Antoš a P. Sebastian Kopec OFMConv. 

MBS Třebíč – Z. Nečadová a P. Petr Petřivalský OFMCap. 

MBS Stará Boleslav – M. Strašíková a P. Antonín K. Dabrowski OFM 
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Na svátek sv. Františka z Assisi by se mohli františkáni nejspíš roztřetit, rozčtvrtit nebo snad i rozpětit. 

Tolik příležitostí k oslavě bratrství v naší nevelké zemi s nijak vysokým počtem křesťanů! 

Na jiném místě Zpravodaje se určitě dočtete, že 4. října se víceméně zdvojnásobil počet sekulárních 

františkánů v budějovické diecézi, protože v Sušici slavně skládali profes, v Praze v kostele sv. 

Františka na Habrovce, byla jako každý rok poutní mše a pak dokonce kněžské svěcení, svátek 

zakladatele františkánské rodiny si připomínali ve všech františkánských klášterech a u nás, 

v budějovické diecézi se slavila diecézní dětská pouť v krásném městě Jindřichově Hradci (kde mimo 

jiné sídlí donedávna jediné společenství SFŘ na jihu Čech). Hlavním tématem pouti byl právě sv. 

František z Assisi. A protože se ještě neumím roztřetit, rozčtvrtit ani rozpětit, vyrazila jsem s dětmi do 

Jindřichova Hradce a ostatní slavnosti si musela s lítostí odpustit (tímto zdravím všechny nové 

františkány ze Sušice, fakt se to k vám nedalo stihnout). 

Dětská pouť vypadá úplně jinak, než jak jsou zvyklí třeba cyrilometodějští poutníci. Začíná se 

bohoslužbou nebo modlitbou, to ano, ale samotná pouť je pak směsí her, putování, poznávání místa, a 

různých zpracování tématu poutě. Nejdůležitější věc nám hned na začátku několikrát kladl na srdce pan 

biskup Pavel: Ježíš na kříži, kterého vidíme v každém kostele, není mrtvý!!! (však také promluvil na 

Františka).  

Po mši sv. jsme pochodili po Jindřichově Hradci, na zámku jsme viděli divadlo Víti Marčíka, zkusili 

různé skautské aktivity, poznávali přírodu kolem nás, prohlédli si v muzeu slavné Krýzovy jesličky a na 

rozloučenou před požehnáním nám bílá paní hradecká rozdávala sladkou kaši, tak, jak to dělala už za 

svého života každý rok na Zelený čtvrtek. Dětí u toho mohlo být asi tak 600 (organizátoři to jistě vědí 

přesněji) a pobíhaly mezi stanovišti poutě zhruba ve stočlenných skupinách (dospělý doprovod 

nepočítám). Dovedete si představit ten šrumec? Ve městě jsme celkem neplánovaně narazili na skupinu 

vojenských veteránů, která provázela jižními Čechami vnučku generála Pattona, což naši skupinu ještě 

drobet nafouklo. A v tom všem zmatku se pohybovalo velké množství dobrovolníků, pořadatelů, čili 

hradeckých farníků, skautů, pracovníků DCM a katechetických středisek a samozřejmě hradeckých 

bratří a sester ze SFŘ. Celou dobu jsem měla pocit, že takhle nějak má vypadat náš život spjatý 

s celou církví, tak má vypadat působení našeho řádu, i když navzájem jsme se stihli sotva 

pozdravit. Obzvlášť jsem obdivovala trpělivost a vlídnost bratra, který hlídal davy střídající se v muzeu 

u Krýzových jesliček, aby se děti pokoukaly a zároveň nikdo nic nepoškodil. 

Dětem se na pouti moc líbilo, i když to nebyla žádná pouť s kolotoči a stánky, a to i těm, které často 

říkají, že se jim do kostela nechce…určitě si budou pamatovat, že Ježíš, kterého uctívá sv. František i 

my, je živý a má nás rád. Chutnala jim hradecká kaše i koláče od farníků, líbil se jim pohyblivý betlém i 

zámecká kuchyně a divadlo. 

Máma by chtěla všem organizátorům poděkovat za všechno úsilí, které do příprav poutě vložili, za 

trpělivost a odolnost během programu (většinu času jsem si říkala, že mně by na jejich místě dávno 

tekly nervy proudem) a za velké společenství místní církve. 

Saša Alžběta Tesaříková OFS 

 

Dětská pouť o sv. Františku 
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Zprávy o dění v SFŘ - CIOFS 

Formační cyklus Mezinárodní rady SFŘ na rok 2014 

Díl č. 3: Sv. Ludvík a manželství 

„Bůh, Francie a Markéta“- motto na Ludvíkově snubním prstenu. 

„Jestliže někdy utrácím hodně peněz, raději bych je z lásky k Bohu utrácel za almužny, než za nicotnosti či 

módní věci.“ Sv. Ludvík své ženě Markétě 

- Historické poučení: Manželství prožívané s vírou 

Jsou to sami manželé, kteří si vzájemným souhlasem udělují svátost manželství. 

V dobách sv. Ludvíka uzavírali muži a zejména ženy sňatek mnohem dříve než dnes. Manželství bylo 

obvykle výsledkem dohody mezi rodinami budoucího páru. Ludvíkovi bylo dvacet let, když se ženil 

s třináctiletou Markétou Provensálskou. Nikdy se před sňatkem nesetkali, ale brzy se začali mít navzájem 

rádi. Na první z jedenácti dětí čekali 6 let a zažili i bolest ze ztráty mnoha z nich. Ludvík velmi miloval svou 

matku Blanku Kastilskou a byl rozpolcený láskou k ní a láskou k Markétě. Aniž by přestal matku ctít, 

nakonec si vybírá Markétu.  

Svůj veřejný život Ludvík sdílel se svou ženou. Vzal ji sebou ke svému prvnímu odjezdu na kruciátu, což 

byla absolutní novinka. I když Markéta muži často nerozuměla, přijala jeho náboženské nadšení, které časem 

rostlo a vyžadovalo její větší nasazení. Ludvík si uvědomoval, že po ní žádá hodně a velmi mu záleželo na 

tom, aby zajistil její budoucnost. 

- Pastorální poučení: Zvolit si někoho a opět si ho zvolit 

Ludvík a Markéta si jeden druhého nevybrali, ale vzájemně se s důvěrou přijali a milovali. Láska je vždy o 

rozhodnutí. Pro toto jejich rozhodnutí jsou pro nás oba vzorem. Tím nás také přivádějí k otázce: „Rozhoduji 

se každý den i já pro své ANO své manželce, svému manželovi?“ S postupujícím časem se manželský pár 

vyvíjí a manželství vyžaduje, aby se manželé přijali nejen takoví, jací jsou, ale i takoví, jakými se stávají. Víc 

a víc zjišťují, že jsou jejich protějšky jiné. A jelikož se pár rozhodl růst společně, nutí to každého z nich, aby 

se trochu přizpůsobil, trochu obrátil. Svatý Ludvík byl velmi zbožný. Základem života křesťanské dvojice je 

modlitba, která do centra své lásky a svého svazku vkládá Boha. Osobní a manželská modlitba tak jednu 

druhou dovršuje a podpírá. Ludvík Markétě navrhl, aby své manželství začali třemi dny zdrženlivosti. Také 

pro nás je dobré, abychom se v určitých okamžicích svého sexuálního života zastavili, abychom jeden 

druhého nebrali jako nástroj uspokojení a více se přijali jako jedinečné osobnosti. Stejně důležité je, 

abychom spolu často komunikovali, stejně jako Ludvík s Markétou. Vědět, jak spolu mluvit, vědět, jak jeden 

druhému odpouštět, je v rodině životně důležité stejně jako denní růst ve škole dialogu (viz Řehole čl. 17 a 

19 a GK čl. 24). 
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  Od sv. Ludvíka k dnešku 

Náměty ke sdílení a otázky k výměně názorů: 

Vztahy:  

Co v křesťanském svazku živí lásku? 

Co jí dovoluje přetrvat léta a znovu se obnovovat? 

Co nás uschopňuje se vzájemně přijmout v průběhu manželství i přes osobní proměny? 

Duchovní život: 

Které oblasti a souvislosti manželství nás mohou před Bohem obohatit? 

Jak se můžeme navrátit k prameni naší svátosti manželství? 

Jaké místo v našem manželství zaujímá modlitební život? 

Jde nám společná modlitba? 

Jsme vždy na stejné duchovní vlně? 

Kdybychom si v příštích dnech pročetli naši přípravu na manželství, jak bychom ji dnes obnovili? 

Přijetí: 

Všichni víme, že pár může procházet těžkostmi. Kolik místa v našich rodinách, společenstvích 

poskytujeme pro ty, kteří procházejí či prošli manželskou krizí či oddělením? Jak je podporujeme? 

Přenos: 

Odhodlání ke křesťanskému manželství dnes očividně chybí. Slib věrnosti na celý život může způsobit a 

vyvolat strach. Mohu se i já přes všechny požadavky stát svědkem krásy svátosti manželství? Kdybych 

si mohl promluvit se snoubenci, jaká bych volil slova? 

Žít druhý vatikánský koncil 

Svatost manželství a rodiny 

Kristus Pán bohatě požehnal této mnohotvárné lásce, která vytryskla z božského zdroje lásky a byla 

utvořena po vzoru jednoty mezi ním a církví. Jako kdysi Bůh vyšel svému lidu v ústrety úmluvou lásky a 

věrnosti, (3)((3/Srov. Oz 2; Jer 3,6-13; Ez 16 a 23; Iz 54.)) tak nyní Spasitel lidí a Snoubenec církve 

(4)((4/Srov. Mt 9,15; Mk 2,19-20; Lk 5,34-35; Jan 3,29; 2 Kor 11,2; Ef 5,27; Zj 19,7-8; 21,2 a 9.)) 

vychází vstříc věřícím manželům svátostí manželství. Zůstává pak s nimi, aby, tak jako on miloval církev 

a vydal sám sebe za ni, (5)((5/Srov. Ef 5,25.)) i manželé milovali jeden druhého ve vzájemné oddanosti s 

trvalou věrností. Opravdová manželská láska je pozdvižena k účasti na božské lásce; vykupitelskou silou 

Kristovou a spásonosným působením církve se usměrňuje a obohacuje, aby manželé byli účinně vedeni k 

Bohu a dostalo se jim pomoci a posily v jejich vznešeném úkolu otce a matky. (6)((6/Srov. 2. vat. koncil, 

Věrouč. konst. o církvi Lumen gentium: AAS 57 (1965), 15-16; 40-41; 47.)) Proto jsou křesťanští 
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manželé posilováni a jakoby svěceni k povinnostem a důstojnosti svého stavu zvláštní svátostí; (7)((7/Srov. 

Pius XI., enc. Casti connubii: AAS 22 (1930), 583.)) její silou plní svůj úkol v manželství a v rodině a 

prodchnuti Kristovým duchem, jenž naplňuje celý jejich život vírou, nadějí a láskou, spějí stále více k vlastní 

dokonalosti a k vzájemnému posvěcení, a tím i ke společné oslavě Boha. 

Gaudium et spes, Církev v dnešním světě, § 48,2 

Žít evangelium (Matouš 7, 21.24-29) 

Stavět na skále 

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce 

v nebesích. 

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na 

skále. 

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy 

na skále. 

Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na 

písku. 

A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ 

Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako 

jejich zákoníci. 

 

Biskup Vlado Košić, řádovým jménem Quirin, složil trvalou 

profes v Chorvatsku, v místním bratrském společenství Čuntić  

4. května tohoto roku získalo naše řádové společenství pastýře velkého stáda - biskupa chorvatské 

diecéze Sisak. Msgre Košić je tak už třetím chorvatským biskupem, který vstoupil do SFŘ. Jeho 

řádové jméno Quirin upomíná na jednoho z raných mučedníků této oblasti. Na mši sv. v katedrále 

Povýšení sv. Kříže v Sisaku, při které Msgre Košić složil trvalou profes, byli přítomni představení 

I. řádu, mnoho duchovních asistentů SFŘ všech úrovní i ostatní kněží, členové regionální i národní 

rady SFŘ a YOUFRA, mnozí členové místních společenství. 

Biskup Košić všem děkoval za modlitby a protože svůj vstup do SFŘ bere velmi vážně, požádal, 

aby mu už neříkali důstojnosti, ale prostě bratře. 

Vlado Košić se narodil a byl pokřtěn v roce 1959 ve Varaždinu (Chorvatsko). Vystudoval 

katolickou teologickou fakultu v Záhřebu a v roce 1985 byl vysvěcen na kněze. V roce 1997 získal 

doktorát z teologie. Po službě v Karlovaci a Záhřebu a za války v Hrastovici (1990-1995) a Petrinji 

(1992-1995) byl v roce 1998 jmenován asistentem titulárního biskupa v Rupě a 6. února 1999 byl 

spolu s Mons. Josipem Mrzljakem v záhřebské katedrále vysvěcen na biskupa. Roku 2009 byla 

znovu ustavena diecéze v Sisaku a o rok později se Msgre Vlado Košić se stal jejím hlavním 

pastýřem. 

 

Podle www.ciofs.org Saša Alžběta Tesaříková OFS 
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V Tartu 9. prosince 2014  

Naši drazí přátelé! 

Velmi děkujeme za Vaši modlitební podporu kursů Sapientia Christiana a Doctrina Christiana, 

jejichž první část úspěšně proběhla v polovině října letošního roku.  

Sapientia Christiana, určená těm, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život a upevnit své 

znalosti z oblasti víry, se uskutečnila ve dnech 17. - 18. 10. 2014 na půdě Teologické 

(evangelické) fakulty univerzity v Tartu. Její děkan nám ochotně a nezištně poskytl 

přednáškovou místnost, která velmi dobře vyhovovala danému množství studentů, kterých je 

přihlášených dvacet tři. Na začátku kursu přišel pozdravit přednášející a studenty sám děkan 

Teologické fakulty v Tartu pan Riho Altnurme a poté se ujal slova přednášející ThLic. Prokop 

Brož, Th.D. - děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nejdříve přivítal 

účastníky a seznámil je s obsahem kursu. Z češtiny do estonštiny překládal pan Jaanus Kernik, 

Estonec žijící v Čechách. Studenti jsou převážně lidé z naší farnosti a někteří učitelé katolické 

školy. Tématem této první části byla modlitba. Učivo bylo probráno pěkně od základů a dáno do 

souvislostí, takže bylo velmi dobře přijato a o přestávkách se také debatovalo.  

Doctrina Christiana proběhla v pondělí 20. 10. na půdě katolické školy v Tartu. Tento kurs je 

určený učitelům katolické základní a mateřské školy v Tartu, kterým má zprostředkovat ucelený 

pohled na křesťanství a učení katolické církve. Tentokrát přednášel ThLic. Vojtěch Brož, Th.D., 

který je spirituálem Biskupského gymnázia v Hradci Králové a jak již jméno napovídá, je to 

starší bratr otce Prokopa. Kursu se účastnili téměř všichni učitelé katolické školy. 

V přednáškách šlo o úplné základy poznání Boha a reakce člověka na zjevení Boha. Poslední 

část přednášel již otec biskup Philippe Jourdan, který proto přijel z Tallinnu.  

Ještě jednou děkujeme za Vaše modlitby i oběti, protože bez nich by žádné, byť sebelepší dílo 

nemohlo přinášet dobré a trvalé ovoce. Příští kursy proběhnou již brzy, ve dnech 19. - 22. 12. 

2014, proto Vás opět prosíme o Vaši modlitební podporu. 

Přejeme milostiplné prožití zbývající části doby adventní a plnost radosti z oslav Kristova 

narození. 

V modlitbě s Vámi spojené 

Sestry Neposkvrněného početí Panny Marie z Tartu 

 

Dopis z Estonska 
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Volná sdělení – názory – diskuse – informace 

Připravujeme se na slavení národní kapituly 

Od začátku roku 2015 se začneme připravovat na červnovou kapitulu. Ve dnech 16. -17. ledna 

2015 se v Brně sejdou ministři místních společenství, navrhovaní kandidáti, národní rada a další 

hosté, aby se modlili a promýšleli naše poslání v letech 2015 – 2018. Inspirací je naše řehole, 

konstituce i závěry mezinárodních kapitul.  

V roce 2011 se generální kapitula konala v Sao Paulu a vyzvala nás k uskutečnění výzev sv. Jana 

Pavla II. obsažených v jeho katechezích /známých pod názvem Teologie těla/. Zamýšleli jsme se 

nad posláním člověka – stvořeného jako muž a žena – být obrazem Božím. A právě naše rodiny 

mají zářit jako obraz Trojjediného. Druhou výzvou kapituly byla sociální nauka církve, která učí, 

jaké je naše poslání ve společnosti. Jedním z mnoha úkolů je zodpovědný přístup k volbám 

v demokratické společnosti a na to jsme ve Zpravodaji vždy upozorňovali.  

Letošní generální kapitula v Assisi reagovala na působení papeže Františka. Máme se vracet 

k jeho exhortaci Evangelii Gaudium, „Radost evangelia“, kterou jsme probírali již na setkání 

ministrů letos v lednu. Druhou výzvou pro nás je probíhající synoda o rodině. Papež chce do 

jednání synody zapojit doslova celou církev. Dotazník, který měly promyslet všechny farnosti i 

náš SFŘ, se v naší zemi „nepovedl“. Byla to v církvi tak neobvyklá věc, že jsme to nezvládli. Než 

nám došlo, co máme udělat, bylo už pozdě. Po prvním zasedání synodální otcové vypracovali 

průběžný dokument, který pod názvem Relatio synodi „Pastorační výzvy pro rodinu 

v podmínkách evangelizace“ najdete na stránkách www.cirkev.cz.  

Jsme svědky umírání rodiny. Kdo může pomoci, kdo je specialista na rodinu? Myslím si, že 

musíme odpovědět: „Také my, sekulární františkáni“. Žijeme v rodinách, řehole nám říká, že 

„manželé prožívají milost plynoucí z manželství“ a generální konstituce věnují rodině celý čl. 24. 

Ten začíná slovy: „Ať sekulární františkáni považují svou vlastní rodinu za prvořadé prostředí…“. 

Je tedy naší povinností pomoci synodním otcům promýšlet téma rodiny. Měli bychom hledět na 

krásu Boží Trojice a pod vedením Ducha svatého „malovat obraz své rodiny“. Manželským 

životem zjevujeme neviditelného, trojjediného Boha svému okolí. 

Třetí téma, neustále aktuální, je ekologie, ochrana Božího stvoření. Papež František připravuje 

k tomu dokument, můžeme se těšit.  

Bratři a sestry, modleme se za kapitulu, promýšlejme témata, ať naplníme poslání, ke kterému nás 

Pán volá. Svatý Františku, oroduj za nás.  

 Jiří Šenkýř, národní ministr SFŘ 

 

http://www.cirkev.cz/
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Zaměření a program NBS na léta 2015 - 2018 

Podklady pro náměty a diskusi při lednovém setkání ministrů v Brně 

Zaměření na náš program pro příští období by mělo být ve třech rovinách: 

1) Naše úkoly v rámci Národního bratrského společenství 

2) Naše vazba a poslání v církvi 

3) Naše služba a poslání ve světě 

Ad1) Na GK bychom měli zhodnotit, jak se nám podařilo naplnit záměry a úkoly z naší minulé 

GK (2012) a také úkoly GK v Sao Paulu, úkoly z mezinárodní vizitace (2013) a nastínit hlavní 

body z GK v Assisi – konkrétně!!  

 Naším hlavním a trvalým úkolem (i problémem) je trvalá formace – chybí nám plán zaměření a 

také provázání mezi CIOFS NBS (NR) a MBS. Myslím, že neexistuje pro nás důležitější úkol.  

Ad 2) Naše zapojení do celocírkevních témat – jednoznačně rodina (s ohledem na synod i výzvy 

papeže). 

Ad 3) Co máme a můžeme dělat pro své okolí (obec, vlast i svět) – náměty pro naše postoje i 

činnost) - konkrétní zapojení do veřejného života (NBS, MBS i jednotlivců) např. si stanovit úkol 

daný papežem Františkem tj. péče i modlitba za lidi na okraji společnosti. 

František Reichel 

 Postřehy formátora  

Motto: Církev je v podstatně trojičním společenstvím (LG9).Jde o osobní sjednocení každého 

člověka s Trojicí a s druhými lidmi (kardinál Ratzineger O některých aspektech církve jako 

společenství) 

Citáty bratrů a sester z našich setkání 2012-2014 k zamyšlení pro všechny: Je důležité nežít jen 

povrchní vztahy. Přijímat druhé s jejich odlišnostmi. Nepomlouvat a netlachat. Být však otevření 

svému okolí. Dát prostor Bohu, aby nás vedl – odevzdat mu sebe. Následovat sv. Františka, 

znamená vyjít z našich zaběhnutých zvyklostí v našich bratrských společenstvích, v našem řádu, v 

našich rodinách. Vnější pozorovatelé tvrdí, že jsme uzavření do sebe. Mají pravdu? Potřebujeme 

být více vnímaví k vůli Páně. Sv. František zviditelňoval v řádu obětavou lásku. Bude-li láska mezi 

námi opravdu vidět, bude přitahovat další. Potřebujeme se proto více znát mezi sebou a více žít 

spolu a vzájemně se podporovat. Nejen v hmotných starostech, ale i v duchovních radostech. Ti 

z nás, co se mohou scházet častěji než 1x měsíčně, nechť tak učiní. Odměnou jim bude radost 

z růstu lásky. (Např. vytvořit malou modlitební skupinku se sdílením, žít spolu více neformálně –

procházky, divadlo, vánoce) 

Kam směřovat život v MBS? Připomínám čl. 13 Konstitucí: kající bratři a sestry, chtějí žít v duchu 

stálé konverze.. a čl.12 odst3 Ať bratři a sestry milují synovské setkání s Bohem a učiní modlitbu a 

kontemplaci středem své existence i činnosti. Čl.13. odst 1 připomíná naslouchání Božímu slovu. 

Kam směřovat formaci v MBS? Formace začíná u živých a radostných formátorů. Každý formátor 

se musí naučit modlit se o opravdovost, lásku a radost, jako dar od Pána. Bůh mu dodá, čeho se mu 

nedostává. Je nutné vrátit se znovu k tomu, aby na formaci pracoval v MBS tým lidí. Je třeba 

bohatšího duchovního a společenského prožívání společenství MBS tak, aby se na setkání 

opravdově těšili a nezůstalo pouze u holé povinnosti. Žádejme duchovní asistenty o pomoc ve 

formačním týmu. Ačkoliv je dnes úloha duchovních asistentů jiná, než před desítkami let, je 

potřeba pro současnou dobu zdůraznit myšlenku ze Stanov pro duchovní a pastorační asistenci 

z čl.2 odst 3 a čl.12 odst 3, čl. 13 odst 1. Zkus je vašemu duchovnímu asistentovi připomenout.  

(Luboš František Kolafa, formátor z Plzně) 
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Co očekávám od svého MBS? 

Velmi dobrý počin udělala Národní rada se svým ministrem, když se v dostatečném předstihu 

před volební kapitulou obrátila na ministry MBS s žádosti o diskusi nad cíli a náměty na 

příští tříleté období. Domnívám se, že pro život člena v řádu i ve světě je důležité, jaké 

zázemí mu pro to vytváří jeho Místní bratrské společenství. Co může od něho očekávat? 

Hlava III. Řehole „Život v bratrském společenství“ mimo jiné stanoví, že Místní bratrské 

společenství (MBS) má být výsadním místem, kde se rozvíjí cítění s církví a františkánské 

povolání a kde členové čerpají povzbuzení k apoštolátu; toto společenství animuje a vede 

rada a ministr. Dále stanoví: rada ať rozvíjí společenství mezi členy organizováním 

pravidelných shromáždění, volbou vhodných prostředků ať napomáhá růstu františkánského a 

církevního života a každého ať povzbuzuje k životu v bratrském společenství. 

Generální konstituce SFŘ v čl 53 mimo jiné stanoví, že bratrské společenství musí nabízet 

svým členům příležitosti k setkání a ke spolupráci prostřednictvím schůzek, které se mají 

konat co nejčastěji, jak to dovolují místní podmínky, a na nichž se mají všichni aktivně 

podílet. V čl. 24 uvádějí, jak má bratrské společenství podporovat rodinu. 

 Naše národní stanovy v kapitole II, oddílu 2. čl. 1. uvádějí, že MBS je výsadním místem pro 

rozvíjení řádového života a společenství mezi členy i cítění s církví. Za tím účelem se MBS 

schází na shromáždění nejméně jednou za měsíc. V kap. II, odd. 4. mimo jiné uvádějí: každý 

bratr a sestra se aktivně účastní života MBS dle svých možností a schopností, postavení 

v řádu i ve světě, osobního stavu a potřeb i zájmů bratrského společenství a jeho členů. Rada 

MBS se aktivně stará o duchovní růst jeho členů, informuje o konání exercicií a podporuje 

účast členů na nich, eventuálně nabízí i jiné formy duchovní obnovy, odpovídá za formaci 

členů MBS. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním ze základních požadavků naplnění řádového života je 

setkávání členů MBS na schůzkách MBS, jejichž obsah a průběh má formovat a posilovat 

každého člena na jeho duchovní cestě a k životu ve světě. Velmi důležitým prvkem v tomto 

procesu je sdílení, kterého se nám v běžném životě nedostává, a většinou se mu musíme učit. 

Písmo nám dává návod – radujte se s radujícími, plačte s plačícími, břemena druhých neste. 

Je proto třeba umět naslouchat druhému, sdílet jeho starosti i radosti, posilovat vzájemnou 

důvěru, respektovat lidskou důstojnost druhého i svoji, dle možností si vzájemně pomáhat, 

nestydět se o pomoc požádat či pomoc nabídnout, spolupracovat a být solidární, prostě 

v MBS žít společenství v bratrství. Před očima musíme mít křesťanské hodnoty – lidské a 

duchovní, které dávají smysl naší činnosti. O tom všem bychom si měli umět ve společenství 

popovídat – sdílet se. Děje se to v našich společenstvích vždy? Myslím, že by to mohl být 

jeden z námětů pro diskusi ministrů a výměnu zkušeností, jak na to, aby účast na setkání 

MBS nebyla jen povinností, ale vždy radostnou událostí, na kterou bychom se těšili a kterou 

si nemůžeme nechat ujít. 

Václav Němec, ministr MBS SFŘ v Karviné 

 



- 23 - 
 
 

 

  

 

Dny víry - městské misie - Praha 2015 

„Dny víry“ je týdenní evangelizace připravovaná na začátek června 2015 v Praze. Akce 

naváže na zavedenou Noc kostelů, která bude příležitostí pro seznámení širší veřejnosti 

s programem Dnů víry. Cílem je oslovit a zaujmout co nejvíce obyvatel města, představit 

život místní církve, zprostředkovat zkušenost s Kristem a nabídnout navazující kontakty a 

program.  

Evangelizace Prahy je důležitá nejen pro její obyvatele. Všichni máme důvod pomoci. 

Můžeme se sami zapojit a to osobní účastí na Mariánské pouti Prahou dne 30.5.2015, 

můžeme pomoci modlitbou z domova nebo také hmotnou pomocí. Ne my, ale Duch svatý 

může pohnout srdcem lidí. Bez jeho vedení je naše snaha marná. Proto se modleme. Třeba 

známe někoho z Prahy - můžeme ho „adoptovat“ v přesvědčení, že Dny víry jsou tu pro 

něho. A během přípravy i samotného týdne se právě za něj modlit.  

Bůh si nás vyvolil za svoje spolupracovníky. Bez nás k našim bližním spása nedoputuje. 

Dny víry jsou příležitostí, jak můžeme o Boží lásce k nám dát vědět. Bylo by krásné, 

kdybychom jako terciáři sv. Františka nabídli více svého času a zapojili se do některé ze 

služeb, např. evangelizace na ulicích, umění, technické zázemí, organizační a pořadatelské 

služby, média aj. Kdo z nás by se takto rozhodl věnovat svůj čas a sílu, právě pro něj je 

evangelizační seminář P. Pata Collinse, který proběhne ve dnech 6. a 7. 3. 2015 

v Pastoračním středisku v Kolejní ulici 4. Kdo by se chtěl přihlásit na tento seminář, může 

mě kontaktovat pro více informací na emailové adrese: hanna@reichsfeld.cz. 

Vědí o Dnech víry ve vašem společenství, slyšeli o nich vaši přátelé? Předejme informaci o 

Dnech víry ostatním, povzbuďme je k modlitbě za Dny víry. Probuďme v nich touhu nějak 

pomoci, nebo alespoň podpořit akci svým postojem. Společnému dílu se daří lépe.  

Pokoj a dobro!  

Hana Brigita Reichsfeldová  

Modlitba za Dny víry: 

NEBESKÝ OTČE, 

chválíme tě, že jsi poslal na svět 

svého milovaného Syna Ježíše. 

Děkujeme ti, že smíme být tvými dětmi 

a můžeme se radovat z tvé přítomnosti. 

Děkujeme ti, že i nás posíláš 

k lidem tohoto města. 

Prosíme tě, dej svým služebníkům, 

aby tvoje slovo hlásali s veškerou odvahou, 

a ty přitom zasahuj svou mocí, 

aby se skrze jméno 

tvého svatého služebníka Ježíše 

dála uzdravení, znamení a divy. 

(srov. Sk 4,29–30). 

mailto:hanna@reichsfeld.cz
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Recenze na knihu Oldřicha Seluckého „Vzpoura v Assisi“  

Autor recenze: P. Bonaventura Ondřej Čapek, OFM 

 

Kniha Oldřicha Seluckého „Vzpoura v Assisi“ je bezpochyby přínosem pro naši dětskou i 

křesťanskou literaturu. Oldřich Selucký, známý již jako autor knih "Strážce ohně" a 

„Vojmírova cesta“ o svatých Cyrilu a Metodějovi, nyní napsal nový titul „Vzpoura v Assisi“. 

Zůstává tak věrný svému žánru, tedy historickému románu pro mládež s křesťanskou 

tématikou. V jeho knihách nebývá hlavní postavou světec sám, ale naopak do středu děje 

umisťuje zpravidla nějakého velice obyčejného chlapce, který se okolo světce jaksi mimoděk 

pohybuje a tím jej nenásilně a poutavě čtenáři přibližuje. Nejinak je tomu v knize o sv. 

Franceskovi, či chcete-li o dobrodružstvích dvou assiských kluků - Rika a Dina. Velikým 

kladem knihy je píle, kterou autor věnoval studiu dobových i místních reálií a historického 

pozadí. Bedlivě se snaží psát tak, aby nic neprotiřečilo historickým poznatkům. Naopak to, o 

čem historie mlčí, dokáže nádherně doplnit svou fantazií. Stačí mu malá poznámka v četbě 

historických pramenů, aby ji rozvinul v celou kapitolu nebo aby se z bezejmenných postav 

typu „jeden chudý rytíř“ stali hrdinové příběhu s vlastním charakterem, historií i rodinou. 

Jedním z nejpůsobivějších prvků knihy je její barvitost. Pole s loukami zde voní, ptáci zpívají, 

text zkrátka dokáže oslovit každý smysl našeho vnímání. Román nás provede nejen městem 

Assisi a jeho okolím, ale také Francií, Benátkami, či dokonce Soluní a Konstantinopolí. Autor 

se často zasní a ten, kdo se nechá rád unášet fantazií, bude bezpochyby stránkami tohoto 

příběhu přímo stržen. 

Snad by knize prospělo lepší uchopení Franceska po jeho obrácení nebo zřetelnější gradace 

příběhu s jasně definovanou tečkou. Celkově ale je možné dílo hodnotit velice pozitivně. 

Postavy šibalského Dina a nadaného Rika dýchají životem natolik silně, že se čtenář ocitne 

mezi nimi jako přímý účastník jejich kamarádství. A podobně jsou dobře vykresleny mnohé 

další postavy románu: Franceskův otec a jeho bolest nad nezdařeným synem, odpudivý 

charakter pyšného Monferrata, či dobrácký, mnohomluvný Alberti zprostředkují úžasné 

momenty, které činí četbu velice přitažlivou. Kniha je také ilustrována samotným autorem. 

Román bezpochyby najde vděčné čtenáře mezi mladými lidmi a věřím, že nejen tam. Význam 

knihy spočívá i v tom, že zaplňuje mezeru na knižním trhu a mládež od 11 let má co číst. 

Ke koupi: http://www.ikarmel.cz/kniha/Vzpoura-v-Assisi_101935.html 
 

Svatý František z Assisi – omalovánky s vyprávěním 

Honzík obdaroval uplakaného chlapečka. Tak to kdysi dělával sv. František, vysvětluje 

babička dětem. Děti jsou zvědavé, kdo to byl. A tak babička začíná své vyprávění… Anička i 

Honzík chtějí v dobrém díle po vzoru sv. Františka pomáhat i dnes. 

Ke koupi:  

http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Svaty-Frantisek-z-Assisi-omalovanky-s-vypravenim-1 

 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 

 

 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Vzpoura-v-Assisi_101935.html
mailto:info@sfr.cz
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Národního bratrského společenství SFŘ 
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Den seniorů v Plzni 
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Volební kapitula Ostrava 
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Dětská pouť  

Jindřichův Hradec 
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Sušice – Nové MBS 
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Estonsko – kurzy v Tartu 

 
 


