
   

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

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

Národní rada přeje všem sestrám a bratřím radostné svátky Narození našeho Pána  

a v novém roce posilu Ducha svatého.  
   
   

Prosíme společenství, která si dosud neobjednala nebo nezaplatila časopis Poutník na 
rok 1998,  

aby tak učinila co nejdříve.  
   
   

K Tobě Pane! 

Letošním adventem jsme vstoupili do druhého roku přípravy na jubilejní rok 2000. Svatý otec 
Jan Pavel II. tento rok zasvětil Duchu sv., Pánu a Oživovateli, který je naším přímluvcem, 
zastáncem a naučí nás všemu (Jan 14, 26). v apoštolském listě Tertio millennio adveniente 
nás vyzývá, abychom si připomněli biřmování a obnovili přítomnost Ducha svatého, který je 
činitelem nové evangelizace, a abychom v eschatologické perspektivě znovu objevili ctnost 
naděje (Ř 8, 22 - 24) s ohledem na konečný příchod Božího království. Dále nás vybízí, 
abychom si právě v tomto roce uvědomovali hodnotu jednoty uvnitř církve a také abychom si 
pozorně pročetli konstituci Lumen gentium (Světlo národů). Rovněž v tomto listě poukazuje 
na skutečnost, že Panna Maria počala skrze Ducha svatého, uposlechla volání Ducha svatého 
a je ženou naděje a odevzdanosti.  

Představení naší františkánské rodiny v Římě nám doporučují aktivně na toto navázat jak 
v rovině osobního života, tak i života místních společenství a vybízí nás i k této modlitbě:  

“Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, daruj nám v naší slabosti milost, 
abychom dělali to, co ty žádáš a toužili po tom, co se Ti líbí. Ať vždy následujeme tvého 
milovaného Syna, zapáleni ohněm Ducha svatého, vnitřně očištěni a osvíceni. a s Tvojí 
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pomocí ať v pokoji kráčíme po cestě k Tobě, Nejvyššímu Bohu, plnému moci a síly, který žije 
a kraluje v dokonalé Trojici a Jednotě po všechny věky věků. Amen.”  

A abychom skutečně dělali to, co Pán od nás žádá, vyzývám vás všechny, abyste se v týdnu 
od 5. do 11.1. 1998 v jednotlivých městech a obcích sešli při mši svaté a požádali Ducha 
svatého o všechny potřebné dary a milosti.  

Poznámka: v Praze bude tato mše svatá pro všechny členy SFŘ u sv. Josefa na nám. 
Republiky v pondělí 5.1. v 18 hodin a předcházet jí bude společná adorace od 17:30.  

br. František Reichel, národní ministr 

Národní rada informuje 

V pátek 5.12.1997 se sešla národní rada na Vranově u Brna, kde rokovala pod milou patronací 
bratrů Paulánů. i díky dobré péči a příjemnému prostředí byl průběh jednání konstruktivní a 
dělný a probíhal v příjemně srdečné a bratrské atmosféře. Poprvé se jej účastnil i nový 
národní duchovní asistent z řádu minoritů otec Miroslav Palouch OFMConv., který v této 
službě nahradil otce Kryštofa Skibinského OFMConv. Sestra Anežka Fišerová připravila pro 
každého člena několik listů, na kterých byly jednotlivé body jednání s místem na poznámky, 
takže po mši sv. a úvodním desátku sv. růžence mohlo jednání bez zbytečných průtahů začít. 
Sestra Anežka se jako nová členka národní rady hned po svém zvolení vrhla do práce 
s veškerou svou energií a je za ní vidět už veliký kus práce. V poslední době se podílela 
hlavně na vizitacích. Také bratr Pavel Rathouský udělal velký kus práce za pomoci ostatních 
členů společenství u Panny Marie Sněžné v Praze. Ti udělali pořádek v evidenci a i díky tomu 
se mohlo v poslední době udělat tolik vizitací. Velké Zaplať Pán Bůh všem jmenovaným 
a jejich pomocníkům!  

Byl rovněž odeslán český překlad generálních konstitucí ke schválení do Říma. Schválení 
spolu s národními statuty očekáváme v lednu 1998.  

Na závěr jednání se dohodli členové národní rady, že se příště sejdou již ve středu 11.2.1998 
večer, aby mohli kromě společné práce prožít také společné exercicie u bratrů kapucínů 
v Praze na Hradčanech.  

Prosincové setkání národní rady bylo velmi plodné. Duch svatý začal v tomto roce jemu 
zasvěceném mimořádně působit.  

Kapitula na Velehradě 

Na základě požadavků bratří a sester na poslední kapitule, rozhodla se národní rada svolat 
kapitulu další a to ve dnech 30. - 31. května 1998 na Velehradě. Vyzýváme všechna 
společenství, aby vyslala alespoň jednoho člena ze svého středu. Bude-li jich více, tím líp. 
Místa je na Velehradě dost. Musí to být člen po profesi a musí se jmenovitě a závazně nahlásit 
do konce února 1998 na sekretariátu národní rady. Kapitula by se měla zabývat přípravou 
církevního sněmu a diskutovat při tom dvě základní otázky:  

1. Co si představujeme, že by sněm měl řešit?  

2. Co my, jako sekulární františkáni i jednotlivci, můžeme pro sněm a církev udělat?  



Úvahy na daná témata je možno zasílat i písemně do konce března 1998 na sekretariát národní 
rady:  

Sekretariát NR SFŘ, kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno  

Pouť naděje 1998 

Rok Ducha svatého je zároveň rokem naděje. Pouť naděje pořádaná národní radou bude 
zahájena v sobotu 14. února mší sv. v 10:00 na Levém Hradci (doprava autobusem č. 350 
z Prahy, metro Dejvická, trasa A, odjezd v 9:25 nebo z Prahy - Masarykova nádr. vlakem 
v 8:53 do stanice Žalov). z Levého Hradce pokračuje pouť pěšky do Prahy na Strahov k soše 
P. Marie z exilu.  

Františkánská pouť do Assisi (předběžná informace)  

Národní rada uvažuje o uspořádání františkánské pouti do Assisi v období letních prázdnin. 
Uvažujeme o použití lůžkových autobusů, které by umožnily nižší náklady a tudíž přístupnější 
ceny pro chudé františkány. Zároveň uvažujeme též o hledání sponzorů, díky nimž by se 
mohli pouti zúčastnit i členové sociálně slabší. Podrobnější informace zveřejníme později - 
sledujte Zpravodaj!  

 

Tříkrálové setkání františkánské rodiny 

Setkání za účasti otce biskupa Jiřího Paďoura OFMCap. 4. ledna bude zahájeno ve 14:00 
v kapli sv. Michala v klášteře františkánů v Praze u P. Marie Sněžné bohoslužbou slova 
a bude pokračovat v refektáři svědectvími, aktualitami i občerstvením.  

Vizitace 

Národní rada žádá všechna společenství, která neměla již tři roky vizitaci, aby o tuto písemně 
požádala, jak jsou povinna. Zároveň národní rada všechna společenství prosí, aby v budoucnu 
počítala s částkou 300 Kč jako příspěvkem národní radě na tyto vizitace.  

Nemocní a opuštění 

Rádi bychom navázali kontakt s nemocnými a osamělými sestrami a bratry, kteří nemají 
žádné společenství. Ozvěte se národní radě na adresu sekretariátu: Kapucínské nám. 5, 602 00 
Brno  

Knížka 

Knížku o sv. Františkovi pro děti (cena do 100 Kč) je možno si objednat na adrese: Dagmar 
Ďuricová,  

Tovární 3, 170 00 Praha 7, tel./fax 02-802461  



Sponzoři 

Hledáme terciáře - podnikatele nebo ty bohatší, kteří by chtěli sponzorovat některé akce SFŘ. 
Jsou možné daňově zvýhodněné dary.  

Naše sestra Chudoba spolu s bratrem Františkem nám radí: “Máte-li prázdnou kapsu, 
žebrejte!”  

Národní rada proto prosí, aby společenství nezapomněla, že podle konstitucí mají určitou část 
vybraných příspěvků zasílat národní radě. Částka by neměla být menší než 30 Kč na jednoho 
člena.  

Za pochopení naší tíživé situace velké Zaplať Pán Bůh  

Pace e bene Národní rada  

Kalendář SFŘ na rok 1998 (v závorce uvedeno číslo Zpravodaje s podrobnými 
informacemi)  

Žádáme všechny organizátory oblastních setkání a jiných františkánských akcí, aby na 
termíny akcí pořádaných národní radou (v kalendáři vyznačeny tučně) nepřipravovali žádné 

akce vlastní.  

Zároveň prosíme, abyste nám oznámili včas data vašich akcí. 

4.1. - Tříkrál. setkání, P.M.Sněžná, 14:00, Praha (č.4)  

5.1. - zahájení roku Ducha sv., sv. Josef, 17:30, Praha (č.4)  

16.-18.1. - setkání františkánské mládeže (č.3)  

17.1. - společná modlitba Zdrávas Maria, 21:00 (č.3)  

24.1. - 1. seminář pro formátory, Praha (č.3)  

31.1. - 1. seminář pro formátory, Olomouc (č.3)  

14.2. - Pouť naděje, mše sv. 10:00, Levý Hradec (č.4)  

21.2. - 2. seminář pro formátory, Praha (č.3)  

28.2. - 2. seminář pro formátory, Olomouc (č.3)  

6.-8.3. - setkání františkánské mládeže, Stará Boleslav  

21.3. - 3. seminář pro formátory, Praha (č.3)  

25.-29.3. - exercicie na Svaté Hoře (č.3)  

28.3. - 3. seminář pro formátory, Olomouc (č.3)  



18.4. - pouť do Poříčí n. Sáz. ke hrobu dr. F. Noska  

18.4. - 4. seminář pro formátory, Praha (č.3)  

25.4. - oblastní setkání, Hradec Králové  

25.4. - 4. seminář pro formátory, Olomouc (č.3)  

19.-26.4. - exercicie na Svaté Hoře  

27.-29.4.-formač.setkání pro duch.asistenty, Sv. Hora (č.3)  

2.5. - mariánská pouť Prahou - 260. ročník  

23.5. - 5. seminář pro formátory, Praha (č.3)  

30.-31.5.- kapitula na Velehradě (č.4) a pouť naděje  

6.6. - 5. seminář pro formátory, Olomouc (č.3)  

2.-6.7. - setkání františkánské mládeže, Cvilín u Krnova  

(termín bude ještě upřesněn)  

6.9. - pouť na Petřín - zahájení školního roku, Praha  

12.9. - františkánská pouť do Vídně  

19.9. - pouť na Hrádek u Vlašimi - oblastní setkání SFŘ  

l6. - 20.9. - exercicie na Velehradě (č. 3)  

2. - 3.10. - společná obnova biřmování, Svatý Hostýn  

Podrobné informace o jednotlivých akcích budou postupně uveřejňovány ve Zpravodaji 
a Poutníku.  


