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ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

Uvnitř naleznete: Týmy služebníků; Kalendárium; Mariánská pouť 
Prahou; Exercicie v Olomouci; Oblastní setkání v Uherském Hradišti 
a Opavě; Cyrilometodějská pouť; Setkání na Zlatém kopci; Střípky z 
národní pouti na sv. Hostýn; Výročí profese ve IV. čtvrtletí 2016  

Abychom tvořili jednotu... 

Drazí bratři a sestry,  

v minulém vydání Zpravodaje k nám promluvila na úvod mladá 

sestra Andrea Odak z mezinárodní rady SFŘ - tak jako ona bych si 

přála, abychom byli všichni více sjednoceni, stmeleni, více se po-

znali a byli si lidsky blíž. Abychom skutečně tvořili jednotu. 

Během tohoto roku jsem navštívila několik místních bratrských 

společenství v ČR a prožila krásná bratrská setkání, která jsou ži-

voucím důkazem toho, jak milé, útěšné a dobré je setkávat se a 

povzbuzovat se vzájemným sdílením. 

Z hloubi srdce Vás všechny vyzývám k účasti na oblastních setkáváních sekulárních františkánů! Vyhraď-

me si čas pro bratry a sestry v širším společenství. Ano, stojí to určité úsilí, leč to, co poté dostáváme, je 

poklad, který nám Bůh zdarma dává skrze našeho serafínského Otce Františka. Možná jste se letos ještě 

nestačili žádného oblastního setkání zúčastnit, třeba jste o nich ani neslyšeli. Ano, teprve na některých mís-

tech v ČR začínáme, jinde již dobře probíhají delší dobu. Rádi bychom našli v SFŘ koordinátory oblast-

ních setkání SFŘ, kteří by vytvořili nový tým animátorů a přidali se k již ustanoveným týmům.  

Proč podporujeme vznik a službu v týmech? Cituji z Generální konstituce SFŘ kap. III, čl. 30: „Bratři a 

sestry jsou spoluzodpovědní za život bratrského společenství, ke kterému patř í, i za život SFŘ jako 

organické jednoty všech bratrských společenství rozptýlených po světě. Každý z týmů se zabývá určitou 

specifikou života v SFŘ. Týmy pracují samostatně, jejich vedoucí seznamují Národní radu s činností da-

ných týmů, Národní rada pak hlasuje o návrzích týmů a předkládá záměry všem bratrským společenstvím.  

V rámci SFŘ již vznikly tyto týmy: liturgický, formační, překladatelský, misijní, redakční a tým pro půso-

bení ve světě. Obracím se na Vás všechny, abyste se, kdo můžete, připojili k bratřím a sestrám, kteří již 

začali obětavě sloužit v týmech. Vyberte si tým, který je Vám blízký a přihlaste se do služby. Více se o tý-

mech dozvíte v samostatném článku Zpravodaje. Všem terciářům se dává na vědomí, že vznikla nová e-

mailová schránka pro zasílání příspěvků do Zpravodaje SFŘ  - posílejte Vaše příspěvky na adresu: 

ZpravodajSFR@seznam.cz 

Koncem srpna se animátoři týmů SFŘ sjeli na několik dnů do kláštera bratří kapucínů v Sušici. Prožili 

jsme tam nezapomenutelné chvíle společného jednání i rekreace. P. Serafín Beníček OFM Cap. přednášel 

na téma „Emauzští učedníci“. Jeho přednášky uveřejníme samostatně v příloze některého příštího vydání 

Zpravodaje. Národní rada děkuje touto cestou bratřím kapucínům a místnímu bratrskému společenství 

v Sušici za duchovní zázemí, modlitební večer, společný večer s grilováním v zahradě kláštera, výlet do 

okolí a mnohá další obdarování… 

mailto:ZpravodajSFR@seznam.cz
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V Sušici jsme se také zabývali příspěvky Benedetta Lina přednesenými na generální kapitule SFŘ konané 

v Sao Paulu v Brazílii v říjnu 2011, na téma „Speciální povolání pro zvláštní poslání“. Rádi bychom sjed-

notili trvalou formaci, proto byl tento důležitý formační dokument zaslán do každého místního bratrského 

společenství k stálé formaci. Prosím, abyste v následujícím roce 2017 věnovali tomuto materiálu zvláštní 

pozornost a probírali jej kontinuálně na setkáních MBS. Potěšilo mě, že bratři a sestry OFS na Slovensku 

chtějí v příštím roce pozvat bratra Benedetta Lina, aby jim přednášel. Slováci měli první víkend v září ná-

rodní volební kapitulu. Nově zvolená národní rada SR je obohacena několika mladými bratry a sestrami. 

Národní volební kapitulu na Slovensku vedla sestra Andrea Odak z Chorvatska. Ona sama i bratři a sestry 

ze Slovenska nám posílají srdečné pozdravy a těší se na budoucí spolupráci.  

Již nyní zvu všechny ministry MBS a služebníky nově vzniklých týmů SFŘ na seminář pro ministry a ani-

mátory SFŘ, který se bude konat v Brně poslední lednový víkend 2017 na téma: „Služba v SFŘ – mít srd-

ce pastýře“. Hostem bude bratr Radek Navrátil OFMCap., který nám představí a rozebere List sv. Františ-

ka ministrovi menších bratří. Druhým hostem bude pan Václav Hájek s prezentací připravované knihy 

SFŘ k 800. jubileu vzniku našeho řádu, jež nás čeká v roce 2021. Rozprava bude praktická a zaměřená na 

to, jak vytvořit archiv životních příběhů terciářů. Dostatečný časový prostor chceme dát pro diskusi 

v týmech animátorů SFŘ.  

Další pozvání je na seminář „Boží Otcovské srdce - Návrat domů“. Povede ho pro františkánskou rodinu 

Jeff Scaldwell, kterého jste možná někteří poznali letos v Brně, kde byl hlavním hostem a přednášejícím 

na Katolické charismatické konferenci. Seminář se bude konat na Velehradě 10. – 15. února 2017. Plakát-

ky a přihlášky budou na webu SFŘ koncem října, přihlášky budou přijímat sestřičky přímo na Velehradě.  

V Uherském Hradišti nyní vrcholí přípravy na františkánské misie. Po Plzni, Liberci, Ostravě, Českých 

Budějovicích a Praze přichází na řadu toto jihomoravské město. Někdo se může ptát, proč misie a evange-

lizace v tomto kraji. Jako možnou odpověď dávám k zamyšlení následující: Koncem srpna se konala 

v Soluni 14. mezikřesťanská konference na téma „Reevangelizace křesťanských obcí v Evropě“ pořádaná 

františkánským Institutem spirituality při Papežské univerzitě Antonianum a Pravoslavnou teologickou 

fakultou Aristotelovy univerzity v Soluni. Papež František k tomu řekl: „Množství lidí v Evropě, kteří jsou 

pokřtění, nejsou si vědomi přijatého daru víry, nezakoušejí její útěchu a neúčastní se plně života křesťan-

ské komunity. To je výzva pro všechny církve, které působí na tomto kontinentu. V evropském prostředí, 

kde se spojení s křesťanskými kořeny stále oslabuje, je jasně patrná potřeba nového díla evangelizace.“  

Nám, sekulárním františkánům, se nabízí jedinečná příležitost společné služby v rámci františkánské rodi-

ny. Letos přijede do Uherského Hradiště celá stovka misionářů z ČR v zastoupení 1. a 3. řádu sv. Františ-

ka, terciáři i laici z řad přátel sv. Františka. Sestry 2. řádu se za františkánské misie modlí ve svých klášte-

rech. Letos se františkánských misií účastní více terciářů než v minulých letech. Po přípravném víkendu na 

misie konaném na Velehradě napsal náš bratr Václav Jarolímek: „Co mne zaujalo, jak nás Bůh vytvořil 

každého jinakého. Malé, velké, tlusté, štíhlé, mladší, starší. Naprosto nesourodá sbírka různých postav, 

kterou náš nebeský Otec pozval minulý víkend na Velehrad. Spojovala nás však touha po jednotě v této 

různosti i podobné úžasné zkušenosti ze setkání s Ježíšem, o které se chceme dělit s druhými.“ Všem terci-

ářům zapojeným do misií v Uherském Hradišti vyjadřuji upřímné poděkování za přijaté pozvání a odhod-

lání k vydanosti. Zprávy z františkánských misií přineseme v příštím Zpravodaji.  

S vděčností vzpomínám na nedávnou národní pouť SFŘ na sv. Hostýn. Těšilo nás, že pozvání přijal národ-

ní ministr Rakouska bratr Liberát Alfred Obermair a bratr Franz Spanner. Měli jsme tak možnost poznat 

se, vyměnit si zkušenosti a nastínit budoucí spolupráci. Naše poděkování patří provinciálovi bratří františ-

kánů otci Jeronýmovi Jurkovi a národním duchovním asistentům otci Antonínovi Dabrowskému a otci 

Rafaelovi Budilovi za jejich přítomnost, službu a slova povzbuzení.  

S přáním pokoje a dobra a s prosbou o modlitbu 

Vaše sestra Hanka Brigita 
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Generální konstituce SFŘ kap. III, čl. 30 nám říká: „Bratři a sestry jsou spoluzodpovědní za život 

bratrského společenství, ke kterému patří, i za život SFŘ jako organické jednoty všech bratrských 

společenství rozptýlených po světě.“ 

Každý z týmů se zabývá určitou specifikou života v SFŘ. Týmy pracují samostatně, jejich vedoucí – koor-

dinátoři - seznamují národní radu s činností daných týmů, národní rada pak hlasuje o návrzích týmů a před-

kládá záměry všem bratrským společenstvím.  

V rámci SFŘ vznikly tyto týmy: liturgický, formační, překladatelský, misijní, redakční a tým pro působení 

ve světě. Připojte se k bratřím a sestrám, kteří již začali obětavě sloužit v týmech. Vyberte si tým, který je 

Vám blízký a přihlaste se do služby. 

Liturgický tým zajišťuje veškeré liturgické služby během národních seminářů a poutí.  

Liturgický tým koordinuje Jaroslav Antoš - MBS Krnov. Členové: František Tuček - MBS Červený Koste-

lec, Marie Stará - MBS Čáslav, Lubomíra Kmentová - MBS Hodonín, Vlasta Vrátná - MBS Uherské Hra-

diště, Anna Hasilová - MBS Sokolov, Marie Wodáková - MBS Jihlava, Markéta Terezie Kubešová - MBS 

Slatiňany   

Formační tým zajišťuje organizační služby pro setkávání národního bratrského společenství na ná-

rodních seminářích a poutích. Navrhuje formační materiály pro národní společenství.  

Formační tým koordinuje Václav Němec - MBS Karviná. Členové: Blanka Alžběta Závorková - MBS 

Opava, Martin Pikeš - MBS Sušice, František Krejsa - MBS Olomouc, Vladimír Žák - MBS Opava,  Mila-

da Němcová - MBS Karviná 

Překladatelský tým je z velké části podř ízen požadavkům překladů od Národní rady. Může také pře-

ložit dle vlastního uvážení zajímavé texty pro SFŘ a nabídnout je Národní radě.  

Překladatelský tým koordinuje Marie Magdalena Janáčková - MBS Brandýs nad Orlicí. Členové: Petr Te-

TÝMY SLUŽEBNÍKŮ – ANIMÁTORŮ SFŘ 

Kalendárium SFŘ 
4.10.  svátek sv. Františka z Assisi 

14. - 15. 10. formační seminář Brno Petrinum 

1.11.  slavnost Všech svatých 

2.11.  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

3.11.  památka všech zemřelých františkánského řádu 

17.11.  svátek sv. Alžběty Uherské 

20.11.  slavnost Krista Krále – zakončení Roku Milosrdenství 

29.11.  svátek všech svatých františkánské rodiny 

8.12.  slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

25.12.  Hod Boží vánoční 

leden 2017  setkání ministrů MBS a služebníků Brno Petrinum 

Seznam příloh Zpravodaje: 

 Laetitia Vera - formační příloha 

 Formáček 

 Fotopříloha 

 Speciální povolání pro zvláštní poslání - Benedetto Lino  

 Cesta do Emauz - Serafin Beníček 

 Dopis všem svatým - Tom Maria Becket Pavlík 

 Nabídka programů v Hoješíně podzim 2016 
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sařík - MBS Praha Krč, Milada Střítezská - MBS Praha sv. Josef, Petr Klimíček – MBS Přerov, Benjamin 

Vail - MBS Brno Husovice, Tereza Skálová – MBS Praha u Panny Marie Sněžné, Ludmila Okamurová  - 

MBS Praha u P. M. Sněžné 

Evangelizační a misijní tým naplňuje Františkovo poslání: „Jdi jako tvůj Pán, vstup do světa!“ Aktivně 

se podílí na apoštolské činnosti v rámci široké františkánské rodiny, zvláště na františkánských misiích.  

Evangelizační tým koordinuje Hana Brigita Reichsfeld - MBS Uherské Hradiště. Členové: Marie Hustáko-

vá - MBS Brno Husovice, Vlastimil Kolář  - MBS Liberec, Hana Kolářová - MBS Liberec, Tomáš Pavlík - 

MBS Brno - kapucíni, Blanka Alžběta Závorková - MBS Opava, Marie Slimaříková - MBS Šternberk, 

Marcel Máčala - MBS Olomouc - rodiny, Gabriela Antošová - MBS Praha sv. Josef, Miroslav Melcher ml. 

- MBS Sušice, Věra Eliášková - MBS Praha u P. M. Sněžné, Václav Jarolímek - MBS Stará Boleslav, Vác-

lav Hájek - vznikající MBS Ostrožská Lhota. 

Redakční tým př ipravuje Zpravodaj národního bratrského společenství, který kor iguje Národní ra-

da. Ve spolupráci s formačním týmem navrhuje formační materiály a zabývá se formací. Součástí činnosti 

týmu je také elektronická propagace – webové stránky SFŘ, kalendář františkánů, Facebook SFŘ, Twitter, 

Google skupiny. 

Redakční tým koordinuje Zdeňka Nečadová - MBS Jihlava. Členové: Jiří Zajíc  - MBS Praha Spořilov, Lu-

bomír Mlčoch – MBS Praha Spořilov, Luboš Kolafa - MBS Plzeň, Věra Eliášková - MBS Praha u P. M. 

Sněžné, František Chlouba - MBS Liberec, Jana Heroutová - MBS Jihlava    

Tým pro působení ve světě sleduje aktuální dění a témata v církvi. Snaží se najít cesty, jak se 

v místních bratrských společenstvích vzdělávat a zapojovat v aktuálních oblastech působení církve. Spolu-

pracuje s redakčním a formačním týmem na poli formace.  

Přítomnost ve světě koordinuje Jiří Šenkýř - MBS Jihlava. Členové: Lucie Mondeková - MBS Praha u 

P. M. Andělské, Otakar Hampl -  MBS u P. M. Sněžné, Hayato Okamura  - MBS  Praha u P. M. Sněžné 

Rádi bychom našli bratry a sestry pro nový tým animátorů oblastních setkání SFŘ.  

Bylo by přínosem, kdyby se někteří z vás ujali koordinace modliteb a z našeho společného času modliteb - 

středa 20.00 hodin -  v budoucnosti  vytvořili v rámci SFŘ nepřetržitý modlitební řetězec za všechny tři 

řády sv. Františka a nová duchovní povolání.  

Hana Brigita Reichsfeld 

MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU 

278. ročník této nejstarší pouti se letos konal v rámci Svatého roku milosrdenství, tj. i putováním k bráně 

milosrdenství v sobotu 4. června 2016. 

Tradiční zahájení bylo v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech. Mši svatou sloužil otec Bonaven-

tura Štivar OFMCap. Po mši svaté bylo uctění ostatků kapucínských světců svatého Pia z Pietrelciny a 

svatého Leopolda Mandiče. Po občerstvení jsme ve dvanáct hodin došli k Loretě na modlitbu Anděl Páně 

a dále po úvodu k růženci jsme vyšli na pouť k Bráně milosrdenství v kostele Panny Marie Vítězné (tj. u 

otců karmelitánů u Pražského Jezulátka). Po modlitbě, spojené s odpustky, prvního desátku slavného rů-

žence a mariánské písni jsme putovali přes Karlův most do kostela sv. Františka z Assisi (křižovníci). Po 

modlitbě druhého desátku a uctění ostatku svaté Anežky jsme došli na Staroměstské náměstí k místu, kde 

stál Mariánský sloup, ke kterému naši předci putovali. Zde, nedaleko vozu městské policie a korzujícího 

davu cizinců, jsme pozdravili Pannu Marii dalším desátkem růžence. Další zastávka byla v bazilice otců 

minoritů u sv. Jakuba, kde nás přivítal P. Stanislav Gryń OFMConv. a také dal požehnání na další cestu.  

Zakončení, tj. poslední desátek růžence, se uskutečnil jako vždy v kapli svatého Michala u kostela Panny 

Marie Sněžné, u hrobu 14. pražských mučedníků – františkánů. Závěrečné požehnání měl otec Antonín 

Dabrowski OFM. 

František Reichel 
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Těmito slovy začaly exercicie pro SFŘ v olomouckém klášteře u bratří kapucínů 14. července 2016 a 
v rozjímání nad některými částmi Spisů sv. Františka skončily v neděli 17. 7. 2016. 

Téma k rozjímání: „Modlitba sv. Františka před křížem“ si připravil a celé exercicie vedl bratr Radek 
Navrátil OFM Cap.  

Uvedu alespoň několik zapsaných myšlenek: 

….Ticho - z toho, co dostal, dával druhým … Když člověk vnímá milovanost, má velkou sílu.  

Přítomnost – stát v přítomnosti, hlavně při přetížení, když nevím, jak dál, zaměřit pozornost k modlitbě, 
ochutnat stav přítomnosti je ta nejvyšší forma odpočinku. 

Modlitba před křížem – František si je vědom, před kým stojí a koho prosí o pomoc. Chce poznat pravdu o 
sobě, prosí o prostředky, díky kterým by mohl dojít k cíli, ví, co chce udělat se svým životem. 

Kdo jsem já před tebou, Pane - … osviť temnoty mého srdce … temnota srdce působí strach a obavu, ne-
pravou víru, brání radosti, v životě chybí světlo… 

Zjišťuji, že není možné napsat pouze několik řádků o tom, co se nám snažil bratr Radek říct o odkazu sv. 
Františka. Každý to vnímal jinak a každého oslovilo něco jiného. Témata byla hluboká a myslím, že se ni-
komu nepodařilo prorozjímat všechno. Chce to prostě prožít. Prožít blízkost Pána, blízkost bratří a sester, 
vstřícnost místních bratří. Pocítit tu touhu: „Pane, tady jsem.“ 

Na exerciciích byla každý den mše svatá, přednášky, společné modlitby breviáře a adorace v kostele, celo-
noční adorace v kapli, příležitost ke svátosti smíření, rozhovor s přednášejícím. Po celou dobu jsme zacho-
vávali mlčení.  

Ke společnému prožití, obohacení a k rozsvícení dalších jiskřiček víry se sešlo třicet bratří a sester ze všech 
koutů nejen naší republiky, od Staré Boleslavi až po Bratislavu.  Zůstalo však mnoho těch, kteří se v daném 
termínu nemohli uvolnit z práce, nebo je vázaly rodinné povinnosti. Škoda, že podobná duchovní cvičení 
nejsou v jiném termínu v některé farnosti v Čechách, aby mohli načerpat posilu ve víře i ti ostatní. Co mys-
líte, nemohlo by to zorganizovat třeba vaše společenství? 

Děkujte Pánu a služte mu s velkou pokorou. 
MBS Olomouc – rodiny   Hana Ševčíková 

SV. FRANTIŠEK V TICHU A SAMOTĚ SYTIL SVOU DUŠI LÁSKOU MILOVANÉHO… 

Oblastní setkání ANTONÍNEK 10. ZÁŘÍ 

SFŘ Uherské Hradiště 

V příjemném letním počasí a v ještě příjemněji hřejivé atmosféře proběhlo 10. září 2016 oblastní setkání 
SFŘ a ctitelů svatého Františka z Assisi. Letos již potřetí, tradičně na poutním místě zasvěcenému františ-
kánskému světci, svatému Antonínu z Padovy nad Blatnicí (a Ostrožskou Lhotou). Tradice těchto setkání 
navazuje na dřívější „první soboty v měsíci“, které na tomto posvěceném místě probíhaly v předchozích 
třech letech. Vzpomínkou se do těch dob vrátila národní ministryně NBS SFŘ Hana Brigita, ale plody toho-
to bohulibého úsilí byly připomenuty i v osobním svědectví.  

Nynější setkání, připravené uhersko-hradišťskými františkánskými terciáři pro příznivce svatého Františka 
z okolí svatého Antonínka, bylo však bohatší díky účasti členů místních bratrských společenství z Brna, 
Zlína, Hodonína… tak, že poutní kaple byla prakticky zaplněna. Velké poděkování patří bratru Bernardino-
vi OFM, který tomuto shromáždění posloužil celebrováním mše svaté, stejně jako při adoraci Výstavem 
nejsvětější svátosti i službou zpovědníka. Chvály doprovodila obětavá rodinná kapela Pavelkova i 
s tradičním „velehradským songem“ na závěr.  

Setkání bylo obohaceno nejen širší účastí, ale též pestřejším obsahem. Totiž soustředěnou modlitbou a 
prosbou za zdárný průběh františkánských misií v Uherském Hradišti, jejichž příprava vrcholí vzhledem 
k blížícímu se zahájení určenému na svátek zemského patrona svatého Václava. Při upřímných chválách a 
kajících prosbách byly díky směřovány nejen k Vykupiteli za oběť nejvyšší, ale také k blahoslaveným 14 
františkánským mučedníkům, jejichž ostatky byly vystaveny k adoraci, za jejich oběť a odkaz věrnosti.  

Společenství bylo ukončeno v krásném, uklidňujícím prostředí malebné krajiny svatého Antonínka ve svitu 
sklánějícího se bratra Slunce tradičním agapé v duchu slovácké pohostinnosti, ale hlavně s pocitem souná-
ležitosti ve víře, naději a lásce. 

Václav Hájek  
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Oblastní setkání v Opavě 

Dne 13. června 2016 jsme měli možnost v našem opavském společenství a také ve farnosti 

sv. Ducha v Opavě přivítat polského minoritu, otce Stanislawa Jaromiho. Tento františkán-

ský ekolog přijal pozvání z Krakova, aby nám při Oblastním františkánském setkání přiblí-

žil encykliku papeže Františka - Laudato si. Papež píše dopis světu a skrze tuto encykliku 

nás zve k rozhovoru o světě jako o našem jediném a společném domově. A po vyslechnutí 

přednášky a přečtení encykliky bych chtěla dodat, že je to návod na současné františkánství. 

Encykliku jako takovou si každý z nás může přečíst sám. Papež nejen se sv. Františkem 

zdůrazňuje krásu naší Země. Ukazuje nám také výčet špatných vlivů, na kterých se jako lidé 

podílíme. Jasně se můžeme dozvědět, čím přispíváme k ničení Země, kterou nám Bůh dal 

jako dar a na co samozřejmě vůbec nemáme právo. Samozřejmě také svatý otec nabádá ke 

změnám. Myslím si, že bychom si Encykliku nejen měli přečíst, ale že je naší povinností 

znát ji a začít pracovat na změně svého nahlížení na ekologické problémy, na své smýšlení i 

konání. 

I přesto, že byla celá přednáška velice zajímavá, hluboce se mne dotkla věta: „Jak by asi 

svět vypadal, kdybychom vše a každého kolem sebe nazývali bratrem či sestrou.“ 

Velice jsem nad tím přemýšlela, zkoušela jsem hledat v životě, co dělám či nedělám sama a 

zjistila jsem, že mé aktivity typu třídění odpadu a šetření vodou nejsou nijak výjimečné. To 

dělají téměř všichni. Začala jsem se zamýšlet nad většími detaily jako například: „Musím 

používat v domácnosti chemické prostředky? Musím nakupovat potraviny balené v plas-

tech? Musím si z obchodu stále brát nové a nové sáčky? Mohu oběhnout menší obchody 

místo nákupu v supermarketu? Nemohla bych sledovat, zda potraviny obsahují palmový 

olej a případně je nekupovat? Mohla bych některé elektrické spotřebiče nahradit vlastní si-

lou?“ Jsou to jen malé detaily, ve kterých jsem zjistila, že je možná změna. Chce to jen dob-

rou vůli, odhodlání začít a nebát se říci, že chci věci dělat jinak. 

Je možná dost věcí, kterým úplně nerozumím, ale říkám si, že co mohu udělat, je mou po-

vinností. Dokonce mne napadá, že pokud vím, že jdou věci dělat lépe, abych byla šetrnější  

k přírodě, je dokonce (podle mého) hříchem nepřispívat tak, jak mohu. 

Ráda bych pro čtenáře přidala Krédo křesťanského ekologa, které bylo vytvořeno ekologic-

kým hnutím Refa v Polsku, jehož je otec Jaromi hlavním představitelem: 

1. Věříme v Boha, dárce veškerého života a existence. Objevujeme Stvoř itele v Jeho 

mnohých dílech, také v těch nejmenších a ohrožených. Nasloucháme Jeho Slovu. 

2. Chráníme život ve všech jeho projevech, v celém jeho bohatství a různorodosti. 

Chráníme život v každé jeho podobě – stejně tak nenarozený jako divoký. 

3. Ctíme zásoby přírodních zdrojů na Zemi. Hledáme řešení, jak ušetř it energii, ohra-

ničujeme život surovin, třídíme odpady, snižujeme svůj „ekologický otisk“, méně konzumu-

jeme. 

4. Chceme spíše být než mít. Jsme pro skromný styl života. Nalézáme oživující, trochu 

opomíjený význam půstu. Vzdáváme se výhod za cenu ničení prostředí. 
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5. Nakupujeme uvážlivě. Podporujeme místní a ekologické producenty. Nesouhlasíme 

s obděláváním a živnostmi GMO. Podporujeme produkty a iniciativy spravedlivého obcho-

dování. 

6. Chráníme biologickou různorodost. Staráme se o př írodu v nejbližším okolí. Podpo-

rujeme myšlenky Zahrad sv. Františka. Podporujeme zákony zlepšující ochranu přírody. 

7. Uznáváme rodinu jako nejvyšší hodnotu  založenou na manželství muže a ženy. Ro-

dina je přirozeným místem pro ekologickou výchovu a pro výchovu k úctě ke každému člo-

věku. 

8. Mluvíme o právech zvířat. Myslíme si, že vědomé týrání zvířat je hř ích. Podporuje-

me iniciativy, jež mají za cíl ochranu a dobro zvířat.  Naším průvodcem je sv. František, 

který nazýval stvoření svými bratry a sestrami. 

9. Zapojujeme se do ochrany podnebí. Důsledky nadměrných emisí skleníkových ply-

nů se nejvíce dotýkají nejchudších lidí. Ve jménu solidarity se zeměmi globálního jihu od-

stupujeme od zbytečných nákupů, kupujeme místní produkty, čímž omezujeme jejich do-

voz, šetříme proud a vodu, jsme pro obnovení energetických zdrojů. 

10. Pamatujeme na modlitbu. Modlitba je prostorem pro setkání s Bohem. V modlitbě 

děkujeme Stvořiteli za dar každého života, za krásu a bohatství světa, jež nás obklopuje, za 

oživující kontakt s přírodou. Prosíme za obnovu naši i naší Země. 

Svatý otec nás touží v závěru encykliky naučit křesťanské modlitbě spolu se stvořením a 

předkládá nám svůj hymnus: 

Chválíme tě, Pane, se všemi tvými tvory, 

kteří vyšli z tvojí mocné ruky. 

Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. 

Tobě buď chvála! 

Synu Boží, Ježíši, 

Tebou byly stvořeny všechny věci. 

Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, 

stal ses součástí této země 

a díval ses na tento svět lidskýma očima. 

Dnes jsi živý v každém tvoru 

slávou svého vzkříšení. 

Tobě buď chvála! 

Pane Bože Trojjediný, 

skvoucí společenství nekonečné lásky, 

nauč nás o Tobě rozjímat v kráse veškeren-

stva, 

kde všechno mluví o Tobě. 

Probuď naši chválu a naši vděčnost 

za každou bytost, kterou jsi stvořil. 

 

Daruj nám milost cítit se vnitřně spojeni 

se vším, co existuje. 

Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto 

světě, 

jakožto nástrojům tvého citu vůči všem by-

tostem této země, 

protože ani jedna z nich není Tebou zapome-

nuta. 

Osviť držitele moci a peněz, 

aby neupadli do hříchu lhostejnosti, 

milovali obecné dobro, podporovali slabé, 

a pečovali o svět, který obýváme. 

Chudí i země křičí: 

Pane, ujmi se nás svou mocí 

a svým světlem k záchraně každého života 

a přípravě lepší budoucnosti, 

aby přišlo Tvoje království spravedlnosti, 

pokoje, lásky a krásy. 

Tobě buď chvála! 

Amen 

za opavské společenství s. Blanka  Alžběta Závorková 
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Cyrilometodějská pouť2016 

XXXV. ročník 

Proč  putovat z Levého Hradce na Velehrad? V roce 1981 byl otec kardinál Tomášek na jedné z ná-

vštěv v Římě a zde  prostřednictvím vatikánského rozhlasu nás vyzval, abychom putovali na místa spojená  

cyrilometodějskou tradicí: - především na Velehrad, Levý Hradec a do  Říma. Když se vrátil, navštívilo ho 

několik nás, františkánských terciářů a přednesli jsme mu následující návrh: Řím je pro nás zatím nedo-

stupný, ale obě další místa, Velehrad a Levý Hradec, spojíme jednou poutí o jedenácti (nebo více) etapách 

( cca 330 – 340 km). Vyjdeme z Levého Hradce v únoru a každý měsíc ujdeme o víkendu dvě etapy tak, 

abychom před 5. červencem byli na Velehradě. Otec kardinál souhlasil a doporučil nám pouť začít mezi 

14. únorem (úmrtní den sv. Cyrila) a 19. únorem (den, kdy na Levém Hradci byl zvolen sv. Vojtěch za prv-

ního českého biskupa). 

Jak to začalo?  V pátek odpoledne 19. února 1982 přesně v den tisíleletého výročí, kdy byl zvolen svatý 

Vojtěch pražským biskupem právě na Levém Hradci, sloužil zde otec kardinál František Tomášek slavnou 

mši svatou. Koncelebroval kanovník (pozdější biskup) Jan Lebeda a 25 kněží. A mezi četnými účastníky 

jsme byli také my, terciáři a další poutníci na Velehrad. Měli jsme i speciální poutnické vybavení: 

tzv.archu (tj. tlumok s Písmem svatým a cihlou, do které je vyryto C+M+P 1+9+8+2). Po mši svaté asi v 

18 hod. nás vyšlo šest poutníků od kostela sv. Klimenta na první pouť do Roztok a potom přes Prahu až do 

Písnice. Od této první etapy vedeme evidenci a dokumentaci každého ročníku v poutnické kronice, kde 

jsou nejen podpisy účastníků a stručné informace o průběhu cesty včetně ušlých kilometrů, ale také foto-

grafie a pohlednice z procházených míst. Na začátku této naší tradice u první etapy prvního ročníku je za-

psáno motto:  

„Raduj se v Pánu. Svou cestu svěř Pánu, v Něho důvěřuj a dá ti, po čem touží tvé srdce….“ 

A my jsme v té době především toužili po svobodě pro církev i naši vlast a za to se i na každé etapě modlili 

(viz propozice na tuto pouť v jednotlivých ročnících). Druhý den (v sobotu) jsme putovali do Velkých Po-

povic, odtud pokračovali k Sázavě a v dalších etapách Posázavím až do Žďáru nad Sázavou a potom do 

Tišnova, kde se k nám přidali další poutníci. A dále přes Jedovnice a Buchlovické vrchy na Velehrad, kam 

jsme došli po jedenácti etapách (celkem 341 km). 

O této pouti jsme předem informovali naše přátele na severní Moravě. Přidali se s vlastním nápadem: vy-

jdeme také v únoru, ale z místa narození současného (a tehdy jediného českého biskupa), otce Tomáška, ze 

Studénky, a budeme dodržovat stejný program. 

   Na závěr jsme se obě poutní větve (česká i moravská) sešli ve velehradské bazilice na mši svaté v neděli 

27. června v 10 hod. Po mši sv. jsme se společně pomodlili desátek růžence v kapli u hrobu arcibiskupa A. 

C. Stojana a vyfotografovali u sochy Božského srdce Páně před bazilikou – a tuto tradici dodržujeme dod-

nes. 

Jak to pokračovalo? Obdobně jsme pokračovali i v dalších létech – pokaždé po jiné trase.. Otec kardi-

nál Tomášek nás poutníky každý rok přijal v arcibiskupském paláci, poděkoval nám za naši angažovanost 

a požehnal do dalšího ročníku. Také nám schvaloval naše duchovní témata a zpravidla nám také poslal 

svůj list, který jsme četli na Levém Hradci i na Velehradě. CMP byla však i jako „seznamka“, neboť na 

tyto poutě chodilo z různých míst i mnoho mladých. A tak jsme přispěli i k založení dalších poutnických 

rodin. V roce 1989 se většina „levohradeckých“ poutníků zapojila do přípravy i vlastní organizace poutě 

do Říma na kanonizaci svaté Anežky. Mimo jiné duchovní program pro účastníky poutě v průběhu cesty 

do Říma i zpět měl stejný program i strukturu jako poutě na Velehrad. I v následujících letech putování 

z Levého Hradce na Velehrad pokračovalo a pouť bylo možné zveřejňovat. V roce 2002 pak došlo k „ re-

organizaci“ CMP: Po dohodě s P. J. Peňázem jsme závěrečné (moravské) etapy pouti přesunuli na srpen, 

takže na Velehrad připutujeme vždy v sobotu po 20. srpnu společně se stovkami účastníků různých větví 

moravské pouti na Velehrad. A naopak řada účastníků z Moravy se zúčastňuje zahájení CMP na Levém 

Hradci.  
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V letošním roce 2016 se konal již úctyhodný 35. ročník. Zahájení na Levém Hradci se konalo v sobotu 

13. února mší svatou, kterou sloužil otec Bonaventura Štivar,OFMCap. Koncelebroval křtinský děkan a 

předseda Matice Velehradské Mons. Jan Peňáz. V dalších etapách od března do července o třetích víken-

dech v měsíci jsme putovali po trase Praha (Hloubětín) – Úvaly – Kouřim – Zásmuky –Malešov – Golčův 

Jeníkov  - Chotěboř – Žďár nad Sázavou – Slavkovice – Křižanov – Velká Bíteš – Veverská Bitýška – Brno 

- Rajhrad – Židlochovice – Moutnice – Žarošice – Kyjov – Klimentek – Boršice. Zakončení bylo na Vele-

hradě v sobotu 27. srpna. Naše sesterská – moravská  větev  Cyrilometodějské pouti vycházela  jako ob-

vykle z Nového Jičína ze Španělské kaple v neděli 20. února po tradiční trase přes Svatý Hostýn a Štípu.                        

Duchovní téma letošního XXXV. ročníku: Svatý otec František bulou „Misericordie vultus“ vyhlásil 

mimořádný Svatý rok milosrdenství. Proto v letošním roce při putování z Levého Hradce jsme promýšleli 

a meditovali o některých článcích z této buly. V první části naší pouti jsme putovali po trase do kostela Bo-

žího milosrdenství ve Slavkovicích, ve druhé části pak do brány Milosrdenství na Velehradě „abychom 

mohli chápat a přejímat nekonečnou lásku svého nebeského Otce, který znovu tvoří, proměňuje a reformuje 

život“.  V závěru pouti nás čekala dvě příjemná překvapení: 1) Svatý otec rozhodl o přípravě blahořečení 

ctihodného služebníka A. C. Stojana – našeho františkánského terciáře, a tak vyplnil naše dlouholeté přání, 

neboť již 35 let končíme putování na Velehrad setkáním  levohradeckých a novojičínských poutníků mod-

litbou desátku růžence po mši svaté v kapli u jeho hrobu.  2) Brána milosrdenství vede do velehradské bazi-

liky právě přes tuto kapli, takže okolo jeho hrobu projde každý poutník. 

V příštím  roce zveme na zahájení XXXVI. ročníku v sobotu 18. února 2017, které se uskuteční př i 

mši svaté v 9.30 hod. na Levém  Hradci. Přijďte poděkovat za dar víry na místo, kde vznikla česká církev 

(UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST) kolem prvního křesťanského kostelíku v Čechách - rotundy sv. 

Klimenta, jehož ostatky přinesli právě sv. Cyril a Metoděj.  

František Reichel 

Setkání na Zlatém Kopci 

Každý rok na jaře a na podzim připravuji setkání přátel. Na tato víkendová setkání zvu všechny, kteří mají 

alespoň na víkend odvahu prožít trochu nepohodlí, občas i trochu nečasu a vždy trochu nejistoty. Setkávání 

se totiž uskutečňují ve volné přírodě, nejčastěji v lese nebo na louce. Místo lože slouží podložka, místo pe-

řin spací pytel a místo ložnice stan. A nevaříme na sporáku, ale na ohni. 

Tato setkání v přírodě jsou současně příležitostí zažít s bližními i Bohem chvíli vzájemné blízkosti a vzá-

jemného naslouchání, kdy můžeme pustit z hlavy naše starosti a to tak, že se o ně s bližními podělíme a pak 

je svěříme do Božích rukou. Jsou to chvíle, kdy nemusíme řešit, co jsme doma nebo v práci nestihli. Ani 

nemusíme plánovat a vymýšlet, co uděláme, až se vrátíme, ale můžeme zde být jen tak. No řekněte, nemá 

to alespoň trochu Františkova ducha? 

Stejně tak i letos jsem se těšil, že se opět setkáme. Tentokrát se naše setkání uskutečnilo první červnový 

víkend na Zlatém Kopci v Krušných horách na vyhlédnutém místě uprostřed vysokého rozlehlého smrko-

vého lesa v úctyhodné nadmořské výšce 895 metrů nad mořem. 

Naše první skupinka vyrazila již v pátek ráno a po dvou hodinách jízdy autem jsme všechno, co budeme 

v následujících dnech potřebovat, uvázali na batohy a za deště pod pláštěnkami nebo pod deštníky vyrazili 

do kopce k tábořišti. K romantické vycházce to mělo daleko, tonáž batohů dospělých přesahovala 

20 kilogramů a na mokro nejsme příliš zvyklí, neboť nejsme obojživelníci. Stížnosti malých na těžké ba-

tůžky na zádech a na nepohodu jsme komentovali: „To víš, život je těžký, Ježíš to také neměl lehké.“ 



10 

 

Po více než dvou kilometrech jsme rozbalili tábor a za neustávajícího deště jsme postavili stany. Následo-

valo dláždění ohniště, rozdělání ohně, výroba a instalace vidlic a tyče.  Zhruba  po dvou hodinách již bylo 

možné se u ohně hřát a sušit, neboť déšť ustával. A to již bylo možné uvařit čaj a připravit jídlo. Nastával 

čas pohody, při níž bylo možné začít se sdílením toho, co zažíváme v našich životech. K zamyšlení i 

k diskusi jsem nabídl téma: „Dobro pro bližního – dobro pro všechny“. Zamýšleli jsme se nad tím, co je 

pro nás a bližní opravdovým dobrem, jak ho hledáme a jak ho v našich životech uskutečňujeme. 

Další rodiny postupně přijížděly v pátek večer, v sobotu ráno, i v poledne, jak jim to okolnosti dovolova-

ly. Nakonec se nás sešlo kromě 9 rodin s mnoha dětmi a několika dospělými, celkem 39 skvělých lidiček 

a 1 pes. 

Protože se sobotní počasí umoudřilo, mohli jsme vyrazit  k Mílovské kapli a na průzkum štoly na Hrázdě-

ném potoce, kterou jsem dříve objevil. Průzkum štoly stál za to: Bylo nezbytné se jednak sehnout a pak 

zout a zhruba 100 metrů se střídavě brodit ve studené vodě, někde až po kolena. (Blažený František by se 

určitě zachoval také tak.) Zpátky do tábořiště jsme už spěchali a tak jsme se vraceli zkratkou, to znamená 

lesem přes kořeny, popadané stromy a bažinkou za zvuků hromu doprovázeného ohňostrojem blesků při-

cházející bouřky. 

Po krátké bouřce jsme slavili eucharistii, neboť mezi nás přijel i bratr Eliáš, z čehož jsme měli velikou 

radost. 

A pak se vařila společná večeře – speciální italsko-indické menu. Posuďte sami: Uzená krkovice s rýží 

uvařenou ve varných sáčcích v kotlíkách na ohni, ochucená pestem rajčatovým nebo bazalkovým se zele-

ninovou přílohou - červenou kapií. Tato dobrota byla zalévána čajem a podle gusta bílým nebo červeným 

vínem, či likérem. To vše při vzájemném sdělování radostí i těžkostí v našich životech sedíce v kruhu 

okolo ohně. Děti mezitím čas podvečerního soumraku trávily bojovou hrou. Při společné modlitbě jsem 

pak s vděčností Bohu děkoval za každého z vás. 

Ranní nedělní slunce po noci ukazovalo svoji vlídnou tvář a vlévalo naději na pěkné počasí. Stejně tak i 

Pepou rozdělaný oheň. A tak jsem mohl tábor probudit „live music“ při své neprofesionální interpretaci 

Bacha, Händela, Bernsteina, Webbera i Holsta. Po ranní modlitbě následovala bohatá snídaně s uvařeným 

čajem, kávou, čokoládou i mnoha dobrotami, kterými jsme se vzájemně obdarovávali. 

Následovalo krátké rozjímání nad evangeliem a pak jsme již mohli vyrazit na blízké Holubí skalky s lany, 

karabinami a sedáky, abychom si na skalách zalezli. Velkým zážitkem to bylo zejména pro děti, které na 

laně nikdy nebyly. 

Po obědě u společné kávy a mnoha pochutinách, o které jsme se dělili, se již nachyloval čas našeho odjez-

du. Začalo postupné balení našich 13 stanů. Tábořiště se vyprazdňovalo a po loučení postupně všichni 

vyrazili na cestu zpět k autům. I já jsem se po uhašení ohniště a kontrole tábořiště jako poslední vydal na 

cestu domů. 

Po cestě jsem Bohu děkoval za požehnaný čas našeho setkání s přáním všeho dobra každému z účastníků. 

Dáno o 12. neděli v mezidobí 2016 

Václav Jarolímek 
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Národní pouť SFŘ na Svatý Hostýn 

16. a 17. září se konala tradiční pouť „františkánských terciářů“  na Hostýn.  Naprosto netradiční však byla 

tentokrát naplánovaná návštěva rakouského ministra a národního formátora z téže země.  

Z Brna přijel v pátek večer také náš národní asistent P. Rafael Budil 

OFMCap a z Prahy P. Antonín Klaret Dabrowski OFM. Rakouští 

hosté přijeli velmi pozdě, protože měli velké dopravní problémy. Přesto při večeři s námi ještě dlouho až 

do kompletáře povídali a vzájemně jsme se seznamovali. Rakouský ministr má řeholní jméno Liberát, 

vlastním jménem Alfred Dr. Obermair, povoláním právník z lokality velmi blízko Vídni. Doprovázel ho 

bratr Franz Spanner, který je zároveň ministrem regionálního společenství Rakousko-východ. Pochází 

z vídeňského Nového Města a bydlí přímo v krásném kapucínském klášteře. Byl vyzbrojen kamerou a celý 

záznam o naší pouti od sobotního rána až do konce nafilmoval a v blízké budoucnosti zveřejní na internetu 

(You Tube).  

Tlumočení z němčiny do češtiny a zpět se ujala sestra Ludmila Okamurová, která přijela s manželem, a vel-

mi nám pomohli v celé organizaci setkání s rakouskými hosty. Po kompletáři, kdy P. Antonín Klaret vzpo-

mněl svátek sv. mučednice Ludmily, byla adorace. 

Sobotní dopolední program proběhl s rakouskými hosty, kdy bratr Liberát mluvil o sekulárních františká-

nech v Rakousku, o jejich minulosti i přítomnosti a odpovídal na naše dotazy. Celkem je v rakouském ná-

rodním společenství  1 300 terciářů, 500 z nich žije na území Itálie v jižním Tyrolsku v německy mluvící 

oblasti. Jsou rozděleni do pěti regionů a pak teprve na malá místní společenství. Bratr Liberát také odpoví-

dal na otázky týkající se politické situace v Rakousku, problému uprchlíků, se kterými má zkušenost zvl. 

bratr Franz Spanner, na dotazy týkající se papežských encyklik a vztahů v jejich národním společenství. 

Čtvrt hodiny po desáté začala slavná poutní mše, jejímž hlavní celebrantem byl provinciál františkánů P. 

Jeroným František Jurka a s ním koncelebrovalo ještě 5 kněží. Mše byla věnována slavnosti vtištění Kristo-

vých ran našemu serafínskému otci.   

Po obědě začala adorace a po ní svátostné požehnání, které nám udělil P. Antonín Klaret. Mezitím začalo 

pršet a velmi se ochladilo. To nás samozřejmě neodradilo a za zpěvu jsme obešli baziliku k postrannímu 

vchodu, kde je brána milosrdenství a tou jsme prošli zpět do baziliky.  

Národní rada se sešla bez dvou členů k poslednímu setkání s rakouskými hosty, kdy jsme se rozloučili a 

předali malé dárky jako pozornost a vzpomínku na velmi milou návštěvu. Domluvili jsme se, že budeme 

nadále ve spojení a že naše setkání není rozhodně poslední. 

Rozdávali jsme Poselství Svatého otce Františka ke světovému dni modliteb za péči o stvoření. Jeden náš 

člen mi řekl: „Bratře, ale je třeba usilovat o záchranu duší a ne o ochranu přírody“. V tu chvíli jsem nevě-

děl, co mu mám říci… 

Na konci Markova evangelia je výzva: „A řekl jim: Jděte do celého 

světa a kažte evangelium všemu stvoření“ /Mk 16, 15/ Naše misijní poslání se týká všeho stvoření. Podob-

ně mluví ve svých listech sv. Pavel.  

Být zachráněn, spasen, znamená žít ve společenství Trojjediného a podílet se na Jeho záměrech, Jeho vůli. 

A Bůh, už při stvoření člověka, nám dal za úkol pečovat o ostatní stvoření, které poskytuje nejen prostředky 

k životu, ale je určitým způsobem Božím obrazem. 

Den před poutí kázal papež František o vzkříšení těla. Podle vatikánského rozhlasu „papež se špetkou trp-

kosti poznamenal, že když recitujeme Krédo, odříkáváme poslední část spěšně, protože máme strach 

z budoucnosti, ze vzkříšení mrtvých“.  

Spása je záchrana celého člověka, ne záchrana „duší“ (pokud se ovšem tímto pojmem neoznačuje celý člo-

věk). Láska k bližnímu v praxi znamená usilovat o zdravé a krásné životní prostředí, aby se svatým Františ-

kem všichni mohli volat: „ Ať tě, Pane, chválí sestra země, voda, vzduch. Laudato si“… 

Jana Heroutová 

Jiří Šenkýř 
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 VÝROČÍ PROFESE VE IV.ČTVRTLETÍ 2016 

MBS Příjmení jméno řeholní jméno 
Datum pro-

fese 
výročí profese 

v letech 

Kroměříž Bradová  Věra Asunta 29.04.1956 60 

Krnov Julinová Marie Alžběta 17.11.1971 45 

Praha - Krč Pečený Ing. Jan Jan Křtitel 22.11.1981 35 

Praha Spořilov Reichel MVDr. František František 22.11.1981 35 

Praha - Krč Smrčinová Anna Alžběta  12.12.1981 35 

Šternberk Vyvozil Miroslav   04.10.1986 30 

Šternberk Vyvozilová Pavlína   04.10.1986 30 

Černošice Čejka Aleš Václav 04.10.1991 25 

Černošice Čejková Blanka Klára 04.10.1991 25 

Černošice Poul Richard Rufin 04.10.1991 25 

Černošice Poulová Lucie Lucie 04.10.1991 25 

Černošice Procházka Josef Josef 04.10.1991 25 

Černošice Procházková Jitka Františka 04.10.1991 25 

Podolí u Brna Bočková Věra Alžběta Uherská 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Čechová Růžena Angelina 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Fidrmucová Marie Pavla 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Fišerová Marie Veronika 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Grolichová Květoslava Cherubína 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Lorencová Anežka Marta 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Opletalová Marie Izabella 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Sitte Vilém Tomáš Celano 30.11.1991 25 

Podolí u Brna Sittová Hedvika Amáta 30.11.1991 25 

Moravská Třebová II Řeháčková Růžena Anděla 01.12.1991 25 

Plzeň Klečatská Blažena   20.01.1992 25 

Plzeň Kučera Milan Ludvík 20.01.1992 25 

Plzeň Kučerová Ludmila Marie Františka 20.01.1992 25 

Šternberk Janíček Alois   26.01.1992 25 

Šternberk Slimaříková Marie   26.01.1992 25 

Opava Kucharčík Rudolf František z Assisi 08.02.1992 25 

Opava Smoleňová Věra Marie 08.02.1992 25 

Opava Žídková Marie Anežka Česká 08.02.1992 25 

Plzeň Vadlejchová Alena Anežka 22.05.1992 25 

Ostrava Jurečka  Jiří  Josef 02.06.1992 25 

Ostrava Sýkorová Jarmila Zita 02.06.1992 25 

Přerov Klimíček Petr Pacific 14.06.1992 25 

Třebíč Tučková  Magdalena Jana M. Vianeya 20.09.1992 25 

Blažovice Benešová Ludmila Ludmila 25.09.1992 25 

Blažovice Daňková Ludmila Mlada 25.09.1992 25 

Blažovice Daňková Marie Goretti 25.09.1992 25 

Blažovice Dvořák Jiří  Ludvík 25.09.1992 25 

Blažovice Dvořáková Alena Klára 25.09.1992 25 

Blažovice Kalábová Marta Marta 25.09.1992 25 

Blažovice Kaliánková Jitka Marie Magdalena 25.09.1992 25 

Blažovice Pavlíková Milena Monika 25.09.1992 25 

Blažovice Řezáč Karel Antonín 25.09.1992 25 
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Blažovice Řezáčová Marie  Anna 25.09.1992 25 

Blažovice Štěpánková Ludmila Růžena Viterbská 25.09.1992 25 

Blažovice Švábenská Eliška Terezie 25.09.1992 25 

Blažovice Vlasáková Oldřiška Alžběta 25.09.1992 25 

Jablunkov Zuberová Helena Anežka 03.10.1992 24 

Jablunkov Gryczová Jadwiga Veronika 03.10.1992 24 

Brandýs nad Orlicí Rösslerová Hana Klára 17.10.1992 24 

Uherské Hradiště Halodová Vladimíra Ludmila 18.10.1992 24 

Uherské Hradiště Malinová Anna Virginie 18.10.1992 24 

Uherské Hradiště Slezáková Marie Veronika Guilianni 18.10.1992 24 

Kroměříž Prachařová Marta Marta 18.10.1992 24 

Moravská Třebová I Jirková Věra Veronika 01.12.1992 24 

Šumperk Kocůrek Petr Ignác 08.12.1992 24 

Olomouc rodiny Fidrmuc Jaroslav   06.10.1996 20 

Olomouc rodiny Fidrmucová Naděžda Klára 06.10.1996 20 

Olomouc rodiny Slimaříková Barbora   06.10.1996 20 

Praha PMS Žáková Pavla Monika 13.10.1996 20 

Stará Boleslav Rathouský  Pavel Tomáš Beket 13.10.1996 20 

Praha Sv. Josef Kuchyňková Svatava   04.11.1996 20 

Opava Surovcová Jana Anna 07.12.1996 20 

Opava Škumátová Alena Zdislava 07.12.1996 20 

Uherské Hradiště Chlachulová Ludmila Zita 07.12.1996 20 

Brno, kapucíni Vyhňáková Květoslava Pavla 08.12.1996 20 

Zlín Kubíčková Anna Klára 08.12.1996 20 

Hodonín Blahůšková Marie Františka 07.10.2001 15 

Hodonín Tomaštíková Olga Františka 07.10.2001 15 

Hodonín Vlachová Anna Klára 07.10.2001 15 

Hodonín Šindlar Petr Jonáš 07.10.2001 15 

Opava Petr Ivo František 01.11.2001 15 

Červený Kostelec Brož Jan František 24.11.2001 15 

Brno, kapucíni Červinková Květoslava Kristina 02.12.2001 15 

Stará Boleslav Holčíková Ludmila Blažena 03.10.2006 10 

Stará Boleslav Rathouská Michaela Bernadette Marie 03.10.2006 10 

Slatiňany Pražáková Růžena Klára 17.11.2006 10 

Šumperk Dýma Martin   08.10.2011 5 

Šumperk Dýmová Jana   08.10.2011 5 

Stará Boleslav Vopatová Jitka Zdislava 09.10.2011 5 

VÝROČÍ PROFESE VE IV.ČTVRTLETÍ 2016 - pokračování 

MBS Příjmení jméno řeholní jméno 
Datum profe-

se 

výročí 
profese v 

letech 
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