
  

 

ČERVEN 2015 ČÍSLO 3 

ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

Uvnitř naleznete: Z národní volební kapituly, chystané poutě a exercicie, 
CMP 2015 - závěr, Sv. Ludvík - V. pokračování, z jednání NR, weby 
SFŘ, výročí profesí a další... 

drazí bratři a sestry, 

srdečně Vás zdravím krátce po 

konání národní volební kapituly 

našeho řádu. Děkuji Vám za dů-

věru, kterou jste mně dali na Ve-

lehradě  a zároveň Vás všechny 

prosím o modlitbu, neboť zvole-

ním nám Pán dává kříž.  

Je mně 52 let, jsem vdaná, byd-

lím s rodinou ve Veselí nad Mo-

ravou. Pracuji jako učitelka an-

gličtiny. 

Do Sekulárního františkánského 

řádu mě Pán povolal před sedmi 

lety. Stalo se to krátce poté, co 

jsem  prožila velké setkání s Bo-

ží láskou. V té době  jsem nevě-

děla, že existuje Sekulární fran-

tiškánský řád. Napsala jsem e-

mail do františkánského kláštera 

v nedalekém Uherském Hradišti, 

jestli by pro mě něco neměli. 

Otec Augustin mně pozval do 

místního bratrského společenství 

SFŘ. 

Sestra Encarnation del Pozo, 

když předávala službu generální 

ministryně SFŘ, zanechala naše-

mu řádu priority, kterým by-

chom se měli v budoucích letech 

věnovat. Na poslední  MVK v 

Assisi řekla, že nedostatek au-

tentické konverze je jedním z 

nejzávažnějších problémů, se 

kterým jsme v našem řádu kon-

frontováni. Papež František ve 

své exhortaci Evangelii Gaudi-

um nás vybízí, abychom pře-

mýšleli o Duchu svatém, aby-

chom se mu zcela oddali. Žádá 

nás, abychom se nebáli novosti, 

ale otvírali se novým Božím pře-

kvapením.  Sv. Pavel se modlí 

za efezské o moc Ducha svaté-

ho, protože jeho moc působící v 

nás dokáže vykonat mnohem 

více, nekonečně více, než my 

prosíme nebo chápeme, než si 

vůbec dokážeme představit. Sva-

tý František nám dává napome-

nutí, abychom nade všechno 

toužili mít Ducha Páně a jeho 

svaté jednání. 

Věřím tomu, že když půjdeme v 

našem Sekulárním františkán-

ském řádu cestou svátostí, eu-

charistické adorace, osobního 

obrácení, učednictví a evangeli-

zace, můžeme dojít obrození. 

Vaše sestra 

Hana Brigita Reichsfeldová 

národní ministryně SFŘ 

Pokoj a dobro 
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Na Velehradské kapitule se zaregistrovalo, kromě 

hostů, 73 delegátů. Předsedajícím volební kapituly 

byla delegátka Mezinárodní rady Lucia Spodniako-

vá ze Slovenska. Delegátem duchovních asistentů 

mezinárodní rady byl Fr. Karol Baran OFM Cap. 

Sekretářem kapituly byl určen Jiří Zajíc ze spole-

čenství Praha Spořilov. Skrutátory  pro sčítání hlasů 

byli určeni Pavel Vaněček ze společenství Praha – 

Krč a Jindřiška Kučerová ze společenství Brandýs 

nad Orlicí. 

Ministrem národní rady byla zvolena  Mgr. Hana 

Reichsfeldová.  

Ostatní zvolené členy si můžeš přečíst v příloze 

‘praktické informace‘ na  našich webových 

stránkách (www.sfr.cz) 

Poděkování: 

Vyzdvihnout chceme obětavý souhlas k práci v již 

šestém volebním obdobím v Národní radě, dlouho-

letého člena SFŘ Dr. Václava Němce. Bude velmi 

prospěšným členem rady kvůli kontinuitě práce pro 

novější členy 

v Národní radě a 

užitečným rádcem 

v plánované změně 

Národních stanov 

(viz Usnesení kapi-

tuly 2015) 

Za práci a inspiraci 

chceme především 

poděkovat oběta-

vým bratrům Ing. 

Jiřímu Šenkýřovi, 

bývalému ministro-

vi a MVDr. Fran-

tišku Reichelovi, 

jeho zástupci, kteří 

se o Národní spole-

čenství starali ne-

jen minulé volební 

období ale po dlou-

hou řadu let a vy-

budovali základní 

tradici života fran-

tiškánských terciá-

řů v ČR (spolu 

s Václavem Němcem, Jiřím Zajícem a Petrem Ale-

xou) 

Poslední 4 roky to bylo za  velkého přispění a tvrdé 

práce sekretářky Zdeňky Nečadové, která obětovala 

mnoho času k vybudování dobře fungujícího sekre-

tariátu. Děkujeme za obětavou (až vyčerpávající) 

práci zabírající mnoho a mnoho času. 

Mše na Volební kapitule 2015 celebrovali p. Petr 

Petřívalský OFMCap, P. Sebastian Kopec, OFM-

Conv., provinciál Bonaventura Štivar OFMCap  a 

Fr. Karol Baran OFM Cap.. Děkujeme za podnětné 

rady a poučení a především povzbuzení k práci no-

vé Národní radě.  

Delegáti a hosté letos opravdu Volební kapitulu sla-

vili. Bylo veselo, proběhla pokorná diskuse, a bylo 

mnoho času na sdílení a výměnu zkušeností. Děku-

jeme, že jste obětovali svůj čas a přijeli spolupraco-

vat s Duchem Božím.                                                        

(LFK) 

Zpráva z Volební kapituly 6.6.2015 na Velehradě 

http://www.sfr.cz
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ministr  

Mgr. Hana Reichsfeldová  
Mobil:739 389 235  
hanna@reichsfeld.cz 
 
zástupce ministra  
Ing. Jaroslav Antoš 
antos.jaroslav11@seznam.cz 
 
formátor  
JUDr.Václav Němec 
petrvaclav@centrum.cz 
 
sekretář  
Luboš Kolafa 
frantiskan@kolafa.name 
  
ekonom  
Markéta Strašíková  
marketa.strasikova@iol.cz  
 
zástupce do mezinárodní rady  
Marie Magdalena Janáčková  
MJMagdalena@seznam.cz  
 

člen rady  
Lucie Mondeková 
imondekova@atlas.cz 
 
člen rady  
Jana Heroutová 
j.heroutova@seznam.cz 
 
 
Zástupce-2 do mezinárodní rady  
Benjamin Vail 
bvail@email.cz  
 
KONTAKTY NA SFŘ 
Korespondenční adresa:  
Luboš Kolafa 
Žlutická 1481/5 
32300 Plzeň 
Mobil : 734 265 161 
sekretar@kolafa.name  
 
Infokanál:  
info@sfr.cz 
www.sfr.cz 
www.frantiskani.cz 

 
 
 
 
 

Nová Národní rada pro období 2015- 2018 

mailto:hanna@reichsfeld.cz
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file:///C:/Users/František/OneDrive/terciáři/zpravodaj%20NR/AppData/Adresář%20NR%202015-2018/petrvaclav@centrum.cz
mailto:frantiskan@kolafa.name
file:///C:/Users/František/OneDrive/terciáři/zpravodaj%20NR/AppData/Adresář%20NR%202015-2018/marketa.strasikova@iol.cz
mailto:imondekova@atlas.cz
file:///C:/Users/František/OneDrive/terciáři/zpravodaj%20NR/AppData/Adresář%20NR%202015-2018/j.heroutova@seznam.cz
file:///C:/Users/František/OneDrive/terciáři/zpravodaj%20NR/AppData/Adresář%20NR%202015-2018/bvail@email.cz
mailto:sekretar@kolafa.name
mailto:info@sfr.cz
http://www.sfr.cz
http://www.frantiskani.cz
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Františkánská národní pouť: Svatý Hostýn 
18.–19. září 2015 

 

 

Pátek 18.září 2015 

od 14:00 ubytování  

18:00 mše svatá v kapli poutního domu  

19:30 společná děkovná večeře po františkánsku (co kdo přinese) 

21:30 adorace v kapli   

22:00 modlitba před spaním 

Poté možnost soukromé adorace po celou noc 

 

Sobota 19.září 2015 

6:50 ranní chvály – v kapli  

7:30 snídaně  

 

8:30: Představení nové Národní rady Sekulárního františkánského řádu 

       Přednáška: Historie III. Řádu v ČR- v Jurkovičově sálu (muzeum)  

       (MVDr.František Reichel) 

 

10:15 POUTNÍ MŠE SVATÁ - v bazilice (celebruje provinciál I. řádu) 

 

12:15 oběd  

13:00 Požehnání - v bazilice  

 

13:40 KŘÍŽOVÁ CESTA světla (pod schody) 

 

Ubytování objednávejte soukromě, každý sám za sebe. 

Informace o všech poskytovaných službách je možno si vyžádat na  

tel.č. +420 573381693 

fax +420 573381694 

nebo na http://www.hostyn.cz/_ubytovani.htm 

Na co se můžeme těšit 

http://www.hostyn.cz/_ubytovani.htm
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MBS Olomouc - rodiny zve na 

Františkánské exercicie pro terciáře 
a příznivce sv. Františka  

Kdy:  od čtvr tku  20.8. 2015 od 18.00 hod (nebo ode mše sv. v 17 hod .v kapucínském kostele) 

           do neděle  23.8. 2015 do 14.00 hod 

Kde: klášter  bratř í kapucínů Olomouc,  Kapucínská 2, Olomouc 

Exercitátor: MUDr. J itka Krausová  OV (zasvěcená panna, psychiatr ička s dlouholetými zkušenostmi 
z pastorace, můžete ji znát z přednášek na TV Noe 

Téma:  Euchar istie a život 

Na exerciciích bude denně mše svatá, přednášky, společné modlitby breviáře a adorace v kapli, která je 
součástí objektu, příležitost ke svátosti smíření.  Po celou dobu zachováváme mlčení. Ubytování pro man-
želský pár je možné na jednom pokoji. 

Snídaně a večeře si chystáme sami (suroviny zajišťuje podle počtu přihlášených místní společenství). 
Drobné příspěvky do kuchyně, např. marmeláda, ovoce, zelenina apod. jsou vítány. Obědy si nosíme 
z nedaleké restaurace, proto je třeba mít sebou jídlonosiče, nebo krabičky na jídlo. 

Sebou: Chuť setkat se s Pánem, psací potřeby a zápisník, pokud máte breviář, spacák nebo deku, jídlono-
siče. 

Cena: Strava a ubytování podle ceny obědů a toho, co bude potřeba koupit ke společnému jídlu, 
cca1000,- Kč 

Kontakt a přihlášení, prosíme, co nejdříve, nejpozději však do 14.8. 2015   

MBS Olomouc-rodiny  Marcela Řezníčková,  tel. 605274915,  e-mail: reznickova@arcibol.cz  

Přihlášení potvrdíme bližšími informacemi.  

Pouť na Hrádek 2015 
Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi se koná v sobotu 12. září 2015. Mše sv. v 11.30 hodin bude obě-

tována za otce Aloise Moce OFM, dřívějšího duchovního asistenta SFŘ. Sraz u kapličky v lese v 10.45 

hodin. Odchod pěších poutníků z  dolního náměstí ve Vlašimi v 9 hodin. ( Odjezd autobusem ze stani-

ce metra Praha Roztyly v 7.30 hod.).  Trasa 5 km – modlitba růžence. Po skončení mše sv. posezení a 

občerstvení na faře. Potom je zajištěn převoz do blízkých Radošovic ke hrobu otce Aloise. 

Poznámka: Mše svatá za otce Aloise Moce OFM,bude  též  sloužena v pondělí 18. srpna 2015, v 18.00 

v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. 
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CMP 2015 pokračuje – pojďte s námi na Velehrad 

Letošní již XXXI. ročník Cyrilometodějské pouti z Levého Hradce pokračoval dalšími deseti etapami, ve 

kterých jsme putovali přes Prahu, Petrovice, Milevsko, Jindřichův Hradec, Jemnici do Moravských Budě-

jovic.  Zveme vás na závěrečné putování: 

XI. etapa v sobotu 25.7. Moravské Budějovice – Hrotovice (21 km) 

XII. etapa v neděli 26. 7. Hrotovice – Moravský Krumlov (23 km) 

XIII. etapa v úterý 18.8. Moravský Krumlov – Židlochovice (29 km) 

XIV. etapa ve středu 19.8. Židlochovice  - Dambořice (27 km) 

XV. etapa ve čtvrtek 20.8. Dambořice - Kyjov (20 km) 

XVI. etapa v pátek 21.8. Kyjov - Klimentek – Boršice (27 km) 

A zejména zveme na poslední  závěrečnou XVII. etapu v sobotu 22.8., jíž se každoročně účastní několik set 

poutníků. Tato etapa má pouze 8 km. Sraz a odchod je od farního kostela svatého Václava v Boršicích. Tra-

sa vede přes Zlechov na Velehrad, kde je ve 12 hodin závěrečná mše svatá.  

Poslední etapy je možné absolvovat z mnoha  dalších míst. Podrobnosti najdete na www.sfr.cz  a 

www.poutnik-jan.cz. Kontakt 725 939 385 

František Reichel 

Bratrské vizitace plánované ve II. pololetí 2015   

MBS plánovaný delegát 

Červený Kostelec Mondeková 

Frýdek-Místek Antoš 

Fulnek Antoš 

Jilemnice Mondeková 

Karviná Antoš 

Liberec Reichsfeldová 

Praha - Krč Kolafa 

Praha PMS Reichsfeldová 

Zlín Heroutová 

Volby plánované ve II. pololetí 2015   

MBS plánovaný delegát 

Benešov Heroutová 

Brno, Husovice Reichsfeldová 

Hradec Králové Strašíková 

Jindřichův Hradec Heroutová 

Milotice Mondeková 

Podolí u Brna Heroutová 

Příbram Kolafa 

Svatava Kolafa 

Šternberk Reichsfeldová 
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Společenství Jméno datum profese výročí 

Hradec Králové Pohlová Jarmila 02.08.1945 70 

Šternberk Filip Josef 02.08.1980 35 

Šternberk Filipová Marie 02.08.1980 35 

Šternberk Hřebíček Alois 02.08.1980 35 

Šternberk Hřebíčková Anna 02.08.1980 35 

Jablunkov Martynkowa Anna 08.09.1985 30 

Jablunkov Szkandera Józef 08.09.1985 30 

Jablunkov Jochymková Bronislava 08.09.1985 30 

Plzeň Ženíšek Karel 17.09.1985 30 

Plzeň Ženíšková Pavla 17.09.1985 30 

Jihlava Šenkýř Jiří 21.07.1990 25 

Český Těšín Sikorová Zyta 20.09.1990 25 

Moravská Třebová II Kryštof Josef 01.07.1995 20 

Moravská Třebová II Lišková Ludmila 01.07.1995 20 

Moravská Třebová II Maděrová Marie 01.07.1995 20 

Třebíč Pokorná  Božena 02.08.1995 20 

Milotice Bouchalová Hedvika 11.08.1995 20 

Milotice Danačíková Anna 11.08.1995 20 

Milotice Knotková Marie 11.08.1995 20 

Milotice Levková Josefa 11.08.1995 20 

Milotice Provazníková Ladislava 11.08.1995 20 

Milotice Windová Marie 11.08.1995 20 

Červený Kostelec Kavková Marie 09.09.1995 20 

Hradec Králové Jiroušová Marie 09.09.1995 20 

Hradec Králové Kubátová Jana 09.09.1995 20 

Hradec Králové Žídek František 09.09.1995 20 

Hradec Králové Dykast Jaroslav 29.09.2000 15 

Hradec Králové Dykastová Marie 29.09.2000 15 

Hradec Králové Šepsová Marie 29.09.2000 15 

Ostrava Pavlisková Naděžda 17.09.2005 10 

Jindřichův Hradec Popelka Karel 24.08.2010 5 
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Co se dělo v našem řádu 
Konference  Dr. František Nosek – terciář a politik v roce sv. Ludvika IX.  

Politik, který není zapomenut 

 Od  smrti JUDr. Františka Noska (1886-1935) uplynulo 17.dubna 80 let. K výročí jeho smrti bývá každo-

ročně sloužena mše svatá v Poříčí nad Sázavou, kde je pochován. Letos navíc uspořádal náš Sekulární 

františkánský řád konferenci, která se konala v Praze 17. a 18. dubna 2015. Byla zahájena mší svatou 

v kapli sv. Michala, kterou sloužil P. Augustin Šváček, OFMCap. Vlastní konference probíhala v Klubu 

františkánského kláštera u kostela Panny Marie Sněžné. O uspořádání konference se zasloužili především 

bratři Jiří Šenkýř, národní ministr SFŘ a František Reichel, zástupce národního ministra. Konference mě-

la výbornou úroveň. Tak ji hodnotili nejen terciáři, ale i další přítomní. 

Dr. F. Nosek žil aktivně a plně civilní život. Byl členem Poslanecké sněmovny parlamentu první českoslo-

venské republiky a později ministrem vlády ČSR. Jako opravdový křesťan a terciář se však věnoval i dal-

ším činnostem, které poznával jako Boží vůli. Byla to např. starost o katolickou mládež, které věnoval 

stovky přednášek. Věnoval se i charitativní činnosti a také podpoře výstavby kostelů na předměstí Prahy. 

Slovo „politik“ má u nás dnes špatný zvuk, stalo se téměř nadávkou. Je to škoda, neboť veřejná činnost má 

velký význam pro život každého občana naší země. Proto se na konferenci mluvilo nejen o Noskovi, ale 

hlavně o věcech, které souvisí s angažovaností křesťanů ve veřejném životě. Doc. Petr Pithart nazval svoji 

přednášku dokonce: „Politika jako vznešené povolání“. Pozoruhodnou přednášku měl P. Martin Holík, ře-

ditel Radia Proglas, který mluvil na téma „Media. Učme se používat je k dobrému.“ Vystoupili i terciáři. 

Hovořil bratr prof. Lubomír Mlčoch, který si zvolil téma „Člověk a ekonomie. K čemu nás vybízí Svatý 

Otec?“ Bratr dr.František Reichel se zabýval lidmi na okraji společnosti. Důležitá je pro ně nejen pomoc 

od Charity, ale i náš osobní přístup.  

Na konferenci se mluvilo i o některých významných osobách, především o Noskovi. O něm promluvil bra-

tr Mgr. Jiří Zajíc ze spořilovského společenství SFŘ jako o „terciáři a politikovi, který nikdy nelhal“. Ne-

bylo ovšem možné pominout sv.Františka. O jeho době promluvil Mgr. Jiří Mihola, lidovecký poslanec, 

který je svou profesí historikem. Hovořil i o sv. Ludvíku IX., terciáři a francouzském králi, který žil při-

bližně ve stejné době. Nebylo pominuto letošní výročí M.J.Husa. Zasvěceně o něm promluvila sestra Be-

nedikta Hübnerová, dominikánka.  

 Ve svém druhém dni se konference věnovala převážně vnitřním věcem SFŘ. Na toto téma hovořil br. J. 

Šenkýř, který tlumočil a komentoval zprávu sestry Alexandry Tesaříkové o generální a volební kapitule 

SFŘ. Ta se konala v roce 2014 v Assisi. Ze zprávy zmíníme alespoň: do r. 1978 nebyl SFŘ centrálně a sa-

mostatně řízeným řádem. Dosavadní generální ministryně proto podtrhla nutnost vytvořit sounáležitou a 

jednotnou duchovní rodinu. Br. Šenkýř se pak zabýval přípravou národní volební kapituly SFŘ. Br. F. Rei-

chel hovořil o akcích národního společenství SFŘ, které se uskuteční v roce 2015. Hezké závěrečné vy-

stoupení ve františkánském duchu měla sestra Mgr. Marta L.Cincialová SMFO: „Křesťanství jako povolá-

ní ke kráse“. 

V sobotu odpoledne odjeli účastníci konference do Poříčí nad Sázavou, kde byl hlavním celebrantem 

Mons. Jiří Paďour OFMCap., emeritní biskup českobudějovický. Není náhoda, že se poutníci cestou zasta-

vili v kostele sv.Anežky v Praze 4 -Spořilově. Nosek se velmi zasloužil o jeho postavení. Dožil se stavby 
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kostela, zemřel však 6 měsíců před jeho vysvěcením. V letošním roce si proto bude spořilovská farnost i 

místní bratrské společenství SFŘ připomínat 80 let svého kostela. 

Do Poříčí přijeli někteří poprvé, hlavně z řad účastníků konference. Většinu přítomných však tvořili věrní 

poutníci, kteří putují každým rokem. Mezi ně patří i kněží, kteří koncelebrovali Mons.J.Paďourovi: kapucín 

Augustin Šváček a kněží hradecké diecéze Josef Smola a Pavel Čtvrtečka. Mezi každoroční poutníky patří 

i Pavel Svoboda, nyní poslanec Evropského parlamentu. Požádali jsme jej po mši svaté, aby přítomným 

řekl něco o tomto parlamentu. Upozornil nejprve na křesťanská východiska Evropské unie. Jako příklad 

jmenoval Roberta Schumana, francouzského ministra zahraničí.  Říkalo se o něm s nadsázkou, že se stále 

modlí. Snad proto měl dost odvahy k tomu, aby pouhých pět let po skončení 2.světové války - kdy byla 

Francie těžce postižena - vyzval Francouze k usmíření v rámci Evropy a ke sbližování evropských států.  

Poslanec Svoboda pak mluvil o nedávném projevu papeže Františka v Evropském parlamentu. Přítomní asi 

vycítili, že je má papež rád a že nepřišel proto, aby je kritizoval, ale aby pomohl celé Evropě. Po skončení 

jeho 40minutového vystoupení všichni přítomní vstali a odměnili jej dlouhotrvajícím potleskem. P. Svoboda 

dodal, že po papežově projevu je snadnější, aby se v návrhu usnesení objevilo slovo křesťanství, křesťan-

ský. 

Všichni přítomní jsme měli radost ze zprávy, že litinový kříž na Noskově hrobě je restaurován a zajištěn 

proti korozi. Ostatně pro poříčskou pouť je i v jiných létech charakteristická radostná atmosféra – jako me-

zi lidmi, kteří se znovu rádi vidí. 

Národní rada vydala Sborník z konference (67 stránek) -  obsahuje všechny přednášky, diskusní příspěvky 

i kázání.  

M. Müller 

14. a 15. zasedání Národní rady 

1.5.2015 se sešla Národní rada ke svému zasedání v Brně v klášteře u minoritů. Na zasedání byly přítomné 

jako hosté i tři sestry kandidátky do nové národní rady. Členové NR informovali o svých aktivitách od po-

sledního zasedání, o své účasti na volbách a vizitacích v MBS a co je osobně v poslední době oslovilo či 

potěšilo. Hlavním tématem zasedání byla příprava naší národní volební kapituly v červnu 2015. Projedná-

vala se i naše účast na kongresu v Mostaru, za naše NBS byla vyslána sestra Magdalena Janáčková.  

Poslední zasedání Národní rady 2012 - 2015 se  konalo  na Velehradě v předvečer Národní volební kapitu-

ly 5.6.2015. 

Zapsala Zdeňka Nečadová, sekretář národní rady 

2. setkání u hrobu bratra  Česlava Křížaly,OFM  

se konalo pod patronací Národní rady v Moravské Třebové v sobotu 2. května 2015. Setkání bylo zahájeno 

mši svatou za bratra Česlava, kterou v kostele sv. Josefa sloužil otec Šebestian Smrčina, OFM. Po mši sva-

té byla již tradiční navštěva a modlitba u hrobu bratra Česlava na místním hřbitově. Odpoledne následovalo 

posezení v refektáři kláštera bratrů františkánů včetně občerstvení a besedy se členy Národní rady k ak-

tuálním otázkám Národního bratrského společenství SFŘ. 

František Reichel 
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MBS Sušice, z duchovního podnětu bratra Eliáše Paseky OFM (vikář PMS v Praze) uspořádala již 2. roč-

ník pravidelné duchovní obnovy. První ročník pro nás uspořádalo MBS Jindřichův Hradec v roce 2014.  A 

další obnova je naplánovaná v roce 2016 v Plzni.   

Kromě bratra Eliáše duchovní obnovu podpořili bratři kapucíni Serafin – duchovní asistent MBS Sušice a 

bratři Romuald, Dominik a Vianey (OFMCap) a bratr Bonaventura Čapek OFM, duchovní asistent MBS 

Plzeň.  

Duchovní obnovu jsme zahájili sdílením: Kdo je kdo a odkud př išel? Všichni jsme o sobě řekli něko-

lik vět. 

Duchovní náplň obnovy: Eucharistie, církev a sv. František. 

Bratr Serafin Beníček OFMCap: Euchar istie podle knihy Raniera Cantalamessy –EUCHARISTIE je 

naše posvěcení: "Kdo jí mne, bude žít ze mne". Eucharistie, živý Kristus  byla vždy středem života sv. 

Františka. Tak tomu musí být i u nás, terciářů. 

 Podle Janova evangelia Ježíš umírá na kříži v době příprav pesachové večeře Židů, aby ukázal, že On je 

skutečným  Božím beránkem obětovaným na kříži. Chceme-li žít eucharistii, musíme se stát trpícími jako 

Ježíš. Přijímáním eucharistie obnovujeme s Ježíšem svůj vztah. Slavením eucharistie při mši svaté vytváří-

me jednotu mezi sebou ve společenství, přijímáme všechny naše bratry a sestry, jako bychom přijímali 

Krista. Eucharistie nás vtahuje ve vertikále kříže do společenství s celou Nejsvětější Trojicí a přitom v ho-

rizontální rovině kříže zároveň do společenství s bratřími a sestrami. Jestliže bereme liturgii vážně a osob-

ně ji prožíváme, projeví se to na našem vztahu ke všem lidem a zvláště k našim bratřím a sestrám ve spole-

čenství. 

Bratr Eliáš Paseka OFM použil Prameny sv. Františka a obnovil naši důvěru v církev a kněze. Po-

zemská část Kristova těla, církev, nebude nikdy ideální. Její obraz podléhá místní zkušenosti a konkrétním 

lidem s chybami. Funkce církve má však mnoho důležitých rozměrů pro náš život. Br. Eliáš zdůraznil úctu 

svatého Františka ke kněžím a k biskupům. Sv. František říkal: „Pán nás poslal, abychom podporovali kně-

ze.“ Mluvil s kněžími „mezi čtyřma očima“. Církev nazýval Matkou. Nikdy kněze nekritizoval. Zdůrazňo-

val bratřím podřízenost církevním autoritám a snažit se  být lidmi pokoje.  Ruce hříšného kněze smějí brát 

do rukou eucharistii, tělo Kristovo, a proto sv. František líbal i hřešícím kněžím ruce. Kristus vyslal františ-

kány za zdi klášterů kázat a pomáhat, ale přesto se bratři před svou činností v konkrétní diecézi vždy zepta-

li biskupa, zda jim jejich kazatelskou činnost povolí. Podřídili se rozhodnutí biskupa. 

Jaký máme vztah k církvi my, pokračovatelé františkánské spirituality? Jak ji hájíme před ostatními? Učí-

me se církev milovat a důvěřovat jí? Úkolem terciáře je usilovat o pokoj a nadchnout se pro lásku k církvi. 

Polední program zpestřila rodina Melcherova ze Sušice (sýrárna Tau v Sušici), která uvařila guláš a ozdo-

bila jej Tau. Jak to dokázali? Nakrájeli svisle žampiony a přírodní, gulášové tau bylo na světě.  

Kněží nám obětavě sloužili i odpoledne. Trpělivě naslouchali našim křesťansko-terciářským bolestem při 

svátosti smíření, vystavili Nejsvětější svátost oltářní k modlitbám a pak sloužili společně mši za naše spo-

lečenství. 

Bratr Bonaventura OFM Cap mluvil o Ježíšových učednících, které Ježíš poslal do celého světa hlá-

sat evangelium. Také my se nemáme bát vydávat svědectví o Kristu a hlásat Krista lidem kolem nás. Vy-

zval nás k účasti na misiích v Praze začátkem června tohoto roku. 

Naše společné setkání se velmi vydařilo, byl čas i na přátelské popovídání.  

Deo gratias! 

Duchovní obnova v Sušici 
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13. Františkánská pouť seniorů do Hájku 

Tradiční pouť seniorů, kterou pořádá Místní bratrské společenství SFŘ při kostele sv. Anežky v Praze 

4 – Spořilově, se konala jako každoročně ve čtvrtek a to 28. května 2015.  Na zahájení pouti v kostele 

P. Marie Vítězné na Bílé Hoře nás seznámila sestra Petra z místního kláštera s  historií Bělohorské 

bitvy i následné výstavby kostela. Po prohlídce ambitů a malém pohoštění ve farním sále jsme přejeli 

autobusovou linkou do Starých Litovic, odkud jsme při modlitbě slavného růžence prošli starou poutní 

cestou až do františkánského kláštera Panny Marie Hájecké. Mši svatou, která se vzhledem k pěknému 

počasí konala v ambitech poutního areálu sloužil pro 90 poutníků otec Vianey Dohnal, OFM.  Na závěr 

jsme se sešli při guláši, kávě a sladkostech, abychom si popovídali.   

František Reichel. 

Dny víry v Praze 
Na takřka 80 místech po celém městě se uskutečnilo více než 300 různých akcí. Modlitby a duchovní 

programy, koncerty, přednášky, diskuse s osobnostmi, sportovní programy, akce pro děti a pro rodiny. 

Hlavním organizátorem projektu bylo Arcibiskupství pražské a zúčastnila se většina pražských farností, 

sborů a křesťanských církví.  

Kardinál Dominik Duka řekl: „Smyslem těchto dní je poznat blíže město, v němž jako křesťané žijeme, a 

blíže se seznámit s těmi, které potkáváme na ulici či v tramvaji, s nimiž pracujeme anebo sedíme ve škol-

ních lavicích. Chceme s druhými vést dialog. To znamená přiblížit druhým naše pohledy na život vyrůs-

tající z víry a zároveň vyslechnou ty, kteří náš pohled nesdílejí.“ Pan kardinál se Dnů víry osobně zúčast-

nil. 

Do programu se zapojila řada osobností a celebrit. Návštěvníci mohli přijít na koncert Jiřího Stivína, kla-

vírního virtuosa Radoslava Kvapila nebo Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Mohli se zúčastnit přednášek a 

diskusí vedených Tomášem Halíkem, Jiřím Grygarem či Danielou Drtinovou. Unikátním projektem byl 

též 1. ročník festivalu filmů s křesťanskou tématikou pod záštitou režiséra Jiřího Stracha v kině Světozor. 

Dnů víry se zúčastnili také zahraniční hosté – anglický poprockový zpěvák Martin Smith, italský tenoris-

ta Fr. Alessandro nebo sochař Guido Dettoni, který v kostele Panny Marie Sněžné vedl netradiční umě-

lecký workshop.  

Františkánský tým se základnou u Panny Marie Sněžné čítal v některých dnech až stovku misionářů. Ti 

bratři a sestry, kteří dorazili na Mariánskou pouť Prahou, se zapojili do misií svým putováním a modlit-

bou. Někteří sekulární františkáni sloužili přímo mezi misionáři. Lidé ve skutečnosti čekají na evangeli-

zaci, neboť u nich existuje touha - nostalgie po Bohu. Lidé se nechávali pozvat a mnozí odcházeli domů 

dotčeni Boží láskou. Nejkrásnější na misiích je radost. A nejvzácnější na misiích je, že se dělají společně, 

v týmu.  

Upřímné poděkování všem, kteří jste pamatovali na Dny víry v modlitbách. 

Hana Brigita Reichsfeldová 
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Činnost členů NR v patronátních MBS – stav k 10.5.2015 
 
Proběhlé volební kapituly: 
MBS Brno kapucíni – Z. Nečadová a P. Petr Petřivalský  
MBS Brandýs nad Orlicí – M. Strašíková 
MBS Čáslav – L. Kolafa a P. Antonín K. Dabrowski OFM 
MBS Krnov – F. Reichel 
MBS Moravská Třebová I – Z. Nečadová a P. Petr Petřivalský  
MBS Olomouc – Z. Nečadová a P. Sebastian Kopec OFMConv. 
MBS Praha sv. Josef – F. Reichel 
MBS Přerov – F. Reichel 
MBS Slatiňany – M. Strašíková  a P. Antonín K. Dabrowski OFM 
MBS Stará Boleslav – L. Kolafa 
MBS Uherské Hradiště – J. Šenkýř 
MBS Zlín – J. Šenkýř a P. Sebastian Kopec OFMConv. 
 
Proběhlé bratrské a pastorační vizitace: 
MBS Brno Husovice  – P. Sebastian Kopec OFMConv. 
MBS Český Těšín  – P. Sebastian Kopec OFMConv. 
MBS Fulnek  – P. Sebastian Kopec OFMConv. 
MBS Havířov – J. Antoš  
MBS Moravská Třebová II – Z. Nečadová a P. Petr Petřivalský OFMCap. 
MBS Opava – F. Reichel a P. Sebastian Kopec OFMConv. 
MBS Plzeň – J. Šenkýř a P. Antonín K. Dabrowski OFM 
MBS Šternberk  – P. Sebastian Kopec OFMConv. 
MBS Šumperk – P. Sebastian Kopec OFMConv. 

Čtvrtá hvězda – divadelní hra o terciáři  Dr. F. Noskovi pro Noc kostelů 

V časopisu Poutník, ročník 2004, vycházela řada krátkých statí o kostelích, jež byly vybudovány 

v meziválečném období na předměstích kolem historické Prahy. Postavení svatyň bylo významným činem, 

neboť nové části Prahy byly bez větších kostelů. Vybudování nových kostelů bylo tehdy pojato jako náhra-

da za hvězdy, jež byly kolem hlavy sochy Panny Marie na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí. 

Sloup byl stržen rozvášněným davem dne 3.listopadu 1918. (Zmíněné stati – pod názvem Rozsypané 

hvězdy - je možno najít na webové stránce Sekulárního františkánského řádu: www.sfr.cz/Archiv Poutní-

ka ) 

Myšlenka kostelů, postavených náhradou za hvězdy, zaujala Zuzanu Holasovou, členku našeho společen-

ství při kostele sv. Anežky v Praze 4 – Spořilově. (Z. Holasová je známá jako spisovatelka pěkných knih 

pro děti. Je autorkou např. těchto knih: „Kůň jménem Zázrak“, „Poník Bandita a protivné ale“, 

„Popoupo“.) Spořilovský kostel patří mezi tyto „ hvězdné“ kostely. O jeho vybudování se velmi zasloužil 

terciář František Nosek (1886-1935). A právě F. Nosek je hlavní postavou krátké divadelní hry, kterou na-

psala Z. Holasová a jež má název Čtvrtá hvězda. Hra měla premiéru při Noci kostelů, 29.5.2015, před kos-

telem sv. Anežky. Repríza pak byla provedena 3.6.2015 v sále kostela. Hra je pojata originálně. Nosek, 

zdrcený zničením sloupu, rozmlouvá sám se sebou, se svými představami. Jedna z nich ho nabádá 

k dobrému, další se ho snaží přesvědčit, aby nic nepodnikal. Autorkou jeho textu je Michaela Tučková 

(která též vystupuje v této hře). Autorkou grafické úpravy i nápadu umístit tam fotografie kostelů a plán 

Prahy s vyznačením hvězd je Magdalena Martinovská.  

M.Müller 

http://www.sfr.cz/Archiv%20Poutníka
http://www.sfr.cz/Archiv%20Poutníka
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Formační cyklus Mezinárodní rady SFŘ na rok 2014 

Díl č. 5: Sv. Ludvík, sociální spravedlnost a evangelizace  

“V létě se často stávalo, že po mši svaté se šel posadit do lesíka blízko Vincennes. Opřel se o dub a nás 

usadil okolo sebe. A všichni, kteří měli nějaký problém, mohli s ním pohovořit, aniž by jim bylo bráněno 

strážnými nebo někým jiným." (Jean de Joinville, Život sv. Ludvíka)  

"Kdyby se našemu Pánu zachtělo, abys byl pomazán olejem králů Francie, vynasnaž se, abys měl kvality, 

které přísluší králům, to jest, aby ses nikdy neodklonil od spravedlnosti." (Naučení sv. Ludvíka synu 

Filipovi) 

HISTORICKÝ POHLED: "SV. LUDVÍK, NOVÝ ŠALAMOUN"  

I když pojem “sociální učení Církve” se poprvé objevuje koncem 19. století, pojetí sociální spravedlnosti 

již fungovalo ve století třináctém. Rozvíjí se ve třech oblastech: v ekonomické se projevuje v boji proti 

lichvě, v politické se projevuje mírovými snahami, v náboženské oblasti je jím živena evangelizace, která 

byla v té době považována za povinnost při jednání s heretiky a se stoupenci nekřesťanských náboženství.  

Sv. Ludvík si přál následovat kroky Šalamouna (který představoval model moudrého a spravedlivého 

krále), jak o tom svědčí jeho ochota učinit spravedlnost a arbitráž nejen mezi feudálními pány, ale také 

mezi feudály a jejich poddanými. Jeho štědré finanční dary, které věnoval na založení nemocnic (něco 

mezi 15 a 20) a spousty dalších děl svědčí o jeho zájmu, aby chudým bylo zajištěno životní minimum, na 

které mají právo.  

Ovlivněn františkánskou spiritualitou sv. Ludvík usiloval, jak jen to bylo možné vzhledem k jeho králov-

skému stavu, o odpoutání se od hmotných dober. Např. v soukromí nosil velmi strohé šaty, taktéž si vždy 

do sklenice naléval napřed vodu a až poté si nechal nalít víno; postil se, kdykoli to bylo možné.  

Kanonizace z něj učinila model křesťanského krále.  

PASTORAČNÍ PERSPEKTIVA: „LIDSKÁ OSOBA V CENTRU, VE VŠECH SVÝCH 

ROZMĚRECH“ 

Sv. Ludvík je ztělesněním spravedlnosti. Dokonce zavádí novou formu přímé spravedlnosti, když si při-

svojil právo změnit na vyžádání rozhodnutí soudů vykonaných feudálními pány. Tak dal příklad vyšší 

autority, která má všem připomínat jejich práva a povinnosti. Pojetí spravedlnosti, ať již na duchovní nebo 

časné úrovni, je přímo inspirováno Evangeliem. Vyvinulo se v kontextu křesťanství, jak to dokládají spisy 

sv. Tomáše Akvinského o „spravedlivé mzdě“. Současná ekonomická krize nám dává příležitost přemýšlet 

nad využíváním hmotných dober: co děláme s našimi penězi a talenty? Jak je používáme ve službě společ-

nosti a společnému dobru? Kolik času věnujeme rodině, bližním, sobě, duchovním věcem? Riskujeme, že 

se staneme „téměř otroky materialismu“? 

Co je spravedlivá společnost? Je to společnost, která rozpozná talenty lidí a zajistí, že je každá osoba může 

využít skrze svou práci a snažení. Společnost, která se zaváže k boji proti chudobě, ať už hmotné nebo 

duchovní. Společnost, která je bdělá, aby žádná lidská bytost, ať už v našem státě nebo i jinde, nebyla 

redukována na řadu výrobních prostředků. (Generální konstituce 18-23) 

Zprávy o dění v SFŘ - CIOFS 
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Zájem o spravedlnost, který byl v srdci sv. Ludvíka, by nás měl povzbudit, abychom nabídli  naše materi-

ální a duchovní dobra do služby všem.  

OD SV. LUDVÍKA DO DNEŠNÍCH DNŮ … 

Být ve světě  

Všímáme si očividných nespravedlností v našem okolí? Kristus nás napomíná: „Cokoliv jste učinili jedno-

mu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25, 40) Jaké máme prostředky k dispozici 

v boji proti nespravedlnosti? 

Předávání 

Jak pomáháme našim dětem a mladým lidem, aby byli vnímaví k sociální spravedlnosti, která je základní 

složkou křesťanství? 

Duchovní život 

Pro příchod Božího království spravedlnosti a lásky jsme povoláni přimlouvat se modlitbou a vzít na sebe 

konkrétní zodpovědnost za změnu situace. Jsme vždy schopni kombinovat modlitbu se zodpovědností?  

Poslání  

Pro sv. Ludvíka byla evangelizace základem v hledání spravedlnosti, protože každá osoba má mít přístup 

ke Slovu Božímu. Může tento způsob pojetí evangelizace objasnit volání po nové evangelizaci?  

Formace 

Existuje Kompendium sociálního učení církve, které shrnuje zkušenost a křesťanské myšlenky ve věcech 

sociálních. Je sociální spravedlnost také mou záležitostí?  

ŽÍT V SOULADU S II. VATIKÁNSKÝM KONCILEM  

ZÁSADNÍ ROVNOST VŠECH LIDÍ A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST 

Všichni lidé mají duši obdařenou rozumem a byli stvořeni k Božímu obrazu, mají tedy tutéž přirozenost a 

tentýž původ. Byli vykoupeni Kristem, mají tedy totéž božské povolání a určení. Proto je třeba, aby se 

stále více uznávala základní rovnost všech.  

Je samozřejmé, že si nejsou všichni lidé rovni z hlediska rozdílů v tělesné zdatnosti a v rozumových nebo 

mravních schopnostech. Přesto však je třeba překonat a odstranit jakýkoli druh sociální nebo kulturní 

diskriminace v základních právech člověka z důvodů pohlaví, rasy, barvy, společenského postavení, 

jazyka nebo náboženství, poněvadž odporuje Božímu záměru. Je bolestná skutečnost, že tato základní 

práva člověka nejsou ještě všude plně zachovávána, např. když se ženám upírá možnost svobodně si zvolit 

manžela a vybrat životní stav, nebo přístup ke stejnému vzdělání a kultuře, jak je to dopřáno mužům. 

Dále, i při existenci oprávněných rozdílů mezi lidmi, vyžaduje rovná důstojnost osob, aby se dospělo k 

lidštějším a spravedlivým životním podmínkám. Přílišné hospodářské a sociální nerovnosti mezi jednotli-

vými členy nebo národy jedné lidské rodiny působí pohoršení a odporují sociální spravedlnosti, slušnosti, 

důstojnosti lidské osoby i společenskému a mezinárodnímu míru. 

Jak soukromé, tak veřejné instituce se mají snažit o to, aby sloužily důstojnosti člověka a zároveň aby 

rozhodně bojovaly proti jakékoli společenské nebo politické porobě a zachovávaly v každém politickém 

zřízení základní lidská práva. Tyto instituce mají postupně vytvářet kladný vztah k duchovním skutečnos-

tem, které jsou nejvyšší ze všech; někdy ovšem může trvat dost dlouho, než se dospěje k žádoucímu stavu. 

(Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě “Gaudium et spes” §29).  
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ŽÍT EVANGELIUM (LUK 14, 12-24) 

Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: „Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné 

a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, 

pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno 

při vzkříšení spravedlivých.“  

Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: „Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím.“  

Ježíš mu řekl:  

„Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služební-

ka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu 

řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ Druhý řekl: ‚Koupil 

jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘ Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto 

nemohu přijít.‘  

Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: ‚Vyjdi 

rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.‘ A služebník řekl: 

‚Pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo.‘ Pán řekl služebníku: ‚Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám 

a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, 

neokusí mé večeře.‘“ 

Setkání s františkánskou mládeží v Moskvě 

V poslední době mě naše firma často posílá na služební cesty do Ruské federace. Jedním z pracovních 

míst bývá i Moskva, na jejímž okraji a v okolí jsou nové farmaceutické firmy. Mým úkolem je před začát-

kem výroby testovat zařízení. 

Sestru Tesaříkovou z Národní rady jsem požádal o zajištění možného kontaktu s místními terciáři. Dozvě-

děl jsem se, že v celém Rusku je asi 60 profesních členů SFŘ. Na schůzku v centru Moskvy mě nasměro-

vala národní ministryně sestra Jekatěrina Ivanovová. Zde, uprostřed panelákového sídliště, stojí malý mi-

noritský klášter s klauzurou, kapličkou, setkávárnou pro františkánskou mládež a knihkupectvím 

v suterénu budovy. Tady působí více než deset let bratři z Polska. Se zájmem mě přivítala malá skupinka 

františkánské mládeže a při čaji jsme si povídali spolu s jejich duchovním asistentem. Před vánocemi na-

příklad vyrábějí ozdoby, které pak prodávají na vánočním trhu. Několik terciářských rodin se schází pra-

videlně v sobotu, ale to už je termín mého návratu domů. Čas rychle utekl a protože už byl večer, rozlou-

čili jsme se a domluvili další návštěvu. Tentokrát na předvánoční františkánské ekumenické bohoslužbě. 

Vladimír Žák 

Ztráty a nálezy 

Po kapitule NBS jsme našli v kapli  na Velehradě františkánský breviář, misál a ještě něja-

ké písemnosti. O vše je možné se přihlásit na adrese: 

Hana Novotná 

Římskokatolická duchovní správa Stojanov 

Salašská 62 

687 06 Velehrad 

tel. 572 571 420, 733 741 896 
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Volná sdělení – názory – diskuse – informace   
KLARISKY - KAPUCÍNKY 

SYN BOŽÍ SE NÁM STAL CESTOU (sv. Klára) 

Klarisky-kapucínky se na scéně dějin objevují v 16. století, ve stejné době, kdy se Evropou šíří kapucínská 

reforma Menších bratří (františkánů). Sestry, inspirovány jejich příkladem, touží po intenzivním životě 

modlitby, bez materiálního zajištění, v přísné odloučenosti. Pro svůj životní způsob volí řeholi sv. Kláry, a 

proto název Klarisky-kapucínky. 

Dnes je Řád rozšířen po celém světě a v českých zemích je od roku 1914. I nadále je pro kapucínky typická 

hnědá barva hábitu s provazem a tradiční závoj prozrazující příslušnost ke kontemplativním (rozjímavým) 

řádům, vázaných klauzurou. 

Kapucínky se nevěnují žádné sociálně prospěšné činnosti, jejich posláním je modlitba. Mají být živou 

chválou Boha a stálou přímluvou všech potřebných před Boží tváří. Jádrem spirituality je následování Kris-

ta chudého, který se celý vydává lidem do rukou, aby zjevil a otevřel každému člověku bohatství Otcovy 

lásky. 

Proto kapucínky nemají žádný stálý zdroj příjmů, ale s důvěrou v Boží prozřetelnost žijí svou závislost na 

dobrodiní druhých. Jejich nezajištěnost je živým svědectvím o lidské dobrotě i Boží štědrosti. Dobrovolně 

zvolená chudoba je přibližuje všem chudým, v nichž nacházejí své bratry a sestry. 

Život v přísné odloučenosti (v papežské klauzuře) není ani tak útěkem ze světa, ale vědomým rozhodnutím 

zůstat uprostřed světa s jeho bolestmi a ranami. Zůstat zde pro své bratry a sestry jako zástava Boží věrnos-

ti, jako místo, kam je možné přijít si pro naději a útěchu. Klauzura je místem Boží blízkosti, kam se vstupu-

je na Boží pozvání. 

Kapucínský život je životem společenství, je společnou cestou po Cestě, kterou se nám stal Kristus. Být 

kapucínkou znamená nejen chudobu, ale také být sestrou. Společný sesterský život je tak skvělou příleži-

tostí vydat ze sebe to nejlepší. Jednoduše být zajedno se svým povoláním životem pro druhé a spolu s dru-

hými. 

Den v klášteře má svůj přesný řád: je zde vymezen čas na modlitbu, práci, studium, odpočinek a dobu ses-

terského sdílení. V pracovní době se sestry věnují zdobení svíček, šití a vyšívání potřeb pro liturgii, starají 

se o dům a zahradu. Část kláštera je vyhrazena pro přijímání hostí za účelem soukromých duchovních ob-

nov. 

Svatá Klára bývá často znázorňována s pozdviženou monstrancí. Stát se díkůvzdáním Otci, živou eucharis-

tií, je tak pro každou kapucínku celoživotní výzvou, aby tomuto světu nescházelo jasné, pozdvižené světlo 

Lásky vydané až do krajnosti. Lásky, pro kterou se vyplatí dát všechno. 

Šternberský klášter sester kapucínek obývaný dvanácti sestrami  je zatím jediným klášterem Řádu na na-

šem území. 

Kontakty: www.kapucinky.kapucini.cz 

 kapucinky.sternberk@kapucini.cz 

                                           Opavská 27, 785 01 Šternberk u Olomouce 
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Webové stránky Sekulárního Františkánského řádu v České republice  

Oficiální stránky SFŘ v ČR :     http://www.sfr.cz 

Rozcestník webových stránek :  http://www.frantiskani.cz 

Facebook SFR:                          http://www.facebook.com/sfr.cz 

Twiter SFR :                               http://twitter.com/sekularnifr 

Wikipedie SFR: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny_sekulárního_františkánského _řádu_v_česku 

Kalendář františkánů:               http://kalendar.kolafa.name 

Františkáni dnešku:                    http://frantiskan.kolafa.name 

SEZNAM   KNIH   V  ARCHIVU   NBS   SFŘ 

Název knihy, předmětu Autor 
cena 

za kus 

kusů 
k prodej

i 

Štrůdl sv. Anežky České Popková Štěpánka 50 Kč 40 

"Já jsem světlo světa, …světlo života" 
Strahovská farnost a Škola evangeli-
zace - Marie z Nazareta 

10 Kč 66 

Putování za svatým Františkem, 2001 Batory P.Š. OFMCap. 5 Kč 1 

Stupně l´udského veku a dozrievanie vo 
viere 

Goldgr Nner J. 37 Kč 4 

Osudná SMS-ka Halko J. 92 Kč 3 

Největší dílo svatého Františka Houška P.P.A. OFM 15 Kč 46 

Radio Damian, prosím Jáchym R., OFM 35 Kč 2 

Služebník Boží Dr. Nosek Janoušek J. 1 Kč 3 

Bezmocne mocný si Mistríková M. V, OFS 92 Kč 2 

Politika jako evangelizace - Dr. Nosek Mlčoch L. a kolektiv 20 Kč 30 

Chceli by sme vidieť Ježiša Mrocek, Juraj 115 Kč 2 

Buď pozdravena, moja radosť Mrocek, Juraj 35 Kč 3 

Dr. František Nosek, dvojlist neveden 1 Kč 2 

Řehole SFŘ   zdarma 880 

Letáčky SFŘ NR SFŘ ČR zdarma 73 

Cesta Pečený Jan 80 Kč 437 

Služebnice Boží S.M. Eliška Pretschnero-
vá OFS 

provincie OFM 0 Kč 11 

Dokumenty provincie kapucínů v ČR provincie OFMCap. 0 Kč 62 

Vzrůst ke Kristu, 1. díl Urban J.E. OFM 60 Kč 54 

Vzrůst ke Kristu, 2. díl Urban J.E. OFM 60 Kč 84 

Dokumenty SFŘ (hnědá knížka)   80 Kč 250 

Cena věrnosti Jiří Zajíc 80 Kč 135 

Nášivka s logem SFŘ ČR NR SFŘ ČR 70 Kč 69 

Naše sestra Anežka Pohunková B., Kyralová M. 100 Kč 140 

Dr. Nosek mladým   70 Kč 214 

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.sfr.cz
http://www.frantiskani.cz
http://www.facebook.com/sfr.cz
http://twitter.com/sekularnifr
http://kalendar.kolafa.name
http://frantiskan
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