
  

 

DUBEN 2015 ČÍSLO 2 

ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 
2009—2012 

Uvnitř naleznete: Chystané poutě a exercicie, CMP 2015, Sv. Ludvík - 
IV. pokračování, Evropský kongres SFŘ, z jednání NR a další... 

Bratři a sestry. 
Jak jistě víte, volební kapitulu budeme slavit začátkem června na Velehradě. V úvodní modlitbě kapituly 
budeme prosit: „Pomoz nám vybrat ty, kteří by svým příkladem, svými ctnostmi a moudrými rozhodnutí-
mi přinášeli ducha a vedli naše bratrské společenství, aby v něm žilo evangelium Ježíše Krista v duchu 
svatého Františka“. 
Naším cílem bude obnovit náš řád: obnovit organizaci, tj. obměnit Národní radu a obnovit svá srdce. 
Vždyť stojíme před velkými duchovními výzvami v globalizovaném světě, který propadá strachu ze své 
budoucnosti. 
Poslední papežové volají po nové evangelizaci. Papež František zdůraznil, že cílem evangelizace je naše 
osobní setkání s Kristem. Odpovědí světu plného lži a manipulace je Kristův kříž, jediná naděje lidstva. 
Slavení kapituly není věcí jen těch, kteří budou osobně přítomni, ale celého řádu, všech místních bratr-
ských společenství, jejich rad a všech členů. Všichni jsou voláni k modlitbě, obětem, postu, obnově srdce 
a k hledání vhodných kandidátů. Protože na kapitule se budeme zamýšlet i nad programovými záležitost-
mi, věnujte pozornost k tomu probíhající diskusi. 
Kardinál Martini v knize Dramata víry napsal o Bohu: „Trojice je stravující oheň, bezmezný dar, takže 
každá Osoba se dává druhé tím, že se nějakým způsobem zbavuje sebe, aby ta druhá byla. To je tajem-
stvím vycházení ze sebe, zapomínání na sebe a dávání sebe druhým“. To je ve františkánství vyjádřeno 
úkolem „být menším“. Znamená to „odřezávat“ kousky sebe ve prospěch druhých. „Prodávat všechno“, 
aby i druzí měli užitek z našeho majetku, „být poslušní“, aby i druzí mohli užívat naší moci, „snížit svoji 
důležitost“, aby i druzí mohli být důležití, „vytvářet pokoj“, aby druzí mohli žít v pokoji.  
Delegátkou mezinárodní rady bude sestra Lucie Spodniaková ze Slovenska.  
Pokud by delegáti chtěli vzít na kapitulu i někoho ze společenství jako hosta, je to možné projednat se se-
kretářkou Národní rady.  
Pro přehlednost ještě připojuji časový harmonogram kapituly: 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Šenkýř, národní ministr SFŘ 

Národní volební kapitula 

19. 3. vyhlášení svolání volební národní kapituly, návrh programu SFŘ 

17. – 18. 4. konference Dr. František Nosek, zamyšlení nad programem SFŘ 

24. 4. 
zaslání Potvrzení o účasti na volební národní kapitule na sekretariát NR                   
včetně informací o kandidátech a připomínek k programu 

1. 5. 
zasedání NR v Brně u minoritů v 9 hod. za účasti navržených kandidátů 
schválení návrhu Programu a jeho doporučení kapitule 

5. 6. poslední zasedání NR na Velehradě 

5. – 7. 6. národní volební kapitula Velehrad 
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Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR 
spolu s farností Poříčí nad Sázavou 

 

 
 

vás srdečně zve na 80. tradiční pouť  
k hrobu Dr. Františka Noska 

 do Poříčí nad Sázavou  
v sobotu 18. dubna 2015 

 
Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886 -1935; osmdesáté výročí), františkánské-
ho terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře.  
 
Program pouti: 
15.30 hod. mše svatá za Dr. F. Noska v kostele sv.Havla (u řeky) 
                  účast přislíbil otec Jiří Paďour OFMCap., emeritní biskup českobudějovický. 
16.30 hod. modlitba u hrobu dr.Noska na hřbitově u kostela 
16.45 hod. setkání poutníků na faře. 
 
Poznámka: Národní společenství terciářů zakončí letošní poutí Rok sv.Ludvíka, francouzského světce a 
patrona SFŘ. Před poutí se bude konat v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze konference na téma 
„Dr.František Nosek – terciář a politik v roce sv.Ludvíka IX.“. Bude ve dnech 17.4. a 18.4. 2015 
(dopoledne). Podrobnosti najdete na webu www.sfr.cz.  

 
Spojení vlakem (v Čerčanech se přestupuje):  

 
 

Poznámky: a) Jde o zastávkové vlaky. 
b) Z Čerčan do Poříčí jsou asi 2-3 km. 
c) Zpět je možno jet i přes Davli: z Poříčí v 16.40, v Praze-Braníku 18.17, v Praze hl.n. 18.35 hodin. 
d) Zastávka v Poříčí n.S. je na znamení. 
e) Na tratích bývají někdy výluky. Informace o nich jsou na webové stránce Českých drah www.cd.cz. Ne-
bo je možno zavolat jejich nepřetržitou informační službu na tel. 840 112 113. 
d) Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 744953 

13.07 13.37    Praha hl.n. 17.56 18.26 18.56 19.26 

14.00 14.30    Čerčany 17.03 17.33 18.03 18.33 

14.06      Čerčany       18.09 

14.10      Poříčí n.S.       18.04 

Na co se můžeme těšit 

http://www.cd.cz
mailto:muller.miloslav@centrum.cz
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Konference o dr. Františku Noskovi v Praze 17.-18. 4.  

O konferenci jsme informovali  podrobně v minulém Zpravodaji. Pokud má ještě někdo zájem, je možné se 
přihlásit na adrese f.reichel@volny.cz  nebo telefonicky 241 950 251. Je ještě několik volných míst  v auto-
buse do Poříčí n.S. 

Pokračování 34. ročníku Cyrilometodějské pouti     

O prvních čtyřech etapách je informace v následující kapitole.. Další jsou plánovány takto: 
V.etapa sobota 25.4. Petrovice – Milevsko - Sepekov 24 km 
VI. etapa neděle 26.4. Opařany – Stádlec - Roudná 23 km 
VII. etapa sobota 23.5. Roudná – Tučapy – Jindřichův Hradec 27 km 
VIII. etapa neděle 24.5. Jindřichův Hradec - Kunžak 21 km 
IX. etapa neděle 13.6. Kunžak - Jemnice 32 km 
X. etapa sobota 14.6. Jemnice – Moravské Budějovice 20 km 
 Podrobnosti o všech etapách a možnosti připojení na www.sfr.cz nebo nebo www.poutnik.jan.cz  

Duchovní zaměření poutě 

Poděkování za dar víry a prosba, abychom ve stopách sv. Cyrila a Metoděje pokračovali 
v evangelizaci našeho národa. 
 

2. setkání u hrobu bratra  Česlava 

Opět zveme všechny sestry a bratry na mši svatou za bratra Česlava v sobotu 2. května  v 10.00 hod. v ko-

stele sv. Josefa v Moravské Třebové.  Po mši svaté návštěva hrobu bratra Česlava a společná modlitba. 

Následuje posezení a beseda v klášteře bratří františkánů, s malým občerstvením v refektáři kláštera. 

14. františkánskou pouť seniorů k Panně Marii hájecké 

pořádá MBS u svaté Anežky v Praze na Spořilově ve čtvrtek 28. května. Program začíná v 9.00 hod. 
prohlídkou kláštera na Bílé Hoře (konečná stanice tramvaje č. 22). Následuje zahájení pouti v kostele Panny 
Marie Vítězné a odjezd autobusem č. 347 do stanice Staré Litovice, odtud starou poutní cestou (4,5 km).  
Během cesty modlitba růžence. Ve 12.30 hod. mše svatá u Panny Marie Hájecké – slouží otec Vianney 
Dohnal,OFM.  Možnost prohlídky kláštera. Na závěr posezení a občerstvení.  
 

Mariánská pouť Prahou v sobotu 30. května 

 V letošním roce bude tato nejstarší františkánská pouť v naší vlasti (277. ročník) součástí Dnů víry, které 
právě v této době budou v Praze (viz na jiném místě Zpravodaje). Zahájení i program jako obvykle tj.: Mše 
svatá v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech (kapucíni u Lorety), občerstvení. Zahájení putování 
(3 km) v Loretě -  Anděl Páně (ve 12.00 hod). Následuje tradiční pěší pouť na Staroměstské náměstí s mod-
litbou jednotlivých desátků růžence v kostelích: Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko - karmelitáni), 
Panny Marie pod řetězem (Maltézští rytíři), sv. Františka z Assisi (křížovníci) a sv. Jakuba (minorité). Na 
závěr Te Deum v kapli sv. Michala u kostela Panny Marie Sněžné (františkáni) u hrobu 14 pražských mu-
čedníků – františkánů.  
 

Dny Víry 

V minulém Zpravodaji jsme informovali o připravované evangelizaci v Praze v prvním červnovém týdnu. 
Náš Sekulární františkánský řád se zapojí do Dnů víry sobotní Mariánskou poutí Prahou 30.5.2015. Zaháje-
ní bude při mši svaté v kostele P. Marie Andělské (kapucíni u Lorety) v 10.00hodin. Dny víry jsou příleži-
tostí, jak můžeme druhým lidem dát vědět o Boží lásce k nám. Podpořme se vzájemně v našich MBS 
k účasti na Mariánské pouti a Dnech víry v Praze. Jménem národního bratrského společenství prosíme 
všechny bratry a sestry o modlitbu na tento úmysl. V minulých letech se vícekrát stalo, že v době konání 
františkánských misií někdo volal do Proglasu, že obětuje svoji nemoc nebo své umírání za misie a lidi 
z města, ve kterém misie probíhá. P. Jakub Sadílek OFM, duchovní otec františkánských misií, které pro-
běhly v posledních letech v několika městech ČR, napsal: „Jak víme, misie, které mají být účinné, jsou 
v první řadě dílo Boží milosti a za tu je třeba se modlit a sami se k tomu dobře připravovat, abychom byli 
svědky“. 

Hana Brigita Reichsfeldová 

mailto:f.reichel@volny.cz
http://www.sfr.cz
http://www.poutnik.jan.cz
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Exercicie pro rodiny ve františkánském klášteře Hájek 
Téma: Eucharistie 

Termín: 4. – 6. července 2015 s možností prodloužení pro návštěvu Prahy do 8. 7 
Národní rada přijala nabídku otce Michala Pometla,OFM  duchovně vést exercicie pro členy a přátele 
SFŘ. Exercicie proběhnou na starém františkánském místě a budou mít nejen františkánské téma a františ-
kánského exercitátora, ale i františkánského ducha. To znamená, že jsou bezplatné. Ubytování je na 
vícelůžkových pokojích -  je třeba si vzít sebou spacáky nebo podobné vybavení – prostředí je skromné 
(františkánské). Stravování: Každý účastník (rodina) si může vař it sám nebo může vstoupit do 
„společné františkánské kuchyně“, která zajistí stravování (a náklady na nákup potravin se rozpočítají pod-
le počtu a možností přihlášených). Doprava: Bude společný odjezd autobusem MHD od kláštera na Bílé 
Hoře. Zájemci o přímý dojezd autem obdrží podrobnou informaci. 
Program: Denně 2-3 duchovní témata, mše svatá, hodinka před vystavenou Nejsvětější svátostí, růženec, 
besedy a diskuse především na téma eucharistie a také rodina. Možnost duchovních pohovorů i svátosti 
smíření. Program pro děti bude přizpůsoben věku přihlášených dětí (předpokládáme hry, výlety do okolí, 
táborák apod.). Po exerciciích je možno v klášteře ještě zůstat 1-2 dny. Připravíme pro vás návštěvu zají-
mavých míst v Praze. 
Závěrečná poznámka: J sou vítáni sponzoř i jak z řad účastníků, tak i dalších dobrodinců. Příspěvky na 
tento účel bude možno předat na volební kapitule na Velehradě. Přihlášení obdrží v červnu podrobný pro-
gram i informace. Organizováním exercicií je pověřen bratr František Reichel. Kontakt: 
f.reichel@volny.cz, telefon: 241 950 251; mobil 725 939 385. Poštovní adresa: Chotouň 80; 254 01 Jílové 
u Prahy. 

Přihláška 
Jména a věk účastníků………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 
Příjezd vlastním autem:  Ano  x  Ne 
Stravování:         vlastní  x  františkánská kuchyně 
Adresa:………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon………………………………………….                    E-mail………………………………………. 

3. ROČNÍK NÁRODNÍ KAJÍCÍ POUTI SFŘ na Svatý Antonínek 
se bude konat 27. -28. června 2015 

 Pouť začne v sobotu 27. června v 9.00 odchodem poutníků od kříže vedle baziliky na Velehradě. Po za-
stávce ve františkánském klášteře v Uh. Hradišti půjdou poutníci po poutní cestě do Ostrožské Lhoty, ro-
diště P. Antonína Šuránka, kde bude v 16.00 připravena v pastoračním domě františkánská večeře. V 18.00 
jsou poutníci zváni na mši svatou v místním kostele sv. Jakuba, kde v 19.00 začne eucharistická adorace 
s chválami. V Ostrožské Lhotě se poutníkům nabízí nocleh na karimatce v prostorách společné půdy pasto-
račního domu. Další možnost noclehu je v Uh. Hradišti nebo v poutním domě Stojanov na Velehradě. Na 
obě místa bude poutníkům zajištěn odvoz, rovněž následující den ráno doprava zpět do Ostrožské Lhoty.  
V neděli 28. června se poutníci sejdou v 8.00 k modlitbě u hrobu P. Antonína Šuránka na místním hřbitově 
a poté se vydají na poslední etapu pouti na cca 2,5 km vzdálený kopec Svatý Antonínek, kde v 10.30 začíná 
hlavní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Petr Petřivalský, OFMCap. z Brna. Po polední modlitbě v kapli 
sv. Antonína následuje oběd přímo na Antonínku. Ve 13.00 jsou všichni zváni opět do kaple sv. Antonína 
na „Kapucínské povídání“ aneb kdo jsou kapucíni a jak žijí. Po závěrečném požehnání na Antonínku je pro 
poutníky zajištěn odvoz k autobusovým a vlakovým spojům.  
Plakátek kající pouti na Antonínek a přihláška na pouť jsou součástí přílohy Zpravodaje NBS. Vzhledem 
k dopravě poutníků během pouti a zajištění ubytování je nutné se na pouť přihlásit. 
Všichni jste srdečně zváni! 

Hana Brigita Reichsfeldová 

Pouť Františkánské rodiny na Svatou Horu 

se koná v  rámci letošního roku zasvěceného života v sobotu 18. července. Mše svatou v 11 hod. bude 
sloužit otec biskup Karel Herbst, koncelebrovat budou bratři františkáni, kapucíni i minorité. Na pouť 
jsou srdečně zváni i členové SFŘ. 

mailto:f.reichel@volny.cz
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Plánované volební kapituly do června 2015: 

 
MBS Brno kapucíni – Z. Nečadová 
MBS Brandýs nad Orlicí – M. Strašíková 
MBS Čáslav – L. Kolafa 
MBS Jindřichův Hradec – A. Tesaříková 
MBS Krnov – F. Reichel 
MBS Moravská Třebová I – Z. Nečadová 
MBS Olomouc – Z. Nečadová 
MBS Přerov - F. Reichel 
MBS Slatiňany – M. Strašíková 
MBS Stará Boleslav – L. Kolafa 
MBS Svatava  – L. Kolafa 
MBS Třebíč – Z. Nečadová 
MBS Uherské Hradiště – J. Šenkýř 
MBS Zlín – J. Šenkýř 

Plánované bratrské a pastorační vizitace do června 
2015: 

MBS Čeladná – J. Antoš a P. Sebastian Kopec OFM-
Conv. 
MBS Červený Kostelec – F. Reichel a P. Antonín K. Da-
browski OFM 
MBS Havířov – J. Antoš a P. Sebastian Kopec OFM-
Conv. 
MBS Jablunkov – J. Antoš a P. Sebastian Kopec OFM-
Conv. 
MBS Moravská Třebová II – Z. Nečadová a P. Petr Petři-
valský OFMCap. 
MBS Opava – F. Reichel a P. Sebastian Kopec OFM-
Conv. 
MBS Plzeň – J. Šenkýř a P. Antonín K. Dabrowski OFM 
MBS Praha - Krč – J. Šenkýř a P. Antonín K. Dabrowski 
OFM 

Společenství Jméno datum profese výročí 

Příbram Hrubá Ludmila 21.06.1945 70 

Slatiňany Kopecká Agneša 16.04.1950 65 

Jablunkov Mazurová Zuzana 23.04.1950 65 

Kroměříž Zlámal Josef 25.06.1950 65 

Frýdek-Místek Bjolková Marie 07.06.1985 30 

Frýdek-Místek Bužek  Pavel 07.06.1985 30 

Frýdek-Místek Bužková Justina 07.06.1985 30 

Frýdek-Místek Magnusková Jiřina 07.06.1985 30 

Frýdek-Místek Olková Hana 07.06.1985 30 

Frýdek-Místek Pavlosek Vladimír 07.06.1985 30 

Frýdek-Místek Pavlosková Marie 07.06.1985 30 

Praha Sv. Josef Burgermiesterová Marta 04.04.1990 25 

Kroměříž Frank Petr 22.04.1995 20 

Kroměříž Lukášová  Anna 22.04.1995 20 

Praha PMS Chumchalová Stanislava 05.05.1995 20 

Praha Sv. Josef Elzeinová Fatima 07.05.1995 20 

Plzeň Srbová Anna 13.05.1995 20 

Svatava Mejstříková Erika 13.05.1995 20 

Kroměříž Žižlavská Bernardina 04.05.2000 15 

Brno, Husovice Soukupová  Eva 08.05.2005 10 

Svatava Balogová Marie 08.05.2005 10 

Svatava Bariová Jolana 08.05.2005 10 

Svatava Bariová Terezie 08.05.2005 10 

Svatava Hamouzová Věra 08.05.2005 10 

Opava Horáková Marie 13.05.2005 10 

Liberec Jech David 17.05.2005 10 

Liberec Jechová Hana 17.05.2005 10 

Brandýs nad Orlicí Holásková Ludmila 18.04.2010 5 

Brandýs nad Orlicí Zemanová Stanilava 18.04.2010 5 

Krnov Hagovská Hildegarda 12.06.2010 5 

Opava Marešová Petra 12.06.2010 5 

Opava Mareš Ondřej 12.06.2010 5 

Opava Steyerová Svatava 12.06.2010 5 

Opava Závorková Blanka 12.06.2010 5 
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Co se dělo v našem řádu 
Setkání ministrů v lednu 2015 a příprava na volební kapitulu 

Motto: „Nerezignovat, neustrnout, ale znovu se ptát a jít dál... „ 
Seminář byl rozdělen do dvou témat. 

I. Téma semináře: budoucnost řádu 
Z čeho jsem se radoval? Každý děláme to, čím nás obdaroval Pán a dohromady jako jednotliví čle-
nové řádu děláme hodně. Nabídka naší činnosti je opravdu velmi pestrá a budeme-li vidět místní společen-
ství jako jeden celek, tak v ČR jsme zastoupeni v církvi i ve společnosti v mnoha oblastech jejího života. 
Od služby lidem na okraji, přes péči o stárnoucí populaci až po službu ve farnostech a dokonce v médiích i 
v politice. 
Co jsem obdivoval? Byla to zodpovědná př íprava delegátů na program a jejich osobní zapálení pro 
život v řádu. Na setkání promluvilo 32 ministrů nebo jejich zástupců a vyjádřili názor svých společenství 
na otázku, kam by měl směřovat Sekulární františkánský řád v následujícím tříletém období a jak vidí 
v tomto období svá místní společenství. (Účastnilo se 3/5 z celkového počtu MBS) 
V čem nás Duch boží sjednotil? Je nutná neustálá obnova našeho františkánského života podle 
Evangelia ale také slov současného papeže, který si vzal sv. Františka za vzor. Jednotliví služebníci navr-
hovali přidat k obnově SFŘ to, co jim zrovna nejvíce leží na srdci a co umí.  
Myslím však, že podtext všech těchto našich přání je vyjádřen slovy bratra Jiřího Zajíce: „Je třeba obnovit 
naše nadšení pro to, že už dnes žijeme věčným životem spolu s naším králem Ježíšem Kristem. Je třeba se 
s Kristem důvěrně setkávat v našem osobním, soukromém životě i v naší františkánské rodině. Kristus je 
naše síla a je dárcem života nynějšího i budoucího.“ 
Sestra Hanka Reichsfeldová totéž vyjádř ila těmito slovy: „Je třeba opravdového obrácení. Kristus pro 
nás není hlava plná vědomostí, ale je to náš milovaný bratr, Pán a Král. Dovolíme mu být s námi? Chceme 
opravdově, bez výmluv žít jeho evangelium?“ 
Sestra Lubomíra Kmentová se podívala na formační setkání z praktického pohledu: „Nevymýšlejme 
těžké a složité programy, ale vraťme se k jednoduchosti, která je srozumitelná nám všem a lidem kolem 
nás, tak jak nás vede i papež František. Možná můžeme začít tím, že zjednodušíme naše stravování na se-
minářích (např. nakoupíme plastové nádobí, aby se sestry z dobrovolnické služby mohly ve větším klidu 
účastnit programu). 
Z praktických návrhů bych rád př ipomenul:  
Častěji se v našich společenstvích scházet, důvěrněji se znát, sdílet si bez obav své radosti i starosti, Shrnu-
to dvěma slovy: OBNOVOVAT  BRATRSTVÍ. Abychom mohli obnovit obětavé, nezištné a velkorysé 
přátelství ve františkánské rodině potřebujeme OBNOVOVAT SVÉ osobní POVOLÁNÍ, totiž žít Evange-
lium podle způsobu sv. Františka. K TOMU JE NUTNÉ PROHLUBOVAT NAŠE FRANTIŠKÁNSTVÍ.  
(Rozjímat řeholi, Konstituce a Františkánské spisy, dále skrze společnou modlitbu vlastními slovy, adora-
ci, skrze živého Krista v Eucharistii, četbu evangelia, společné ztišení před Pánem,  žít více pro druhé lidi) 
Jak můžeme změnit tvář našich společenství? 
Nechceme ustrnout na dřívějších metodách života společenství, ale otevřít se Duchu Božímu, který vane 
církví.  
V čem chceme přispět církvi a společnosti? 
Naší františkánskou odpovědí na bující individualismus může být naše osobní a praktická a opravdová 
františkánská SOLITARITA. 
Závěr: 
Jisté je to, že nemůžeme všichni dělat všechno, ale dohromady děláme pro církev i společnost hodně. 

II. Téma semináře : Volební kapitula 
V návrzích na kandidáty na volební kapitulu, která se koná v červnu na Velehradě, jsem byl osobně 
zklamán. Přihlásilo se dosud jen málo bratrů a sester  ochotných převzít štafetu služebníků v národní 
radě. Je proto důležité znovu si, a tentokrát s modlitbou, přečíst úvodník Jirky Šenkýře v dnešním 
Zpravodaji. Ti co pro službu mají  kvalifikační předpoklady, by se měli znovu Pána a své rodiny 
ptát na své povolání v řádu. 
Mezinárodní rada doporučuje, aby v každé oblasti služby v národní radě pracoval tým lidí. Tím se sní-
ží náročnost pro jednotlivce. Kde ale vezmeme tým, když Pán nedává dary na lidech? Odpověď jsme do-
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Ples františkánské rodiny - 2. ročník 

O tom, že již první ročník byl úspěšný, svědčí i to, že v letošním roce praskal sál u kapucínů v Praze na 
Hradčanech doslova ve švech. Ples se konal v sobotu 7. února. Začal mší svatou, kterou sloužil otec Kryš-
tof OFMCap. Další program si nic nezadal s předcházejícím ročníkem– kvalitní hudba, nádherné předtan-

čení, dobré občerstvení i bohatá tombola. Na fotografii v příloze je výherce 1. ceny – whisky v luxusní sou-
pravě - bratr Serafin za Sušice. Novinkou, která se osvědčila, byl výstav Nejsvětější Svátosti oltářní 
v klášterní kapli. A je třeba dodat, že i zde byla účast velká od zahájení plesu až do 22 hodin, kdy otec 

Kryštof výstav krátkou pobožností ukončil.  

Zahájili jsme XXXIV. ročník: CMP 2015 

Vlastnímu zahájení předcházely ještě dvě „akce“. 24. ledna vyrazilo 25 nedočkavců již po čtvrté  na 
„nultou etapu“ a to z Prahy na Levý Hradec. (Na foto jsou poutníci u sochy kardinála Berana u pražského 
bohosloveckého semináře.) Druhou také již tradiční akcí je setkání poutníků – veteránů (tj. pouze těch, kte-
ří na CMP chodili již v minulém století) v předvečer zahájení CMP. Letos se nás sešlo 13.2.  na mši svaté v 
kostele svatého Václava v Praze Vršovicích dvacet. Mši svatou sloužil poutník z našich řad P.Jiří Barhoň. 

K vlastnímu zahájení letošní pouti sloužil mši svatou v kostele sv.Klimenta na Levém Hradci na svátek sv. 
Cyrila v sobotu 14. 2. člen našeho Sekulárního františkánského řádu P. Jiří Korda (člen MBS u kapucínské-
ho kostela sv. Josefa v Praze a také farář ve farnosti Praha-Lhotka). Tradičně koncelebroval P. Peňáz 
(děkan Křtin a předseda Matice Velehradské), druhým koncelebrantem byl P. Kamil Vrzal (farář z Uhlíř-
ských Janovic). Na mši svaté bylo přes devadesát účastníků (viz foto před kostelem), kteří vyrazili pěšky - 
včetně obou koncelebrantů -  k převozu přes Vltavu a dále podle Vltavy do Tróje, přes Stromovku a Letnou  
do Bráníka a odtud vzhůru ke kostelu Panny Marie Královny Míru, kde nás již očekával P. Jiří Korda. Pro-
hlédli jsme si Křižovou cestu akademického sochaře K. Stádníka a také dostali pohoštění – děkujeme 
zejména sestře Bernardě. 

V neděli jsme se opět sešli v počtu přes 25 v kostele Panny Marie Královny Míru, odkud jsme putovali 
opět k Vltavě a po krásné cyklostezce na Zbraslav. Na mši svaté jsme byli v kostele svatého Jakuba Větší-
ho na Zbraslavském zámku, kde jsou též hrobky českých králů . Po  obědě nás cesta vedla až do Měchenic 
a odtud vzhůru přes Sloup do Bojanovic. Program všech  letošních etap je tradiční – modlitba čtyř růženců. 
Jako duchovní téma si letos připomínáme rodinu s ohledem na připravovaný synod o rodině.  V první etapě 
jsme se zamýšleli nad existencí a posláním rodiny, jak je uvedeno na začátku knihy Genese; v nedělní eta-
pě pak nad rodinami, s jejich problémy a těžkostmi, jak dokumentují příběhy Noe, Abraháma, Izáka a Ja-
kuba. Celkem jsme si odšlapali přes 50 km.  

Obdobně podle tradice proběhlo zahájení XXXIV. ročníku CMP v sesterské - moravské větvi v neděli 22. 
2. ve Španělské kapli v Novém Jičíně. Na mši svatou, kterou sloužil  P.Jan Peňáz, přišli poutníci, kteří se 
potom vydali na trasu první etapy do Lešné. 

Křížová cesta františkánské rodiny 

Ke společnému zahájení letošní postní doby tj. první páteční odpoledne (20. února) se sešlo více než sto 
členů a příznivců františkánské rodiny. Pobožnost se konala na čtyřech místech: 

V Praze na Petříně 
V Olomouci v kapucínském kostele 
V Brně v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích 
V Plzni v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

Doporučujeme tuto iniciativu pro příští rok i ostatním MBS. A pokud byste chtěli text Křížové cesty 
v Praze, který připravil otec Michal Pometlo OFM, je možné si jej vyžádat na adrese f.reichel@volny.cz.  

František Reichel 

stali skrze komentáře ministrů místních společenství.  

Necháte v dalším období v náročné službě národní radu samotnou nebo se přihlásíte, alespoň do tý-
mu jednotlivých služebníků? 
 

Formátor NR Luboš Kolafa, OFS 

mailto:f.reichel@volny.cz
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Zasedání Národní rady 7. února v Praze 

Zasedání Národní rady bylo v sobotu 7. 2. 2015 opět v Praze na faře u Panny Marie Sněžné.  Po úvodních 
informacích a obvyklých tématech (vizitace a volby v MBS, formační texty, uzávěrka Zpravodaje) jsme se 
věnovali projednávání naší národní volební kapituly v červnu 2015, schválili jsme návrh rozpočtu na tento 
rok a konečně taky výroční zprávu za rok 2013. Těšíme se na formační seminář v Brně v březnu a na kon-
ferenci o Dr. Noskovi a sv. Ludvíkovi v dubnu v Praze. Hlavním tématem odpoledne bylo projednání a 
vypracování odpovědí na "Lineamenta řádné synody o rodině". Naše odpovědi jsou přílohou zápisu na na-
šem webu a v našem Zpravodaji. 

Další setkání Národní rady bude v Brně u bratří minoritů v pátek 1.5.2015. 

Zapsala Zdeňka Nečadová, sekretář národní rady 

Proběhlé volební kapituly: 
MBS Jihlava  - M. Strašíková  
MBS Praha PMS - F. Reichel 
 
Proběhlé bratrské a pastorační vizitace: 
MBS Blažovice - J. Šenkýř a P. Petr Petřivalský  
MBS Brno Husovice – P. Sebastian Kopec OFM-
Conv. 

 
MBS Olomouc – Z. Nečadová a P. Sebastian Kopec 
MBS Třebíč -  Z. Nečadová a P. Petr Petřivalský  
MBS Praha Spořilov - L. Kolafa a P. Antonín Da-
browski  
MBS Šumperk - J. Antoš a P. Sebastian Kopec  
MBS Šternberk - J. Antoš 

Činnost členů NR v patronátních MBS – stav k 7.2.2015 

Kniha Bohu nejprve buď slouženo 

mapuje život a práci františkánského kněze P. Řehoře Vojtěcha Marečka, dlouholetého duchovního asis-
tenta Místního společenství Sekulárního františkánského řádu na Spořilově a vytrvalého pomocníka prvo-
republikových sekulárních františkánů, kteří se v sedmdesátých letech minulého století scházeli v Praze na 
Chodově. O zasvěcený komentář k úspěšné knize jsme požádali autorku Michaelu Tučkovou: 
Otec Vojtěch Řehoř Mareček OFM (1924–2012) působil ve spořilovské farnosti v Praze víc než čtyřicet 
let. Za celou tu dobu ovlivnil nejednu generaci: vždyť kolik lidí pokřtil, oddal, pohřbil či přivedl ke kněž-
ství. Už během studií získal vztah k poezii, hudbě, fotografii, výtvarnému umění, které ho provázely celý 
život.  Proto i kniha s názvem Bohu nejprve buď slouženo připomíná jeho kaligrafické listy, fotografie, 
překlady žalmů či ukázky tvorby jeho oblíbených básníků. Je rozdělena do sedmi oddílů. Podstatnou část 
tvoří biografie, dopisy z vězení a stať Miloslava Müllera, který dokumentuje působení otce Řehoře v obdo-
bí normalizace. Následují ukázky z Řehořových liturgických textů, především z liturgie pro rodiny s dětmi.  
Samostatný oddíl s názvem Liturgický rok s otcem Řehořem přináší jeho texty a přepisy promluv.   
Závěrečná kapitola s osobními svědectvími a vzpomínkami farníků, přátel, kněží doplňuje mozaiku 
lidského a kněžského působení otce Řehoře. To byl původní záměr knihy, který se zrodil nedlouho po 
otcově smrti. Cenné informace z otcovy pozůstalosti uložené ve františkánském archivu u P. M. Sněžné, 
dopisy z komunistického vězení, údaje o pateru Marečkovi z Archivu bezpečnostních složek MV, z Národ-
ního archivu, z Archivu arcibiskupství pražského či z Muzea Kroměřížska nám pomohly ucelit obraz 
člověka, kněze a františkána Řehoře Vojtěcha Marečka. 
Knihu vydala Farnost u kostela sv. Anežky České, texty vybrala, uspořádala a edičně připravila Michaela 
Tučková, noblesní grafická úprava je dílem Magdaleny Martinovské. 

Poznámka: Celý náklad knihy byl brzy po vydání rozebrán, ale od druhého únorového týdne bude 

v kostele sv. Anežky na Spořilově zájemcům k dispozici dotisk. 
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V pátek 16. ledna se husovická farnost rozloučila při mši sv. se svým váženým a milovaným knězem 

P.Berardem Jaroslavem Hasilem OFM. Otec Berard v Brně působil od roku 1991 a byl mimo jiné 

dlouholetým duchovním asistentem zdejšího bratrského společenství SFŘ. 

Je krásné a milé, že poslední mši svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně koncelebroval P. Berard se 

současným duchovním asistentem sekulárních františkánů P. Danielem Hřebcem a že poslední rozlou-

čení s bratrem Berardem se v Brně konalo na svátek jeho patrona, sv. Bernarda. Ale tak už to v Boží 

režii prostě chodí... 

Otec Berard se dožil požehnaného věku 91 let a dá se říci, že jeho život věrně odrážel významné dějin-

né předěly 20. stole- tí. Narodil se za 

první republiky, ma- turoval za druhé 

světové války, do františkánského 

řádu vstoupil po únorovém pře-

vratu, noviciát v Kadani však už nedokončil, zabránila tomu nechvalně proslulá Akce K v dubnu roku 

1950. Bratr Berard byl jedním z posledních noviců v klášteře v Kadani, jako novic se mohl po uzavření 

klášterů vrátit domů, ale rozhodl se dobrovolně doprovodit své spolubratry do internace v Hejnicích. 

Následovala vojenská služba, pochopitelně u Pomocných technických praporů, odvelen byl do Komár-

na, tehdy Berard poprvé projížděl Brnem. Ke studiu teologie se bratr Berard dostal až v politicky příz-

nivějších 60. letech. V semináři v Litoměřicích se tehdy sešla věkem i zkušenostmi velmi různorodá 

skupina adeptů kněžství, mimo jiné se zde Berard setkal i se současným brněnským biskupem Vojtě-

chem Cikrlem. Věčné sliby ve františkánském řádu složil P. Berard ilegálně v soukromém bytě tehdej-

šího provniciála Jana Kapistrána Vyskočila v roce 1955. V pastoraci působil nejprve v okolí Prahy a v 

severních Čechách, do Brna přišel až po devadesátém roce. Přiznal, že šel z Čech nerad, ale jako pravý 

františkán dokázal počáteční trpkost proměnit v radost. Nejen svou. Jeho stále chvátající, sehnutá po-

stava ve hnědém hábitu dokonale zapadla do koloritu husovických ulic a setkání s jeho usměvavou, 

pokojnou tváří vždy potěšilo.   

„Tvář, neobyčejně odrážející život s Bohem,” uvedl v homilii při mši sv. provinciál Jeroným Jurka. 

Řekl, že P. Berard mu připomínal hrdiny z knihy Nikolaje Semjonoviče Leskova Neuvěřitelní lidé. 

Malý bratr, ale v něčem obrovský. Sám se hodnotil jako člověk, který nemá žádné silné stránky, přál si 

jen plnit Boží vůli, konat to, na co ostatní zapomínají, snášet v pokoře sebe i druhé, mladým nepřekážet 

a tiše zemřít. 

Otec Berard zemřel tiše na faře mezi svými spolubraty v pátek 9. ledna. „Bylo požehnáním mít mezi 

sebou takového starce,” řekl při posledním rozloučení P. Filip Rathouský, „děkuji!” 

Když se otevřený pohřební vůz s rakví bratra Berarda pomalu rozjel od husovického kostela, aby se 

vydal  na cestu do Prahy, v nejednom oku se zaleskla slza. Ale i plamínek radosti. Jako na celé slav-

nosti, kterou se rozloučení s P. Berardem v Brně stalo. Dojetí a smutek se mísily s radostí, až veselím. 

To Otec Berard dokázal, děkujeme mu. 

Marcela Klíčová, OFS 

Zemřel P. Berard Hasil OFM 
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Formační cyklus Mezinárodní rady SFŘ na rok 2014 

Téma IV: Svatý Ludvík a vzdělávání (výchova) 

“Než šel spát, vždy nechával své děti, aby k němu přišly, a připomínal jim skutky dobrých králů a dobrých 
císařů. A říkal jim, aby si z takových lidí brali příklad. Také jim vypravoval o ohavných skutcích špatných 
knížat, kteří kvůli svým rozmařilým choutkám, únosům a hrabivosti o svá království přišli” (Podle Jean de 
Joinville, Život svatého Ludvíka). 

HISTORICKÉ POZADÍ: SVATÝ LUDVÍK A JEHO PÉČE O KOMPLEXNÍ (NEROZDĚ - 
LENÉ) VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVU  

Ve třináctém století nebyly ještě jednotlivé vědní obory rozčleněny, takže teologové byli zároveň i matematiky, 
lékaři a filosofy.  

Někdy před svou smrtí svatý Ludvík napsal dopis pro svého nejstaršího syna Filipa (viz konec tohoto souboru). Bere 
v úvahu vzdělání jak z pohledu lidského - chce, aby se Filip stal opravdovým mužem - tak politického, neboť chce 
Filipa zároveň učinit králem. 

Vychovat muže pro sv. Ludvíka znamená vychovávat a formovat křesťana. Prvním principem výchovy je v 
Ludvíkově pohledu učit Boží a Kristově lásce; konečným cílem vzdělávání je čerpání z křesťanského ideálu, které 
osobě umožní, aby splnila své povolání a poslání.  Pokud jde o královskou funkci, je nutné dbát na bezpodmínečné 
cvičení ve spravedlnosti a zaměření k nastolování míru. 

PASTORAČNÍ HLEDISKO: VYCHOVÁVAT - VZDĚLÁVAT ZNAMENÁ PODPOŘIT RŮST 
OSOBNOSTI 

Od té doby uplynulo 800 let a vzdělávací model je jiný. Nicméně v životě Ludvíka IX. nacházíme kon-
stantu, která je plně aktuální i dnes: sv. Ludvík je muž, který vždy musel volit život, bez ohledu na utrpení 
(smrt mnoha jeho dětí) a obtíže, s nimiž se setkával. Pro nás to musí znamenat totéž. Navzdory nestabilitě 
a křehkosti, rizikům a nejistotě, život je dobrý a Pán nám posílá tuto výzvu: “Zvol si život.” (Dt 30, 19; 
srv. GK 25) 

Náš život je nám dán od Boha: po celou věčnost jsme voláni, díky Boží milosti, abychom byli Božími 
dětmi. Když se na to díváme z tohoto úhlu pohledu, vzdělání může být pouze komplexní a podporované 
jak morálními, tak i duchovními hodnotami. 

Abychom mohli doprovázet duchovní vývoj svých dětí, je dobré, když se opřeme o Krista a připojíme k 
tomu, co řekl, vstoupíme do jeho školy, budeme jeho žáky.  Stejně jako on si udělal čas na cestu s 
učedníky do Emauz, mluvil s nimi, aby je uschopnil poznat Boží Slovo, tak také my musíme nabídnout 
našim dětem cestu. Cestu iniciace (začátku), která dovolí Ježíšovým slovům a skutkům vyvolat odezvu v 
jejich životech a otevře je  modlitbě v Církvi… nezapomínejme, že prvním učitelem je Duch Svatý. My 
jsme pouze jejich starší ve víře. (GK 25) 

OD SVATÉHO LUDVÍKA KE DNEŠKU… 

Ke sdílení: několik otázek, které nám pomohou při vzájemném sdílení myšlenek a dojmů. 

Být ze světa 

Sv. Ludvík chtěl nabídnout svým dětem “komplexní vzdělání a výchovu”, tedy jak lidskou, tak 
křesťanskou. A co my? Jsme mimo náš rodinný život, v naší profesionální sféře nebo v našich různých 
povinnostech, proniknuti touhou pomáhat jeden druhému, abychom rostli lidsky a duchovně? Jak můžeme 
přispět k tomuto růstu? 

Předávání 

Ve svém dopise - závěti svatý Ludvík definuje klíčové hodnoty, které, jak doufal, předával svým dětem. A 
jaké priority máme a předáváme my?  

Jak můžeme sladit svobodu každého dítěte, které nám je svěřeno, s našimi osobními ambicemi (naším 
očekáváním)?  

Zprávy o dění v SFŘ - CIOFS 
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Někdy jsme zarmouceni, když si všimneme, že ti, které jsme doprovázeli v jejich růstu, nepokračují ve 
víře. Jak můžeme i přesto pokračovat ve svém poslání duchovních buditelů?  

Duchovní život 

Je v naší výchově take místo pro život modlitby? Modlíme se se svými dětmi?  

Vychováváme kromě slov také svým příkladem? Není mezi našimi slovy a životem rozpor?  Shodují se?  

Jak můžeme napodobit pedagogiku, kterou Ježíš realizuje s poutníky do Emauz? (příběh byl uveden výše). 

Návrh k nalezení osobního pokračování v době určené ke sdílení: 

Pokuste se napsat napsat svým dětem dopis, který jim řekne, čemu doopravdy věříte;  o čem jste 
přesvědčeni, že je  dobré a nezbytné pro jejich lidský a křesťanský rozkvět, takže jejich život bude úspěšný 
i přes všechny obtíže s nimiž se v životě setkají… 

ŽIVOT PODLE II. VATIKÁNSKÉM KONCILU 

Univerzální právo každého člověka na vzdělání 

 “Všichni lidé bez rozdílu rasy, stavu a věku mají v souvislosti se svou lidskou důstojností nezcizitelné 
právo na výchovu odpovídající cíli jim vlastnímu, nadání a různosti pohlaví, přizpůsobenou jejich kultuře 
a zděděným tradicím a zároveň otevřenou bratrskému soužití s jinými národy v zájmu pravé jednoty a 
pravého míru na zemi. Správná výchova sleduje utváření lidské osoby se zaměřením k jejímu poslednímu 
cíli a zároveň k blahu společností, kterých je člověk členem a na jejichž úkolech bude mít účast, jakmile 
dospěje.  

S využitím pokroku v psychologii, pedagogice a didaktice se má dětem a mladým lidem pomáhat, aby 
harmonicky rozvíjeli své tělesné, mravní i rozumové schopnosti, aby si postupně osvojili hlubší smysl pro 
odpovědnost za trvalý správný rozvoj svého života a za usilování o pravou svobodu a aby při tom 
velkodušně a vytrvale překonávali překážky. S postupujícím věkem mají dostávat i pozitivní a rozumnou 
pohlavní výchovu. Kromě toho, ať jsou tak přiváděni k účasti na společenském životě, aby správně 
vybaveni nutnými a vhodnými prostředky byli schopni zařadit se aktivně do různých skupin lidské 
společnosti, aby byli přístupni dialogu s jinými, a aby se ochotně přičiňovali o rozvoj obecného blaha. 

Podobně posvátný sněm prohlašuje, že děti a dospívající mají právo být vedeni ke správnému  posuzování 
mravních hodnot a k jejich osobnímu osvojení a ke stále dokonalejšímu poznávání a milování Boha. Proto 
sněm naléhavě žádá všechny státníky a vychovatele, aby dbali na mládež a jejich svaté právo k takové 
výchově. Syny církve vybízí, aby velkodušně rozvíjeli činnost na celém poli výchovy; především ať jim 
jde o to, aby se dobrodiní přiměřené výchovy a vzdělání mohlo co nejdříve rozšířit na všechny lidi na 
světě. “(Deklarace o křesťanské výchově, “Gravissimum Educationis”, § 1) 

ŽIVOT PODLE EVANGELIA (Lk 24: 13-35) 

Emauzští společníci 

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny 
cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a 
šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.  

Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“ Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem 
Kleofáš mu odpověděl: “Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!” On se 
jich zeptal: “A co to bylo?” Oni mu odpověděli: “Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem 
i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naší velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt 
a ukřižovali ho.  

A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo!  

Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a 
vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli ke hrobu a shledali, že je 
to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli.” A on jim řekl: “Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké 
uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?” Potom začal 
od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.  

Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat: “Zůstaň s 
námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.” Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, 
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vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich 
zrakům.  

Řekli si spolu: “Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?” A v tu hodinu 
vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: “Pán byl 
opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.” Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal 
poznat, když lámal chléb. 

Z DUCHOVNÍ ZÁVĚTI SVATÉHO LUDVÍKA JEHO SYNOVI  

Jen skutečný král vládne zemi 

Můj nejmilejší synu, moje první instrukce je, abys miloval Pána, svého Boha, celým svým srdcem a celou 
svou silou. Bez toho není spásy. Straň se všeho, o čem víš, že se Bohu nelíbí, to znamená, každého smr-
telného hříchu. Raději trp jakýmkoli druhem mučednictví, než bys spáchal smrtelný hřích. 

Pokud Pán dopustí, abys podstoupil zkoušky, nes je dobrovolně a s vděčností; uvaž, že jsou pro Tvé dobro 
a možná si je také zasloužíš. Pokud Ti Pán udělí nějaký druh prosperity či blahobytu, pokorně mu děkuj a 
snaž se, aby ses kvůli tomu nestal horším člověkem, ať už kvůli ješitné pýše, nebo něčemu jinému, protože 
se nesluší, aby ses stavěl proti Bohu, nebo ho  urážel za jeho dary. 

Naslouchej při bohoslužbě s radostí a zbožností. Dokud jsi v kostele, dávej pozor, aby se Tvé oči netoulaly, 
nemluv naprázdno, ale zbožně se modli, ať už nahlas nebo vnitřní modlitbou v srdci.  

Buď laskavý vůči chudým, nešťastným a postiženým. Poskytni jim tolik pomoci a útěchy, kolik můžeš. 
Děkuj Bohu za dobra, která Ti svěřil, abys byl hoden přijmout větší. Buď spravedlivý ke svěřeným 
podřízeným, nekolísej ze strany na stranu, ale vytrvej ve spravedlnosti. Vždy buď raději na straně chud-
ých, než bohatých, dokud si nebudeš jistý pravdou. Hleď, aby všichni Tobě svěření žili ve spravedlnosti a 
míru, zejména ti, kteří zastávají v církvi nějaký úřad, anebo patří do církevních řádů.  

Buď oddaný a poslušný vůči naší matce římské církvi a papeži jako svému duchovními otci. Přičiňuj se o 
vymýcení všech hříchů ve své zemi, zejména rouhání a kacířství. 

Na závěr, můj nejdražší synu, Ti dávám veškeré požehnání, které může dát synovi milující otec. Ať Tě 
chrání ode všeho zlého tři Božské Osoby Nejsvětější Trojice a všichni svatí.  A ať Ti Pán dá milost, abys 
plnil Jeho vůli, abys mu sloužil a ctil ho tak, abychom v příštím životě přišli k Němu a ustavičně ho mi-
lovali a chválili. Amen. (Acta Sanctorum Augusti 5 [1868], 546) 

II. Evropský kongres SFŘ a YOUFRA v Mostaru (Bosna a Hercegovina) 

Motto: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým živo-
tem (Ef 4, 1). 

 

Ve dnech 17. – 23. srpna 2015 se uskuteční už druhé evropské setkání sekulárních františkánů a františ-

kánské mládeže, tentokrát na území bývalé Jugoslávie, ve městě před nemnoha lety sužovaném válkou, v 

Mostaru v Bosně a Hercegovině. Rádi bychom vyslali alespoň jednoho zástupce za naše Národní bratrské 

společenství a proto se obracíme touto cestou na všechny naše členy s prosbou: Kdo můžete a máte zájem 

přihlaste se do 15. dubna o podrobnosti a další informace u sestry Saši Tesaříkové tel.724 215 096 nebo e-

mail: sasa@tesarici.cz. Potřebná je základní znalost angličtiny nebo italštiny. A již nyní prosíme, aby 

všechna naše MBS zahrnula tuto akci při svých setkáních do svých modliteb. 

 

Saša Alžběta Tesaříková OFS 
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XIV. Generální a VI. Volební kapitula  
Sekulárního františkánského řádu (OFS = SFŘ)  

 
ZÁVĚRY  

 
Úvod  
XIV. generální a VI. volební kapitula Sekulárního františkánského řádu (OFS) se konala v  Domus Pacis 
u Santa Maria degli Angeli v Assisi v Itálii  od 1. do  9.listopadu 2014. Tato kapitula se konala během 
oslav jubilejního roku sv. Ludvíka IX. francouzského krále, spolupatrona SFŘ. Slavili jsme 800. výročí 
jeho narození. Zahajovací liturgie byla slavena v dolní basilice sv. Františka a předsedal jí Mons. Dome-
nico Sorrentino, arcibiskup v Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Na konci liturgie generální ministry-
ně Encarnación del Pozo, vedla modlitbu kapitulářů za zasvěcení celého řádu Panně Marii. Kapituly se 
zúčastnili členové mezinárodní rady a pozorovatelé z přibližně 75 zemí, včetně ustavených i vznikajících 
bratrských společenství.  
   Kapitula probíhala hladce díky tvrdé práci předsednictva Mezinárodní rady SFŘ (CIOFS) a koordinač-
ního týmu. Bratři a sestry z celého světa byli průběžně informováni o dění na kapitule prostřednictvím 
veřejných sdělovacích prostředků a sociálních sítí, a mohli se tak účastnit i některých liturgií díky přímé-
mu přenosu.    
Kapitula ocenila velkorysé a neúnavné úsilí generální ministryně Encarnación del Pozo a členů předsed-
nictva CIOFS ve prospěch bratří a sester po celém světě. Svou službou a spoluprací vydalo předsednictvo 
CIOFS  svědectví o živém bratrství. 
Zpráva generální ministryně nastínila úspěchy a výzvy. Mnoho bylo uskutečněno díky účelnému vedení 
ze strany předsednictva CIOFS. Několik iniciativ, např. projekt Afrika, projekt Čína nebo rozvojové pro-
jekty na Haiti podaly důkaz solidarity v naší mezinárodní rodině. Zorganizování kontinentálních kongresů 
SFŘ a františkánské mládeže YouFra posílilo vztahy mezi sousedními národními bratrskými společen-
stvími SFŘ a mezi členy YouFra.  
Generální ministryně také vyzvala všechny bratry a sestry SFŘ, aby nepolevovali v bezpodmínečné lásce 
k církvi a papeži, a vydávali svědectví bratrského života. Také nabádala kapituláře, aby žili jednoduše a 
skromně, aby "byli schopni lépe sdílet duchovní a hmotné statky se svými bratry a sestrami, zejména s 
těmi, kteří to nejvíce potřebují." (Konst. 15.3) 
Také vyzvala nové předsednictvo CIOFS, aby mělo na mysli podstatu řádu a vedlo a animovalo meziná-
rodní bratrské společenství s láskou a přesvědčením. Důvodem existence předsednictva a jeho úkolem je 
vedení a animace mezinárodního společenství a má důležitou úlohu v zastupování mezinárodního spole-
čenství SFŘ v celé církvi. Nabádala i členy mezinárodní rady, aby svou roli a odpovědnost brali vážně, a 
to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.  
Konferenci generálních duchovních asistentů (CAS) v současné době tvoří:  P. Martín Bitzer OFMConv. 
(nynější sekretář), P. Amando Trujillo Cano TOR, P. Francis Bongajum Dor OFMCap., a P. José Antonio 
Cruz Duarte OFM (nynější předseda). Se zvláštní pozorností byla přijata Zpráva CAS (připravena společ-
ně jejími členy), přednesená předsedou konference CAS. Jejich bratrská služba pro bratrská společenství 
SFŘ a YouFra po celém světě se vyznačuje různými nadějemi a výzvami současné doby. Předkládaná 
zpráva byla souhrnem množství nejrůznějších aktivit kolegiálně uskutečněných čtyřmi generálními du-
chovními asistenty jakožto členy předsednictva CIOFS a příslušných I. řádů. 
Zpráva z CAS obsahovala několik návrhů a projektů. Zahrnovala závazek zintenzivnit animaci bratří prv-
ního řádu a TOR pro službu duchovní a pastorační pomoci SFŘ. CAS také informovala kapitulu o 
návrhu předloženém Konferenci generálních ministrů prvního řádu a TOR, ve kterém je požadována pod-
pora pro vytváření Konferencí vyšších představených v těch zemích, kde dosud neexistují. Tyto konferen-
ce pomohou zlepšit koordinaci ve službách duchovní a pastorační pomoci SFŘ a usnadní vytváření no-
vých Konferencí národních a regionálních  duchovních asistentů pro SFŘ a YouFra tam, kde dosud nej-
sou.  
Benedetto Lino a Tibor Kauser, pověření předsednictvem CIOFS, uvedli kapituláře do zkoumání ústřed-
ního tématu kapituly "Jak řídit takový mezinárodní řád, jakým je SFŘ". Jejich prezentace měla povzbudit 
sdílení o živé zkušenosti bratří, sester a duchovních asistentů v celé historii Řádu.  Následovala diskuse o 
různých přístupech k některým bodům prezentace. Četné příklady a plodné rozlišování mezi kapituláři 
vedly k závěru, že sekulární františkáni jsou povoláni ke svatosti, a jejich Řehole a Generální konstituce 
jsou základem. Žijí své povolání ve své každodenní zkušenosti jako křesťané žijící ve světě.  
Generální kapitula určila nové oblasti, za které zodpovídá sedm členů předsednictva CIOFS. Tato změna 
byla provedena vzhledem k předchozímu nerovnoměrnému rozdělení národních bratrských společenství a 
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vytvořila konfiguraci, která je rozložena rovnoměrněji, zařadila sousedící bratrská společenství do stejné 
skupiny, a respektovala jazykové skupiny, pokud to bylo možné. 
Generální ministr P. Marco Tasca OFMConv. navštívil kapituláře a osobně jim přednesl poselství v kapi-
tulní síni. Generální ministr P. Michael Perry OFM zaslal účastníkům kapituly pozdravný dopis, který byl 
shromáždění přečten. Od členů Františkánské rodiny přišlo kapitule mnoho dalších pozdravů, některé byly 
vyjádřeny osobně, jiné byly písemné.  
Volebnímu shromáždění předsedal jménem generální konference ministrů prvního řádu a TOR generální 
ministr P. Nicholas Polichnowski TOR. On také předsedal slavení eucharistie v horní bazilice svatého 
Františka, kde byli uvedeni do služby nově zvolení členové předsednictva CIOFS. Členy předsednictva CI-
OFS byli zvoleni:   
Tibor Kauser - Maďarsko, generání ministr;   
María Consuelo Núñez - Venezuela, zástupce generálního ministra;  
Ana Fruk Chorvatsko, člen předsednictva pro Evropu, oblast č. 1 (německy-anglicky, přibližně sever-
ní polovina);  
Attilio Galimberti  Itálie, člen předsednictva pro Evropu oblast č. 2 (anglicky-italsky, přibližně jižní 
polovina);  
Ana María Raffo  Peru, člen předsednictva pro Latinskou Ameriku & Španělsko (španělsky);  
Silvia Diana Argentina, člen předsednictva pro Latinskou Ameriku-tzv. Cono Sur (oblast jižní obsahu-
je země Brazílii, Paraguay, Uruguay, Argentinu a Chile; španělsky- portugalsky);  
Jenny Harrington J ihoafr ická republika, člen předsednictva pro Severní Ameriku a Afr iku (anglicky 
mluvící země);  
Augustine Yoon Young Hak, Korea, člen předsednictva pro Asii a Oceanii (anglicky mluvící země),  
Michel Janian Libanon, člen předsednictva pro francouzsky mluvící země všech kontinentů. 
Andrea Odak  Bosna a Hercegovina, člen předsednictva pro Františkánskou mládež (YouFra). 

Kapituláři byli naplněni láskou a podporou sdílenou mezi všemi účastníky kapituly, včetně bratra a sestry z 
třetího řádu Společenství svatého Františka z anglikánské církve. Ve stejné době se všichni připojili k bo-
lesti a utrpení mnoha lidí na celém světě, zejména křesťanů, kteří jsou stále pronásledováni na všech konti-
nentech, včetně bratří a sester SFŘ. 

Priority  
Řízení řádu – Zastřešující téma  
Po uvedení hlavního tématu a následných diskusích v pracovních skupinách a v celém shromáždění gene-
rální kapitula schválila návrh projektu pro reflexi a navrhla různé způsoby, jak řídit a animovat SFŘ na me-
zinárodní úrovni. To bude práce všech národních bratrských společenství na příští tři roky, jak bylo rozhod-
nuto kapituláři. Toto téma se nyní stává hlavním předmětem reflexe a studia pro všechna bratrská společen-
ství SFŘ a YouFra.  
Reflexe a studium budou založeny na dokumentech, které odpovídají hlavnímu tématu kapituly a na pře-
svědčivě průkazných úvahách vzešlých z pracovních skupin, které budou v dokumentech zahrnuty. Výsle-
dek úvah a studia ode všech bratří a sester SFŘ s profesí, stejně tak jako jejich návrhy, by měly být zaslány 
předsednictvu CIOFS. Předsednictvo pak jmenuje ad hoc komisi, která integruje nejvýznamnější návrhy do 
dokumentu, který se stane Instrumentum Laboris pro Generální kapitulu 2017. Tento dokument by měl být 
zaslán všem národním bratrským společenstvím s dostatečným předstíhem před konáním výše uvedené ka-
pituly, a bude muset obíhat mezi co možná největším počtem bratří a sester, aby jej mohli přezkoumat a 
analyzovat v rámci přípravy na Generální kapitulu 2017. 
Bylo vytvořeno devět pracovních skupin, které v průběhu celé Kapituly 2014 diskutovaly o různých téma-
tech určených v programu kapituly (hlavní téma kapituly, zpráva generální ministryně, kulatý stůl a nové 
oblasti působení členů předsednictva). Úvahy z pracovních skupin a obsah hlavních intervencí během kapi-
tuly byly analyzovány, shrnuty na základě závěrů komisí takto: 

Formace  
Formace hraje zásadní roli jak v obrácení ke Kristu, tak v prohlubování našeho sekulárního františkánského 
povolání. Nedostatek autentické konverze je jedním z nejzávažnějších problémů, se kterým jsme v našem 
řádu konfrontováni. Jedním úkolem by bylo, abychom znovu objevili bohatství a volání našeho povolání, 
které dává prostor všem povoláním, včetně povolání pro manželský život, nebo možnosti zavázat se jedním 
nebo i více soukromými sliby (viz GK. 36).  
K dosažení tohoto cíle by měla být formace, a to jak počáteční, tak trvalá, dostupná každému, a národní 
bratrská společenství by to měla vzít jako nejvyšší prioritu. Kapituláři souhlasili, že trvalá formace rozvíje-
ná předsednictvem CIOFS je velmi důležitým nástrojem, který se týká bratří a sester na všech úrovních Řá-
du. Každá národní rada by měla hledat nejlepší způsob, jak tento materiál učinit dostupným všem členům 



15 

 

svého národního bratrského společenství. Tento materiál by měl také zajistit rovnováhu mezi odborným a 
duchovním obsahem.   

Kapitula doporučuje, aby:  

1. předsednictvo CIOFS pokračovalo s mezinárodními formačními kursy pro formátory.  

2. předsednictvo CIOFS dokončilo Manuál pro počáteční formaci.  

3. radám na různých úrovních byly poskytnuty online zdroje pro počáteční a průběžnou formaci. Měla by 
být nabídnuta virtuální výuka, včetně workshopů pro nově zvolené národní ministry a členy mezinárodní 
rady.  

4. národní rady podporovaly trvalou formaci duchovních asistentů.  

Rodina  
Rodina byla významným tématem během jednání generální kapituly. Kulatý stůl byl věnován tomuto téma-
tu a představil svědectví sekulárních františkánů z celého světa ve službách těch, kdo se dostávají na okraj 
společnosti. Kapituláři velmi ocenili příležitost, kdy mohli slyšet o těchto zkušenostech. Díky aktivním pří-
spěvkům byl jako model lásky a komunikace v rodině s dětmi prezentován život společenství v rámci Tro-
jice.  
Kapitula důrazně doporučuje podporu a posílení rodinného života sekulárních františkánů prostřednictvím 
těchto návrhů:  
1. Zahrnout význam sexuality a svátosti manželství do všech formačních programů SFŘ a YouFra.  

 2. Učinit bratrská společenství SFŘ místy péče a podpory pro členy žijící v mimořádných obtížích nebo 
pro rodiny v náročných situacích.  

3. Povzbudit bratrská společenství SFŘ k pořádání setkání rodin a všeobecně "sdílet důležité okamžiky ro-
dinného života." (GK 24), a stejně tak dávat příležitost také ke sdílení s YouFra a s jejich rodinami.  

4. Podpořit modlitbu a konstruktivní dialog v rodině. Kdykoli je to vhodné a potřebné "vytvářet skupiny 
manželských párů a skupiny rodin" (GK 24, 2).  

Přítomnost ve světě  
Během kapituly pracovní skupiny reflektovaly skutečnost, že "je čas, abychom plně dostáli našemu poslání 
a očekávání církve a to jak jako jednotlivci, tak i jako Řád" (Poselství svatého Jana Pavla II Generální ka-
pitule SFŘ 22.listopadu 2002, jak zmínil B. Lino ve své prezentaci). V souvislosti s účastí na poslání evan-
gelizace se sekulárním františkánům připomíná, že by měli svědčit slovy a skutky.  
V tomto duchu kapituláři přemýšleli o tom, co konstatují generální konstituce SFŘ: "Na službě posvěcová-
ní, kterou církev vykonává liturgií, modlitbou a skutky pokání a milosrdenství, se bratři a sestry mají 
v praxi podílet především ve vlastní rodině, dále v bratrském společenství a konečně i svou aktivní přítom-
ností v místní církvi a ve společnosti. "(GK 17.4). Kromě toho jsme se ze zprávy generální ministryně 
dozvěděli, že "komise Přítomnost ve světě" při předsednictvu CIOFS se stala cenným prostředkem šíření 
informací mezi národními bratrskými společenstvími, zejména pokud byly země zasaženy přírodními kata-
strofami nebo závažnými sociálními konflikty. Proto jsou národní rady vyzývány, aby vytvářely podobné 
komise na národních úrovních a aby pokračovaly v komunikaci a spolupráci s Komisí předsednictva Pří-
tomnost ve světě CIOFS.  
Kapitula rovněž doporučila pokračování v různých rozvojových projektech, kterými předsednictvo CIOFS 
podporovalo Haiti po ničivém zemětřesení 12. ledna 2010. Návštěvy a spolupráce předsednictva CIOFS s 
ostatními pomáhajícími subjekty znamenaly pro naše postižené bratry pozitivní změnu.  

Generální kapitula doporučuje, aby:  

1. Národní rady podporovaly studium a implementaci do běžného života apoštolské exhortace “Radost 
evangelia” (Evangelii Gaudium).  

2. Aby byla podporována aktivní účast SFŘ na velkých církevních událostech a to nejen na diecézní úrovni, 
ale i na úrovni národní a mezinárodní.  

3. Aby pokračovala práce na postulaci v kauzách svatých sekulárních františkánů. Za tímto účelem musí 
předsednictvo CIOFS jmenovat potřebné členy tohoto úřadu a poskytnout jim podporu a poradenství k po-
sílení jejich práce.  
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4. Speciální projekty: Projekty jsou uskutečňované předsednictvem CIOFS a ukazují, jak moc je potřeba, 
aby byl Řád pozorný vůči národním bratrským společenstvím, ve kterých je vyznávání víry výzvou pro 
křesťanské menšiny. 

● Projekt Afrika. Kapitula blahopřeje členům projektu Afrika, jehož II. fáze byla předsednictvem CIOFS 
schválena těsně před Generální kapitulou. Tento projekt bude vyžadovat tvrdou práci svých členů a ze stra-
ny předsednictva CIOFS vedení a podporu.  
●  Projekt Čína: Kapitula je vděčná předsednictvu CIOFS za práci a angažovanost v projektu Čína a dopo-
ručuje, aby byl tento projekt i nadále podporován.  
● Projekt Svatá země: Kapitula doporučuje, aby předsednictvo CIOFS pokračovalo v jednáních o logistice 
s ohledem na mezinárodní charakter bratrských společenství ve Svaté zemi.   
5. Sekulární františkáni by měli zintenzivnit účast a odhodlání, aby jejich péče o Boží stvoření v našem 
světě byla účinná, protože celosvětové zhoršování ekologických systémů způsobené lidskou činností se 
projevuje různými způsoby. Ohrožuje výživu všech národů - zejména chudých- jejich fyzické a sociální 
zabezpečení a zdravý vývoj současných i budoucích generací. (viz GK 18.4)   

Komunikace  
Pracovní skupiny se shodly na důležitosti dobré komunikace na všech úrovních. To vyžaduje úsilí, a to ne-
jen v publikování formačních materiálů, dokumentů a oběžníků předsednictvem CIOFS, ale také při vytvá-
ření dobře strukturované komunikační sítě, která dosáhne až k bratřím a sestrám v místních bratrských spo-
lečenstvích. Překlad dokumentů je pro předsednictvo CIOFS stále velmi důležitou výzvou. Důrazné komu-
nikační úsilí zvýší dosah a posílí účinnost dopadu na povolání. 

Kapitula doporučuje, aby:  

1. předsednictvo CIOFS vytvořilo pracovní tým, který by získával bratry a sestry s překladatelskými schop-
nostmi, aby pomáhali s tímto důležitým úkolem.  

2. předsednictvo CIOFS vytvořilo oficiální formulář, který by sloužil jako předloha pro výroční zprávy, 
které mají Národní rady prezentovat. Vypracování Výroční zprávy bude pro národní rady mnohem jedno-
dušší a zvýší pravděpodobnost, že zpráva bude dokončena.  

3. předsednictvo CIOFS posoudilo možnost vydávání mezinárodního časopisu.  

4. webové stránky CIOFS byly dynamické. Toho by mělo být dosaženo:   

● stanovením parametrů pro webové stránky a sociální média  
● častější aktualizací webových stránek  
● vkládáním modlitebních úmyslů na webové stránky  

5. využíváním sociálních médií sekulárními františkány ke zlepšení komunikace na všech úrovních: inter-
net, Skype, Facebook, atd., s vědomím své vysoké odpovědnosti. Jako členové SFŘ máme být pozorní k 
obsahu, který je jménem Řádu publikován, (srov. Codex Iuris Canonici can. 823.1). 

6. byla zintenzívněna komunikace mezi národními bratrskými společenstvími:  

● zlepšením komunikace mezi členy mezinárodní rady  
● podporováním aktivit mezi národními bratrskými společenstvími ze stejné zeměpisné oblasti a tak se bu-
dovaly pevnější vztahy mezi nimi  
● vytvořením seznamu s adresářem ministrů a formátorů národních rad a členů mezinárodní rady  

● twinningem ("vytvářením dvojčat"): partnerským sdílením různých darů a talentů (nadání, vloh, schop-
ností, zkušeností) našich bratrských společenství  
 
YouFra  
Členové Mezinárodní rady za YouFra pracovali po celou dobu kapituly na každém tématu, prodiskutovali 
ho a generální kapitule předložili doporučení. Zdůraznili, že členové SFŘ by měli vydávat svědectví čle-
nům YouFra, aby se znovu potvrdilo živé bratrství mezi nimi. Proto požádali, aby zvláštní pozornost byla 
věnována výzvě ke zlepšení vztahů SFŘ-YouFra, což by znamenalo:  

1. Školení/ formace členů  SFŘ a duchovních asistentů na základě mnoha dokumentů v tomto ohledu zve-
řejněných předsednictvem CIOFS tak, aby se seznámili se svou odpovědnosti a rolí vůči YouFra.  

2. Dávat členům YouFra příležitost, aby se podíleli na plnění odpovědných úkolů, pokud mají v těchto ob-
lastech odborné znalosti např. webové stránky, sociální sítě, charitativní projekty, návrhy koncepce, zámě-
ry, akce, sekretariát, účetnictví, asistence atd.  
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Vznikající bratrská společenství  
Ve své zprávě  generální ministryně uvedla, že zvláštní pozornost by měla být i nadále věnována vznikají-
cím národním bratrským společenstvím. Toto téma bylo také hlavním tématem projednávaným na afric-
kých kongresech. 

Kapitula doporučuje, aby:  

1. předsednictvo CIOFS i nadále podporovalo a řídilo vznikající bratrská společenství.  
2. předsednictvo CIOFS pomáhalo vznikajícím bratrským společenstvím najít vhodné národní bratrské ná-
rodní společenství jako partnera k úzké spolupráci.    

Finance  
Finanční zpráva generálního pokladníka a předložení rozpočtu předsednictva CIOFS na nadcházející tříleté 
období byly prezentovány hospodářskou komisí a vyvolaly živou a zdravou diskusi mezi kapituláři. Bylo 
vzneseno mnoho ujasňujících dotazů a několik návrhů bylo přijato a provedeno. V rámci úvah o této pro-
blematice byli kapituláři vyzváni, aby se obrátili na zásady a směrnice uvedené v Generálních konstitucích 
SFŘ a opírali se o ně, a to zejména na následující: "V rodinném duchu ať  každý bratr a sestra přiměřeně 
podle svých možností přispívá do pokladny bratrského společenství za účelem poskytnutí finančních pro-
středků potřebných pro život bratrského společenství a na podporu jeho bohoslužeb, apoštolátu a charita-
tivní činnosti. Podobně ať se bratři a sestry postarají o financování a také o jiné způsoby aktivit a činnosti 
bratrských společenství vyšší úrovně ". (GK 30.3)   
 
V důsledku tohoto sdílení finančních témat a úvah kapitula doporučuje, aby:  

1. bratři a sestry SFŘ navýšili svůj závazek finančně podporovat řád   
2. bratrská společenství rozvíjela projekty na vytváření příjmů, aby finančně zajistila jak své vlastní národ-
ní bratrské společenství, tak i mezinárodní bratrské společenství a chudá národní bratrská společenství. Zá-
kladem je skutečnost, aby bratři a sestry mohli dobře reagovat na konkrétní projekty nebo fondy. 
3. předsednictvo CIOFS určilo lidi, kteří by pomáhali národním radám v rozvojových projektech a v psaní 
grantových návrhů.    
4. podporovalo dobrovolné dary od jednotlivých sekulárních františkánů  - zdůrazňovat místním bratrským 
společenstvím jejich příslušnost k mezinárodnímu řádu, aby pomáhali zlepšit finanční situaci.  
 
Epilog - Doslov 
Na konci XIV. generální kapituly a VI. volební kapituly SFŘ byli všichni účastníci vděční nejvyššímu a 
slavnému Bohu za příležitost sejít se ke slavení daru bratrství v mezinárodním bratrském společenství SFŘ 
a YOUFRA, které se shromáždilo k modlitbě, sdílení, reflexi a rozlišování Pánových cest pro SFŘ pro nad-
cházející roky. Požehnaní poutí na horu La Verna, kde byla slavena závěrečná mše svatá, kapituláři zažili 
obnovení milosti, aby žili evangelium v bratrském společenství.  
Toto bratrské sdílení bylo doprovázeno radostmi a nadějemi, žaly a úzkostmi (Druhý vatikánský koncil, 
Gaudium et Spes, 1965) všech účastníků a národních bratrských společenství SFŘ, která byla zastoupena. 
Naši bratři a sestry přinesli na kapitulu svůj smysl pro to, že jsou součástí lidské rodiny v současné histo-
rické době, a vnímání příslušnosti k Sekulárnímu františkánskému řádu a sounáležitosti s Františkánskou 
mládeží. Bratři a sestry nejen slavili, ale také přemýšleli o společenství s církví a jejími pastýři, zejména 
s papežem Františkem. Papež František přinesl skrze milost Ducha svatého, nové naděje a inspirace pro 
mnoho lidí, a to jak uvnitř, tak i vně církve. Jeho příklad a magisterium přináší františkánské rodině speci-
ální motivaci a výzvu. 
Kéž jsou tyto závěry  věrným společníkem pro všechna bratrská společenství SFŘ a Františkánské mládeže 
během jejich úvah prostoupených modlitbou a také svítilnou, která osvěcuje jejich setkání a kapituly a v 
neposlední řadě kompasem, který je vodítkem v odhodlání žít evangelium podle sekulárního františkánské-
ho charismatu jak ve své rodině, tak ve společnosti a v církvi.  
Kéž náš velký a obdivuhodný Pán, Bůh všemohoucí a milosrdný Spasitel, dá svou hojnou milost všem se-
kulárním františkánům a františkánské mládeži, aby mohli uskutečňovat svatý a pravý příkaz Boží, v jed-
noduchosti, pravé radosti a dokonalé lásce. Kéž naše Panenská Matka, Panna Maria Andělská, se za nás 
přimlouvá spolu se svatým Františkem, svatou Klárou, svatým Ludvíkem - francouzským králem a svatou 
Alžbětou Uherskou. 
  
Assisi, Itálie, 9. listopadu, 2014  
Překlad:: Marie Magdalena Janáčková OFS 
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Naše práce na dotazníku o rodině 

Dne 10. prosince 2014 papež František při generální audienci řekl: „Závěrečná zpráva (synody o rodině) se 
nyní navrací do místních církví a tyto církve pokračují v modlitbě, reflexi a bratrské diskusi s cílem připra-
vit příští shromáždění“. Závěrečná zpráva obsahuje 46 otázek, na které mají místní církve do dubna 2015 
odpovědět. 
Zajímali jsme se o uvedený dotazník, až jsme se museli oficiálně obrátit na generálního sekretáře ČBK 
Mons. Holuba. Z pověření biskupa Cikrleho jsme otázky obdrželi 27. ledna s termínem vypracování do 20. 
února. Dne 29. ledna byly otázky rozeslány všem ministrům místních bratrských společenství s prosbou 
odpovědět aspoň na některé otázky do 12. února. Dne 7. února projednala Národní rada první návrh odpo-
vědí.  Dne 16. února se sešla redakční skupina, která z došlých odpovědí zpracovala konečný návrh. Tento 
text byl zaslán všem členům Národní rady k odsouhlasení a dne 20. února odeslán na Národní centrum pro 
rodinu v Brně, jak biskupové určili. 
Co tato práce ukázala? Ukázala, že se dá i v „šibeničním“ termínu leccos zvládnout. Otázky byly těžké, 
hlavně nesrozumitelné, možná špatně přeložené do češtiny. Myslím, že proto je někteří odložili a nevěděli 
si s nimi rady. Přesto se našlo asi 15 členů, kteří se otázkami doslova „prokousali“ a odpověděli. Považuji 
výsledné dílo za zdařilé a v daném čase za maximum možného. Všem – úspěšným i neúspěšným – patří 
velké poděkování.  

Jiří Šenkýř, národní ministr 

Sekulární františkánský řád 
Lineamenta II – odpovědi na některé otázky 
Úvodní otázka:  
1/ Chybí více popsaná skutečnost, která je pro sebevědomí manželů podstatná: že totiž muž a žena jsou 
stvoření k obrazu Božímu a že zároveň svým manželstvím tento obraz vytvářejí. / viz Společenství a služ-
ba, dokument MTK 2004/. Kardinál Walter Kasper totéž řekl před synodou slovy: „…odůvodnění pro-
hloubit z pohledu trojiční teologie a chápat rodinu jako reálně  symbolické vyjádření tajemství trojičního 
communio“. Bez této pravdy těžko najdeme oporu pro manželství jako takové. 
2/ Život současné rodiny výrazně ovlivňují nová média /internet, mobil, tablet, sociální sítě, počítačové hry, 
internetové sázení…/ Tato oblast není v dokumentu popsána. Aby rodina tento atak zvládla, musí mít vyšší 
úroveň mediální gramotnosti než dosud. Znamená to nejen se naučit tato média využívat k dobrému, ale i 
získat odolnost proti jejich svádění /komerční či politická reklama, manipulační techniky, plýtvání časem, 
finanční rizika…/ 
3/ Dokument je málo srozumitelný pro běžného čtenáře. Může to být nevhodným překladem do češtiny. / 
např. č. 30 „samy byly aktivními subjekty pastorace rodin“, č. 31 „církev, která káže o rodině, je znamením 
protiřečení“, ot. 6 „jaké operativní linie jsou stanoveny pro vzbuzení“/ Přitom sama ot. 24 na tento problém 
zřejmě naráží… 
4/ Mezigenerační vztahy, podpora mezi generacemi. 
Otázka 3:  
a/ faktické uznání poslání laiků institucionální církví /viz sv. Jan Pavel II.  ke vztahu mezi institucionálním 
a charizmatickým rozměrem církve: „oba rozměry jsou soupodstatné s božským ustanovením církve zalo-
žené Ježíšem…“/.  
b/ ocenit existenci věřících rodin, zejména rodin s více dětmi 
c/ iniciovat setkávání rodin, nabídnout např. prostor pro setkání, hlídání dětí,… 
d/ nabídnout možnost systematického celoživotního vzdělávání a formace 
Otázka 5:  
Jsou potřební pastorační pracovníci s psychologickým vzděláním, zakotvení ve víře a katolické morálce, sami zralí 
lidé, kteří žijí v rodině. 
Otázka 6: 
a/ sv. Jan Pavel II: Teologie těla např. katecheze z 14.11.1979 : „skrze společenství osob se člověk stává 
Boží obrazem“. 
b/Walter Kasper: Evangelium o rodině 2014: např. „Novější teologie usiluje toto christologické odůvodně-

Volná sdělení – názory – diskuse – informace   
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ní prohloubit z pohledu trojiční teologie a chápe rodinu jako reálně – symbolické vyjádření trojičního 
communio“.  
c/ č. 23 tohoto dokumentu: „V rodině, kterou by bylo možno nazvat „domácí církví“, dozrává první zkuše-
nost církve jako společenství mezi lidmi, v němž se díky milosti odráží tajemství Nejsvětější Trojice“. 
Návrat ke kořenům křesťanství – učení o Nejsvětější Trojici – je cestou k vyzdvižení smyslu manželství. 
Otázka 7: 
Vypnout TV a počítač, sednout si k svátečnímu stolu a jíst/číst Boží Slovo a adorovat přítomnost Krista 
v tomto Slově a v tomto společenství. 
Otázka 8: 
Hodnoty: jistota vztahu, mít všechno společné, soukromí, vzájemná podpora, odpuštění, skromnost, trpěli-
vost, „děkuji,prosím,promiň“. 
Dimenze hříchu: ztráta obrazu Boha v Trojici milujících se osob, přechod od být k mít, honosný způsob 
života. 
Otázka 10: 
Je-li člověk stvořen jako muž a žena, tj. stvořen jako společenství muže a ženy, pak naplnění svého určení 
dojde jen v manželství. Naplnění úmyslu Stvořitele je podmínkou přirozeného lidského štěstí.  
Otázka 11 – 12: 
Přečíst si katecheze sv. Jana Pavla II.: Teologie těla. Svědčit lze jedině svým vlastním rodinným životem, 
ale ani se nebát na toto téma promluvit. 
Otázka 13 – 14:  
Rodina je pasivním i aktivním obrazem Trojjediného Boha i obrazem vztahu Krista a Církve. Tyto zásadní 
nosné obrazy je třeba rozvíjet v nauce, katechezi i umění. Rodina hlásá evangelium ze své zkušenosti, a to 
svým životem spíše než slovy. 
Otázka 15 – 16: 
Nabídnout rodinám systematické vzdělávání /spíše neformální/  v oboru „rodina a její poslání“, ukázat 
pravdivý a krásný komplexní pohled na rodinu. Formu studia přizpůsobit okolnostem a možnostem rodin. 
Rodina musí mít čas na náboženský život, kam patří i vzdělávání. Společnost může umožnit přiměřenou 
pracovní dobu, je třeba se uskromnit a čas racionálně využívat. 
Otázka 17 -18: 
Sdílením zkušeností rodin /např. zavést bohoslužby slova, kde by rodiny sdíleli svá svědectví/. Nabídnout 
konzultace rodinám, které hledají odpovědi na své problémy formou setkání se zkušenými a proškolenými 
manželskými páry. 
Otázka 20: 
Ten, kdo uzná svoji hříšnost, může chápat, že nikdo není vyloučen z Božího milosrdenství. K tomu je 
vhodný 1 Jan 15 – 16: „…Jestliže někdo miluje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je ve 
světě: žádost těla, žádost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa“. Kdo z nás nepřipustí, že 
je ovládán reklamou, nechává na sebe působit mediální obrazy či nevede honosný způsob života nebo po 
něm netouží? Jestliže jsme tedy všichni závislí na Božím milosrdenství, přejme toto Milosrdenství i těm, 
kteří nezvládli manželství či kněžství. 
Otázka 21:  
„Bůh sesílá déšť“ i na ty, kteří „ještě nedospěli k plnému pochopení Kristovy lásky“. Nejsme víc než ostat-
ní lidé tím, že jsme dostali dar víry. V pokoře hleďme na ostatní pohledem bratrství /i když je to možná 
těžké, naivní, nerozumné/. 
Otázka 22: 
Méně slov a více pozornosti k těmto lidem. 
Otázka 24: 
Tento dokument je ukázkou nesrozumitelného jazyka užívaného v církvi. Pro obecný lid Boží jsou církevní 
dokumenty obtížně čitelné. /např. Otázka 36: Jak napomáhat identifikaci pastoračních linií sdílených na 
úrovni místních církví? / O prioritě milosti lze svědčit slovy Jak 4,15: …Dá-li Pán, budeme živi a podnik-
neme to nebo ono“. 
Otázka 25: 
Každá rodina by měla být „zapsaná“ ve farnosti, mělo by se s ní počítat, protože je nenahraditelná svou 
existencí. Každá farnost je mnohostěn /řečeno slovy papeže Františka/, kde každá rodina tvoří osobitou 
„plochu“. Zavést „pobožnost rodin“, kde by v rámci bohoslužby slova zazněla svědectví rodin. 
Otázka 26:  
Občanská společnost u nás nefunguje. Spolupráce společenských a politických institucí je sporadická. Ro-
dinná sdružení neexistují. 
Otázka 27: 
Jedinou možností je přímá politická angažovanost. Politici většinově nenaslouchají „hlasu lidu“, protože 
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při volbách spíše spoléhají na placený politický marketing. 
Otázka 42: 
Takové struktury nejsou vytvořeny. Prakticky jen ti farníci, kteří politicky působí, mohou navrhovat 
příslušná řešení pro rodiny / na obecní, krajské či celostátní úrovni.  
Otázka 43: 
Systematická katecheze i trvalá formace chybí. Důsledky demografických změn si většina populace 
neuvědomuje, spoléhají na to, že „stát to zařídí“. 
Otázka 44: 
V osvětě k problematice potratů jsou zásadní mezery. Ve společnosti převládá názor, že plod je součást 
těla ženy a proto o něm může sama rozhodovat. Církev nezvládá mediální konfrontaci ve věci potratu. 
Snad jen jednou zazněla ve veřejném prostoru informace, že žena a plod mají rozdílnou DNA, takže 
z biologického hlediska se jedná o dva samostatné jedince. Pochody pro život jsou hlavními médii pře-
hlíženy. Militantní přístup některých skupin věřících není řešením. Pozvolna se začíná zdůrazňovat po-
třeba pomoci ženám v nouzi. Přijetí matek, které za obtížných situací přijaly dítě, ze strany farnosti.  
Další k řešení: Chybí důraz na ochotu obětovat se, přijmout utrpení. Když šel sv. František k sultánovi, 
musel počítat se smrtí. 
Někteří členové považují za dobré řešit situaci znovusezdaných možností pokání a odpuštění. 

Únor 2015 

Úmysly NBS pro rok 2015 

NR doporučuje členům našeho NBS zaměřit se společně v modlitbách a utrpeních v jednotlivých měsí-
cích letošního roku na následující úmysly:  

Duben Beatifikaci dr. Noska 
Květen Služebníky v SFŘ (členy rad MBS) 
Červen  Novou Národní radu 
Červenec  SFŘ v zemích, kde vládne násilí 
Srpen CIOFS a mezinárodní radu 
Září Rodiny členů SFŘ a synod o rodině 
Říjen Seniory ve františkánské rodině 
Listopad Zemřelé členy našeho řádu 
Prosinec Pochopení potřeby formace (i vlastní)  

Akce K – 65. výročí 

Dobře si pamatuji, jak jsem s dalšími spoluministranty 14. dubna 1950 přišel na odpolední domluvený vo-
lejbalový zápas do jezuitského kláštera u sv. Ignáce v Praze a místo usměvavé a  dobrotivé tváře magistra 
Krasenského nás kluky přivítaly na klášterním dvoře zachmuřené tváře příslušníků SNB, kteří nám  suše 
sdělili, že „dnes se volejbal hrát nebude“. Jenomže my jim řekli, že jdeme také ministrovat a tak nás pustili 
do sakristie, protože mše svatá být měla, aby si lidé nemysleli, že je to akce proti církvi. V sakristii byl dal-
ší příslušník SNB. Znali jsme klášter dobře a tak jsme ještě proběhli některá další místa, abychom zjistili, 
co se děje. Ministrovat jsme nešli, vyšli jsme kostelem ven na náměstí. Tolik vlastní vzpomínka.  
Pro celkový obraz těchto nelehkých let si dovolím citovat našeho františkánského terciáře Václava Vaška, 
(který obřad obláčky složil do rukou otce Jana Evangelisty Urbana,OFM při vycházce v mírovské věznici) 
z knihy „Neumlčená – Kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce“ (II.díl).  
Proč došlo k přepadu klášterů, objasňuje 18. dubna dobová zpráva Československé tiskové kanceláře: „ 
V poslední době bylo zjištěno, že nástrojem zahraničních nepřátel republiky se staly katolické kněžské řá-
dy. Při soudním projednávání rozvratné protistátní činnosti bylo prokázáno, že v četných klášterech byli 
ukrýváni nepřátelští agenti, vyzvědači a dokonce i vrahové. V klášterech byla odhalena skladiště zbraní, 
tajné vysílací stanice a mnohé kláštery se staly základnami vyzvědačské rozvratné činnosti. Zejména po 
vydání nových církevních zákonů, které učinily konec nadějím, že by světské duchovenstvo bylo možno dále 
pověřovat úkoly rozvratného rázu, předurčila katolická  hierarchie z rozkazu Vatikánu především mužské 
řády jako své hlavní pomocníky při uskutečňování svých rozvratných cílů. Aby bylo znemožněno pokračo-
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vání v této nepřátelské činnosti katolických řádů, bylo přikročeno k opatření, která znamenají návrat 
k jejich původnímu a pravému náboženskému poslání. Poněvadž bylo zjištěno, že v klášterech žilo vždy jen 
několik jednotlivců, kteří nepracovali a zabývali se ponejvíce štvaním a pobuřováním, byly řády soustředě-
ny do několika klášterů, kde budou mít možnost, aby se věnovaly ryze náboženskému poslání podle zvlášt-
ních předpisů vlastní řehole. Uprázdněné budovy budou dále sloužit potřebám katolické charity a sociál-
ním a zdravotním účelům. Některé budou přeměněny na byty, jichž obyvatelstvo v okolí klášterů tak citelně 
postrádá.“  
A jak se tato situace dotkla františkánských řádů? 
Františkáni   
Konventy:  V Praze  u Panny Marie Sněžné, Bechyně, České Budějovice - Čtyři Dvory,  Dačice, Hájek, 
Hejnice, Hostinné nad Labem, Hořovice, Cheb, Jindřichův Hradec, Kadaň nad Ohří, Kroměříž (zde dva 
konventy – v jednom juvenát), Moravská Třebová, Plzeň, Slaný, Tachov, Turnov, Uherské Hradiště, Voti-
ce, Zásmuky.   Česko moravská provincie měla v roce 1948 100 kněží, 16 bohoslovců a noviců, 32 bratří. 
Minorité 
Konventy: Brno, Český Krumlov, Jihlava, Krnov, Most, Opava, Praha u sv. Jakuba, (Počet řeholníků 
v publikaci není uveden).     
Kapucíni 
Praha u Panny  Marie Andělské (Loreta) a u sv. Josefa, Brno, Fulnek, Horšovský Týn, Chrudim, Kolín, 
Liberec, Litoměřice, Mělník, Mnichovo Hradiště, Most, Roudnice, Rumburk, Sokolov, Strážné u Jáchy-
mova (Mariánská),Sušice, Třebíč, Zákupy, Znojmo. Jen v pražské arcidiecézi měli kapucíni 21 kněží, 13 
bohoslovců a 12 bratří. 
Ženské řády 
Obdobně v období srpen – říjen 1950 bylo likvidováno 720 ženských klášterů a internováno přes 10 000 
řeholnic (včetně všech společenství františkánské rodiny). 
III. řád 
Téměř u všech klášterů prvních řádů byly i III. řády. Při jejich likvidaci došlo k jejich citelnému oslabení  
a postupné likvidaci. Mnoho našich bratří bylo povoláno na vojnu  k PTP, mnoho sester a bratří bylo per-
sekuováno.   
Vzpomeňme si tedy v průběhu měsíce dubna na všechny členy františkánské rodiny, kteří prošli tímto utr-
pením a modleme se i za ty, kteří je pronásledovali. 

František Reichel                                                                                                            

Dojde český Nicholas Winton uznání? 

Těžko bychom našli člověka, který by neslyšel o babyboxech. Horší už bude, pokud bychom se otázali, 
kdo babyboxy u nás vymyslel, kdo je buduje, servisuje či financuje. Odpovědi by byly různé. Nejčastěji 
bychom slyšeli, že stát či Charita, nebo Diakonie či Armáda spásy. Pokud bychom navíc položili otázku, 
kdo je Ludvík Hess, tak bychom uslyšeli pravděpodobně mlčení. Přitom právě Ludvík Hess, přezdívkou 
babydědek Lu, má tohle všechno na svědomí. Jedná se o spisovatele a novináře, chovatele koní a přede-
vším o zakladatele a neúnavného propagátora českých babyboxů.  
Když osmadvacátého února mi poslal mail, že „… do nového života vstoupila nechtěná holčička v poslední 
den podivně krátkého měsíce února v půl čtvrté ráno. Je zdravá, jenom v babyboxu plakala. Nebo křičela: 
Jsem tu! Nebylo jí přesně rozumět. Holčička je čerstvě narozená a oblečená do hadříků asi po starších sou-
rozencích. Něco o ní totiž tuším, a proto ji pojmenuju Zuzanka …,“ hned jsem mu odepsal:  
„Milý Lu, až se Vám naplní dnové, určitě poputujete přímo do ráje. Ať se to komu líbí či ne, zachránil jste 
se svými spolupracovníky už 115 životů. A kolik jich ještě bude! Nedosáhl jste zatím počtu Nicholase Win-
tona, ale to je pouze otázka času. Neriskujete sice při tom život, ale mnozí Vám nepřejí, nejsou Vašim sna-
hám nakloněni. Vy přesto ve společnosti  kultury smrti, kde se vraždí nenarozené děti, kde mnoha lidem 
není cizí myšlenka zavraždit své rodiče či příbuzné, poněvadž jsou nemocní, Vy konáte docela něco jiného. 
Bůh ať Vám žehná.“ 
Uplynuly pouhopouhé tři dny a přišla další zpráva: 
„Zatímco jsme montovali 64. babybox v Nemocnici Znojmo, dvířky bedýnky na nechtěná lidská mláďata 
vstoupil do nového života klučík odložený v Nemocnici Vyškov. Chlapeček je čtvrtým letošním děťátkem, 
druhým vyškovským, 46. klukem proti 70 holčičkám. Je zcela zdravý, váží 2300 gramů a pojmenoval jsem 
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ho Dominik.“ 
Tak tento člověk má "na svědomí" už 116 zachráněných nechtěných lidských mláďat, 116 zachráněných 
životů. Obrátil jsem se proto na europoslance Tomáše Zdechovského a upozornil jsem ho na záslužnou, ale 
také mnohdy nepochopenou činnost babydědka Lu. Mimo jiné jsem panu europoslanci napsal, že „…
tomuto člověku jsou neustále házeny klacky pod nohy, někdejší ministr zdravotnictví Heger na něj dokonce 
poštval komisi OSN. Nebylo by dobré zaujmout opačný postoj? Nebylo by lepší, kdyby třeba 28. října na 
Pražském Hradě místo mnohdy pochybných celebrit tam byl oceněný člověk, který se podílel na záchraně 
tolika dětí? Není v mé moci podat příslušný návrh, ale Vy, z titulu své funkce byste tak, jak doufám, mohl 
učinit.“ 
Pan europoslanec Zdechovský mi promptně odpověděl, že děkuje za upozornění a že návrh neprodleně 
předá panu prezidentovi. Pan Zdechovský, kterého si velmi vážím, mne tedy nezklamal. Nevím, zda návrh 
už předložil panu prezidentovi, ale věřím, že na svůj slib nezapomene. Otázkou je, zda 116 zachráněných 
životů bude panu prezidentovi stačit. 
Budování a provozování babyboxů Ludvík Hess financuje pouze ze sponzorských darů, stát na ně nevyna-
ložil ani korunu. Je to velmi záslužná činnost, v níž se naplňuje duch svatého Františka, pomáhat těm neju-
božejším z ubohých. Kdo je ubožejší, než nechtěné dítě, které by jinak skončilo třeba v igelitce někde za 
plotem? Nevím, jak je to s vírou babydědka Lu, ale svými skutky si, jak doufám, dláždí cestu do nebe. Bůh 
tohoto člověka určitě náležitě ocení. Bylo by však vhodné, aby jej ocenili rovněž lidé. Proto prosím a vyzý-
vám všechny sestry a bratry svatého Františka:  
Modlete se za děti, které matky nechtějí.  
Modlete se za zdar díla zakladatele českých babyboxů.  
Oslovujte své poslance, senátory či jiné osobnosti, aby se zasadili o uznání bohulibé aktivity Ludvíka Hes-

se a aby se mu za to dostalo nejvyšších ocenění! Ludvík Hess, podobně jako Nicholas Winton, bojuje proti 

nepřízni osudu a zachraňuje ty, kteří  by bez něho zahynuli bídnou smrtí. Ludvík Hess si, dle mého soudu, 

zaslouží, aby 28. října stanul vedle jiných významných, ale i problematických osobností, protože on vý-

znamnou osobností skutečně je. Zachráněná lidská mláďata to dokazují. 

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 

RUŠÍ SE PODZIMNÍ SEMINÁŘ SEKULÁRNÍHO ŘÁDU (16.10 - 17.10.2015) 

VYZÝVÁME VŠECHNY BRATRY A SETRY, KTEŘÍ MOHOU, ABY SE PŘIHLÁSILI 
NA NÁRODNÍ KONFERENCI O EUCHARISTII VE SVÝCH FARNOSTECH. 

TI KDO MOHOU, AŤ SE ÚČASTNÍ 17.10. MŠE V BRNĚ NA ZELENÉM TRHU. TAM 
SE MŮŽEME SETKAT PŘED PÁNEM. 

Termín podzimního semináře rozhodne až nová NR po volební kapitule v červnu. 

Luboš Kolafa, formátor 
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