
   

Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry!  
   
   

Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím z vašeho společenství.  
   
   

Společný františkánský časopis - Poutník 

Od nového roku bude u nás vydáván již jen jeden společný časopis františkánské rodiny. 
Jeho redakce bude v podstatě rozšířenou redakcí dosavadního Poutníka; kromě 
dosavadních členů redakční rady bude v redakci i zástupce kapucínů a zástupce 
Národní rady SFŘ. Časopis bude samozřejmě otevřen i pro další zástupce 
františkánských řádů.  

Budou v něm vycházet také aktuální zprávy ze SFŘ i formační texty pro SFŘ. Proto 
Národní rada SFŘ doporučuje všem bratřím a sestrám pravidelné odebírání Poutníka. 
Společenstvím doporučujeme hromadné odebírání časopisu pro usnadnění a zlevnění 
jeho distribuce. Cena jednoho čísla bude 19 Kč, roční předplatné včetně poštovného 250 
Kč.  

Prosíme o  

• zaplacení přiloženou složenkou nebo převodem na konto 150459-028/0800, konstantní 
symbol 379, Česká spořitelna, a. s., Jugoslávská 19, 120 24 Praha 2,  

• sdělení počtu výtisků a jména s vaší adresou, na kterou má být Poutník posílán na 
adresu: Redakce Poutníka, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1.  

Děkujeme vám všem především za vaše modlitby, díky nimž se tento společný časopis mohl 
zrodit, a prosíme vás, provázejte svými modlitbami i jeho první kroky do života.  

Serafínská cesta bude nadále vycházet jako čtvrtletník. Bude mít nový obsah - ne již výhradně 
františkánský.  

Bližší informace o těchto dobrých změnách najdete na stránkách 11. čísla Serafínské cesty 
a 12. čísla Poutníka.  

br. František Reichel, národní ministr 
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FORMACE - exercicie 

V 1. čísle Zpravodaje jsme uveřejnili společný dopis národních duchovních asistentů 
o významu exercicií. Naši asistenti v něm mj. píší: “Dny duchovní obnovy jsou účinnou 
obranou proti tomu, aby se náš křesťanský a františkánský život nedostal na mělčinu ... Proto 
Vám účast na františkánských exerciciích velmi doporučujeme.” Nyní vám přinášíme termíny 
exercicií, které národní rada připravila na příští rok.  

EXERCICIE se sv. Františkem v roce 1998:  

• pro muže a ženy od 17 let výše se konají 25. - 29. března na Svaté Hoře u Příbrami 
(exercitátor P. Augustin Šváček OFMCap, téma: Duch sv. - naše naděje), příjezd do 
18 hodin.  

Přihlášky na adresu (do 28.2.1998): Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4 - Krč. 

• pro muže a ženy od 17 let výše se konají l6. - 20. září na Velehradě (exercitátor P. 
Lukáš Šebák OFMCap, téma: Duch sv. v životě a modlitbě sv. Františka) ), příjezd do 
18 hodin.  

Přihlášky na adresu (do 31.5.1998): Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4 - Krč. 
Rádi bychom uveřejňovali také termíny exercicií pořádaných jednotlivými místními 
společenstvími spolu s kontaktní adresou, na kterou je možno se přihlásit. Chceme tak 
umožnit účast na exerciciích i našim sestrám a bratřím z malých společenství. Proto prosím 
sestry a bratry ministry, aby mi zaslali alespoň 2 měsíce předem informace o exerciciích, 
které pořádají.  

br. Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4 

Formační seminář pro formátory a animátory 

Nemůžeme předávat druhým to, co sami nemáme. Ten, kdo má formovat druhé, musí být sám 
nejprve zformován. Proto připravil národní formační tým (P. Augustin Šváček, P. Benedikt 
Holota, Petr Alexa, Jan Pečený a Jan Šimek) seminář pro formátory nebo (pro společenství, 
kde formátora nemají) pro ty bratry a sestry, kteří formaci fakticky vykonávají. Vzhledem 
k důležitosti přípravy formátorů je pro ně seminář povinný. Pro zajištění dostupnosti bude 
seminář probíhat na 2 místech, v Praze 1 v klášteře františkánů, Jungmannovo nám. 18, a 
v Olomouci v klášteře kapucínů, Kapucínská 2 - vedle Dolního náměstí, po pět sobot vždy od 
9:30 do 16 hodin. Oběd v ceně 30 Kč bude zajištěn, avšak je třeba si jej zamluvit 14 dní 
předem písemně u Petra Alexy, Krčská 981, 140 00 Praha 4 či telefonicky na (02)24353046 
(záznamník - mluvte, prosím, nahlas).  

Přednášející, témata a termíny jednotlivých seminářů:  

• P. Benedikt Holota: Víra a učení církve (Praha 24. ledna, Olomouc 31. ledna)  
• P. Bonaventura Štivar: Duchovní život formátora, eucharistie (Praha 21. února, 

Olomouc 28. února)  
• br. Česlav Křížala: Pravdivost františkánského života (Praha 21. března, Olomouc 

28. března)  
• P. Augustin Šváček: Duchovní rozpoznávání (Praha 18. dubna, Olomouc 25. dubna)  



• br. Petr Alexa: Metodika práce formátora, formátor a společenství (Praha 23. května, 
Olomouc 6. června)  

Formační setkání pro duchovní asistenty SFŘ (kněze i jáhny) 

Koná se na Svaté Hoře u Příbrami od 27. dubna (od 18 hodin) do 29. dubna (do oběda), 
přednášející P. Augustin Šváček (téma: Povolání a věrnost) a P. Benedikt Holota (téma: 
Úloha duchovního asistenta ve společenství). Přihlásit se je třeba na adrese P. Augustin 
Šváček, Loretánské nám. 6, 118 00 Praha 1 - Hradčany.  

 

Výzva františkánské mládeže 

Motto: “Mnoho je těch, kteří se zotročují, neboť se za ně nikdo nemodlí a neobětuje.”  

Milí bratři a sestry,  

ve dnech 16.-18. ledna 1998 prožijí mladí františkáni společné chvíle “duchovní vydanosti” 
(modlitby a oběti) za lidi odmítané a vyvržené, ale i za ty, kteří žijí tzv. “plným” (rozmařilým) 
životem.  

Vyzýváme vás tedy, abyste se v modlitbě přidali k nám, zejména 17.1.1998 přesně ve 21 hod. 
Všichni se v tuto dobu spojíme silou společné modlitby a vložíme tyto bratry a sestry před 
našeho Pána rukama Panny Marie v modlitbě “Zdrávas Maria”.  

Díky Bohu i vám  
Pokoj a dobro přejí mladí 
františkáni  
 

MODLITBA FRANTIŠKÁNSKÉ MLÁDEŽE  

Svatý Františku, my mladí dneška chceme žít jednoduše, skromně a upřímně. Buď nám 
jasným vzorem. Jak pokorně a bezstarostně kráčel jsi světem, Ty, chudý z Assisi, bosý 
s jediným hábitem, bez peněz a zásob jídla. Kdo pochopil tak jako Ty slova Písma 
o nebeském ptactvu a polních liliích? a jak hluboce jsi miloval Krista, jak nezištně jsi měl rád 
lidi. Dny kázání na hoře ožily, když jsi procházel městy a vesnicemi a hlásal Slovo Boží. 
Opravdu stal ses druhým Kristem svou chudobou, svou láskou ke kříži, úctou k dětem i k celé 
pravdě a zvláště svými svatými ranami. Nauč nás pravému duchu Krista, pravý učedníku 
Vykupitele. Vlej do nás svou nadpřirozenou lásku k přírodě, svou plamennou horlivost 
v šíření Božího království, svou radost a skromnost. Dej nám něco ze své nádherné 
upřímnosti a jednoduchosti. Ukaž nám, jaký byl Kristus, když chodil po zemi, aby jsme ho 
pochopili, následovali ho a přijali do svých srdcí. AMEN.  

 



Civilní vojenská služba v klášteře 

Řád menších bratří kapucínů v Praze na Hradčanech by se chtěl více věnovat pastorační 
službě - a to i v našem SFŘ. Je však zatím stále ještě vytížen rekonstrukcí a opravou kláštera, 
který by mohl již za rok sloužit členům SFŘ k různým setkáním, seminářům, exerciciím.  

Aby snadněji zvládl výše uvedené úkoly, hledá (jednoho až dva) svědomité věřící hochy, kteří 
by mu chtěli pomoci. a to tím, že by se v tomto klášteře přihlásili na civilní vojenskou službu.  

Proto, bratři a sestry, pokud ve svém okolí znáte dobrého chlapce, vhodného k této službě, 
informujte jej o tom. Hlásit se může na adresu: Klášter kapucínů, Loretánské nám. 6, 118 00 
Praha 1 - Hradčany nebo na tel. 02-20516738.  

br. Augustin Šváček 


