ZPRAVODAJ
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO
SPOLEČENSTVÍ SFŘ
ČÍSLO 8

ŘÍJEN 2017

Uvnitř naleznete: Kalendárium; Z jednání národní rady; Podzimní
formační seminář; Setkání ministrů, Seminář s P. Vellou; Zpráva
o hospodaření; Na sv. Antonínku; Exercicie; Léto v Sušici a další ...

Nechme se najít Bohem
Drazí bratři a sestry,
blíží se generální kapitula našeho řádu 4. - 12. listopadu
v Římě a následně v červnu příští rok nás čeká národní volební kapitula. Mysleme na obojí v modlitbě a vyprošujme
pro obě velké události Boží milost a požehnání.
Naléhavá prosba je směřována vám všem, kteří máte schopnosti a sílu, abyste mohli přijmout kandidaturu do budoucí
Národní rady SFŘ. Prosím vás jménem celé stávající Národní rady, aby se každý s plnou vážností zamyslel nad povoláním do této služby. Náš řád nutně potřebuje nové bratry a
sestry do nové Národní rady! Žádám vás, současné ministry a formátory MBS, abyste se na nadcházejících seminářích SFŘ vyjádřili, zda jste osobně ochotni kandidovat nebo někdo jiný z vašeho bratrského společenství.
Jak plynul čas, zaujal mě z řady e-mailů aktuální dopis generálních ministrů 1. řádu a TOR. Podělím
se s Vámi alespoň o některé myšlenky z tohoto dopisu, kde ministři píší o sv. Bonaventurovi.
V duchovním životě láska k Bohu nemůže být pouhou citovostí a smyslovou afektivitou, ale vyžaduje
vědomé metody a procesy, které vedou duši k úžasu. Bez řádného procesu asketického rázu lidská duše
jen stěží bude moci vytvořit ono ticho a vyrovnanost, které jí umožní naslouchat, spatřit, okoušet, cítit
a dotýkat se tajemství Boha. Tak jako sv. Bonaventurovi nejde o to „dobýt Boha“, ale „nechat se jím
najít“ tím, že se připravíme na překvapení neuchopitelného setkání s Ním.
Svět potřebuje kontemplativní osoby, ale takové, které jsou schopné hlásat radost evangelia a krásu
života františkánského charismatu v bratrském společenství.
Sv. Bonaventura nás vybízí, abychom znovu vzkřísili a bránili spojení s ideálem evangelního života,
který má ve Františkovi jedinečný vzor.
(znění celého dopisu otiskujeme v tomto vydání Zpravodaje)
V našem řádu máme terciáře, kteří jedinečným způsobem šli cestou ke svatosti. Sestra Jitka Dominika
Krausová, zasvěcená panna, zpracovala 38 medailonů františkánských terciářů laiků z 20. století,
z nichž 8 je blahoslavených, 11 ctihodných, zbytek služebníků Božích nebo v první fázi procesu. 31 je
z Evropy, 3 z USA, 3 z Asie, 1 z Afriky. Jsme vděční za bezplatnou nabídku medailonů našemu serafínskému řádu a chystáme samostatné vydání knihy těchto terciářů ve spolupráci s bratry kapucíny.
Úvod ke knize přislíbil napsat P. Bonaventura Štivar OFMCap.

Snažíme se v národním bratrském společenství dělat, co můžeme a jak nám stačí síly. Věříme, že podzimní seminář pro formátory a další dva plánované semináře nás mohou posunout o krok dopředu.
Obracím se na vás, ministři místních bratrských společenství a na vás, duchovní asistenti MBS,
s prosbou o vaši účast na společném semináři pro ministry a duchovní asistenty, který se bude konat
26. - 28. ledna 2018 v Brně. Přednášet bude P. Bonaventura Štivar OFMCap. na téma: Konstituce SFŘ.
Již nyní můžete posílat otci Bonaventurovi své dotazy na e-mail: bonykap@gmail.com, aby se mohl předem připravit a mluvit o tom, co nás zajímá a co by nám bylo k užitku.
Pro celou naši františkánskou rodinu je určený seminář vedený P. Eliasem Vellou OFMConv. na Velehradě 10. - 15. února 2018 na téma „Růst ve společenství“. Přijměte i toto pozvání k naší společné formaci a růstu. Plakátek i přihlášku najdete v tomto vydání Zpravodaje.
V uplynulých měsících jsme s bratrem Vendelínem Hájkem navštívili některé bratry 1. řádu včetně provinciálů, sestry klarisky a otce arcibiskupa Jana Graubnera, abychom jim představili záměr vybudovat
na Svatém Antonínku františkánskou poustevnu. Prosili jsme zvláště o modlitbu. Otec arcibiskup Jan
nám doporučil, abychom rozšířili myšlenku poustevny do všech našich společenství a požehnal nám.
Národní rada SFŘ tento záměr vítá a prozatím podporuje modlitbou. Čeká nás dlouhá cesta administrativních úkonů. Prosíme o Vaše modlitby.
Velmi se těším na setkání s Vámi.
S bratrským pozdravením pokoje a dobra
Vaše sestra Hanka Brigita

Kalendárium SFŘ
4. října slavnost sv. Františka z Assisi
7. října Panna Maria Růžencová

13. - 14. října PODZIMNÍ FORMAČNÍ SEMINÁŘ V BRNĚ

1. listopadu slavnost Všech svatých
2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. listopadu památka všech zemřelých františkánského řádu
17. listopadu svátek sv. Alžběty Uherské
26. listopadu slavnost Krista Krále
29. listopadu svátek všech svatých františkánské rodiny

2. prosince ZASEDÁNÍ NR
4. prosince UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
8. prosince slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
25. prosince Hod Boží vánoční
1. ledna Matka Boží Panna Maria

26. – 28. ledna TŘÍDENNÍ SEMINÁŘ MINISTRŮ MBS a DUCHOVNÍCH ASISTENTŮ
10. - 15. února SEMINÁŘ s P. Eliasem Vellou OFMConv. na VELEHRADĚ
17. února OBLASTNÍ SETKÁNÍ SFŘ V JIHLAVĚ

Seznam příloh Zpravodaje:






Laetitia Vera - formační příloha
Dopis čtyř generálních ministrů
Formáček
Fotopříloha
Pozvánky do Hoješína
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Zápis ze zasedání NR NBS SFŘ v ČR
konaného dne 9. 9. 2017 v Brně u kapucínů
Přítomni: Hana Brigita Reichsfeld OFS, Jaroslav Antoš OFS, Václav Němec OFS, Luboš
Kolafa OFS, Markéta Strašíková OFS, Zdeňka Nečadová OFS, P. Rafael Budil OFMCap., P. Karel
Koblížek OFMConv.
Omluveni: Marie Magdalena Janáčková OFS, Jana Heroutová OFS, P. Antonín Klaret Dabrowski
OFM
Hosté: Alena Hrbková OFS, Václav Hájek OFS
Program jednání:
1. Zahájení – schválen navržený pořad jednání

2. Vizitace a volby v MBS vykonané za poslední čtvrtletí:
Hana Brigita Reichsfeld - MBS Hodonín, MBS Nivnice
Jaroslav Antoš: MBS Olomouc
Markéta Strašíková: MBS Moravská Třebová II
Václav Němec: MBS Havířov
Jana Heroutová: MBS Jindřichův Hradec
Zdeňka Nečadová: MBS Praha Krč
plán do konce roku 2017:
Hana Brigita Reichsfeld: VK v MBS Hodonín, BaPV v MBS Milotice
Jaroslav Antoš: VK v MBS Čeladná, VK v MBS Frýdek-Místek, VK v MBS Ostrava, BaPV v MBS
Šumperk, BaPV v MBS Olomouc - rodiny
Markéta Strašíková: VK v MBS Jihlava
Jana Heroutová: VK v MBS Liberec, BaPV v MBS Český Těšín, BaPV v MBS Kroměříž, BaPV
v MBS Třebíč
Luboš Kolafa: BaPV v MBS Příbram, BaPV v MBS Černošice, VK v MBS Sušice
Zdeňka Nečadová: VK v MBS Praha PMA, VK v MBS Praha PMS, BaPV v MBS Brno - Husovice
Marie Magdalena Janáčková: BaPV v MBS Stará Boleslav
NR vzala na vědomí dopis bratra Benjamina Vaila o jeho žádosti v MBS na definitivní opatření
(vystoupení) ze SFŘ. NR očekává sdělení rady MBS Brno Husovice podle odst. 1. čl. 58 GK.
3. Zprávy z oblastních setkání SFŘ
- NR obdržela informaci o průběhu oblastní duchovní obnovy v Olomouci. Probírané téma bude
otištěno na pokračování ve Formační části Zpravodaje.
- NR obdržela informaci o průběhu tří oblastních setkání na sv. Antonínku v roce 2017.
- Alena Hrbková informovala o proběhlé rekreaci Národní rady a služebníků v srpnu v Sušici. NR
podporuje tuto akci a navrhuje příští setkání v Olomouci.
- NM obdržela od sester klarisek z Brna Soběšic pozvání na oslavy 20 let založení jejich kláštera
v termínu 4. - 5. 11.2017. NR delegovala Zdeňku Nečadovou a Alenu Hrbkovou.
4. Kalendář NBS na rok 2018
NR se shodla na těchto termínech a místech zasedání:
2.12.2017 v Brně u kapucínů
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3.3.2018 v Praze – zasedání se účastní kandidáti do NR.
19.5.2018 v Brně – u kapucínů
Sekretář Luboš Kolafa byl pověřen kontaktovat organizátory poutí a oblastních setkání a zařadit termíny do
nového kalendáře, který bude projednán na zasedání NR 2.12.2017.
5. Zpráva z Velehradu ze Dnů lidí dobré vůle
NR vyslechla zprávu Zdeňky Nečadové o průběhu a přípravě akce a podpořila účast SFŘ i příští rok s tím,
že na organizaci by se měla podílet nejbližší MBS. Za NR je pověřena Zdeňka Nečadová.
6. Archiv SFŘ a redakční tým
Do archivu svědectví o povolání do SFŘ se zatím sešlo jen málo příspěvků. Redakční tým v říjnovém
Zpravodaji NBS znovu vyzve k zaslání životních příběhů a zkušeností.
Uzávěrka Zpravodaje NBS je 18.9.2017.
7. Kniha o svatých terciářích
NR rozhodla jednomyslně vydání publikace o svatých terciářích sv. Františka. Sestra Jitka Dominika
Krausová, zasvěcená panna, zpracovala 38 medailonů františkánských terciářů laiků z 20. století
a bezplatně je věnovala našemu serafínskému řádu. Vedoucím redakčního týmu pro vznik publikace byl
schválen Václav Hájek z MBS Uherské Hradiště.
Úvod ke knize napíše P. Bonaventura Štivar OFMCap.
8. Poustevna na Svatém Antonínku
Václav Hájek a Hana Brigita Reichsfeld seznámili NR se záměrem vybudovat poustevnu v areálu poutního
místa Svatý Antonínek. Investorem bude vznikající nadační fond. NR tento záměr vítá a doporučuje
prozatím podpořit modlitbou.
9. Národní františkánská pouť na sv. Hostýn 15. - 16. 9.2017
Organizací poutě byla pověřena Markéta Strašíková.
Poutní mši svatou bude celebrovat P. Bonaventura Štivar OFMCap.
10. Formační podzimní seminář Brno 13. - 14.10.2017
NR jednomyslně schválila předložený program semináře, který předložil národní formátor Václav Němec.
Program a přihláška je přílohou zápisu.
11. Seminář ministrů MBS a duchovních asistentů SFŘ 26. - 28.1.2018
NR schválila program a téma semináře, který předložila Hana Brigita Reichsfeld.
Program a přihláška je přílohou zápisu.
Organizuje Hana Brigita Reichsfeld.
12. Seminář P. Velly OFMCap.: „Růst ve společenství“ 10.- 15.2.2018 na Velehradě

NR byla seznámena s přípravami semináře a jednomyslně odsouhlasila téma semináře.
Pozvánka s přihláškou bude rozeslána ministrům MBS s tím, že by měli o této akci informovat místní
duchovní asistenty a pozvat je.
Kontaktní osobou je Zdeňka Nečadová.
Registrací na místě byl pověřen Václav Němec a Zdeňka Nečadová.
Konferenční poplatky budou hrazeny na účet SFŘ. Pověřena je Markéta Strašíková.
Poplatek za ubytování budou účastníci hradit na místě v kanceláři poutního domu Stojanov.
Plakátek a přihláška je přílohou zápisu.
13. Mezinárodní kapitula v Římě 4. - 12. 11.2017
NR byla informována o vážném úrazu Marie Magdaleny Janáčkové, která je zástupcem SFŘ v ČR
v mezinárodní radě. NR rada jednomyslně zvolila jako jejího náhradníka Hanu Brigitu Reichsfeld.
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NR projednala Instrumentum laboris z mezinárodní rady 2017 pro generální kapitulu. Jednotliví členové
NR předložili své připomínky k tomuto dokumentu. Hana Brigita Reichsfeld připraví zprávu za naše NBS
pro mezinárodní kapitulu a NR ji odsouhlasí mailovou konferencí.
14. Národní volební kapitula 2018
NR projednala návrh NM na svolaní národní volební kapituly v termínu 8.6-10.6. 2018 na Velehradě.
Druhý termín je na žádost mezinárodní rady určen 15.-17.6. 2018 na Svatém Hostýně. Návrh národní rada
jednomyslně schválila.
NM vyhlásí svolání národní volební kapituly v souladu s bodem 3 čl. III.2. národních stanov.
Na zasedání NR 2.12.2017 připraví sekretář Luboš Kolafa potřebné dokumenty a formuláře.
15. Jednání o hrobovým místech v Praze Olšanech
NR byla informována o podpisech smlouvy a dodatku smlouvy s Pražskou správou hřbitovů a znovu se
seznámila s částí zákona o pohřebnictví.
NR souhlasí, aby JUDr. Marie Myslilová sepsala písemnou dohodu mezi NR a MBS Praha PMS.

16. Zpráva o hospodaření
NR byla informována o stavu účtu, příjmech a výdajích a hospodaření 01-08/2017 (přílohy zápisu).
NR jednomyslně odsouhlasila výdaje NR:
výdaje na setkání ministrů v lednu 2017
cestovní výdaje členů NR
náklady na výrobu a tisk Zpravodaje NBS
Na účet SFŘ bylo zasláno z několika MBS na výzvu z mezinárodní rady z května letošního roku
22.700 Kč, NR jednomyslně schválila zaslání této částky na účet CIOFS.
NR pověřila br. Jiřího Šenkýře a br. Miloslava Müllera kontrolou účtu SFŘ dle Stanov a Konstitucí.
NR pověří před NVK kontrolou účetnictví odbornou osobu pro účetnictví.

Hospodářka Markéta Strašíková přešla v účtování na jednoduché účetnictví 1.1.2017.
Brno, klášter kapucínů
9. 9. 2017

Hana Brigita Reichsfeld OFS
národní ministryně

Podzimní formační seminář 13.10. – 14.10.2017 - Petrinum Brno
Program semináře:
Pátek 13.10.2017:
příloha zápisu z NR
17:00 - mše svatá u kapucínů
18:00 - nešpory u kapucínů
19:00 - ubytování
19:30 - společná večeře
20:00 - sdílení
21:00 - kompletář a adorace v kapli
22:00 - noční klid
Sobota 14.10.2017:
06:45 - ranní chvály v kapli
07:15 - společná snídaně
08:30 - mše svatá v kapli
09:30 - Národní bratrské společenství, jeho rada a její činnost (br. Václav Němec)
10:15 - přestávka
10:25 - Praktické modely činnosti NR (br. Václav Němec)
11:00 - diskuse
12:00 - Anděl Páně
12:30 - oběd
13:30 - Místní bratrské společenství (br. Václav Němec),
14.00 - diskuse s NR
15:00 - závěr a požehnání
Zájemci přihlašují oběd a nocleh: petrvaclav@centrum.cz, mobil 739 328 030 do 5.10.2017
Účastníci hradí na místě: příspěvek na stravu 100,- Kč, příspěvek na ubytování 100,- Kč
Zpracoval: br. Václav Němec, formátor NR
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příloha zápisu z NR

Pozvání na
setkání ministrů a duchovních asistentů MBS SFŘ
zváni jsou také bratři a sestry národních pracovních týmů SFŘ

26. - 28. ledna 2018 v Brně - CDM Petrinum, Veveří 462/15
Pátek 26. 1. 2018
17:00 mše svatá + nešpory u kapucínů (Kapucínské náměstí 303/5)
18:30 - 19:15 ubytování v Petrinu
19:15 večeře
20:00 pantomima „Jákobův zápas“ a další příběhy v podání misionářky Jany Ungerové
a mima Václava Dostála
Závěr večera - modlitba a kompletář v kapli
Sobota 27. 1. 2018
7:30 ranní chvály v kapli
8:00 snídaně
9:00 úvod přednášek P. Bonaventury Štivara OFMCap. - vybrané kapitoly Konstitucí SFŘ
9:00 - 9:45 1. přednáška - otázky členství v řádu
9:45 - 10:00 přestávka
10:00 - 10:45 2. přednáška - otázka formace
10:45 - 11:15 přestávka
11:15 - 12:00 diskuse k předneseným tématům
12:00 modlitba Anděl Páně
12:30 oběd (v restauraci)
14:00 - 14:45 3. přednáška - postavení duchovních asistentů v SFŘ
14:45 - 15:30 řešení modelových situací ve skupinkách
15:30 - 16:00 přestávka
16:00 - 17:30 zhodnocení řešení modelových situací a následná diskuse
18:00 mše svatá a nešpory v kapli
19:00 večeře a volné sdílení v jídelně
20:00 - 21:00 adorace a kompletář v kapli
Neděle 28. 1. 2018
7:00 ranní chvály v kapli
7:30 - 8:00 snídaně
8:00 - 9:00 závěrečná diskuse s národní radou
10:00 zakončení semináře mší svatou s intencí za všechny 3 řády sv. Františka
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příloha zápisu z NR

Přihláška na Seminář ministrů a duchovních asistentů MBS SFŘ
a služebníků národních pracovních týmů FSŘ
Brno Petrinum 26. – 28. 1. 2018

Jméno a příjmení:

MBS:
V MBS zastávám službu:
V NBS zastávám službu v týmu:
Žádám ubytování: 100,- Kč (v ceně 2 studené večeře a 2 snídaně)
Žádám zajištění oběda: 100,- Kč

ANO / NE

Pokud přijedete jen na jednu noc, napište, který den žádáte nocleh:

Můj E-mail:
Můj mobil:
Přihlášky posílejte do 15. ledna 2018
na e-mail: lubos.kolafa@kolafa.name
nebo na adresu
Luboš Kolafa

Žlutická 5
323 00 Plzeň
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ANO / NE

příloha zápisu z NR

Seminář pro františkánskou rodinu
Růst ve společenství
vede P. Elias Vella OFMConv. 10. – 15. 2. 2018
MÍSTO KONÁNÍ: Velehrad – poutní dům Stojanov
(údaje prosím uveďte za každou osobu zvlášť – samostatně)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Přesná adresa včetně PSČ:
Telefon:
e-mail:
Farnost/MBS:
CENA: 2250,- Kč až 3000,- Kč (podle výběru ubytování a stravy) + 600,- Kč konferenční
poplatek.
Začátek: registrací v sobotu 10. 2. od 16:00, v 18:00 večeře

Ukončení: ve čtvrtek 15. 2. obědem
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Prosím vyberte si z následujících možností a označte:

x

Strava
Cena celodenního stravování /začátek 10. 2. večeře, konec 15. 2. oběd/ = 1000,- Kč
Nemám zájem o stravování
Pokud potřebujete ze zdravotních důvodů dietní stravu, napište typ diety:
Ubytování
1-lůžkový s příslušenstvím
2-lůžkový s příslušenstvím
1-lůžkový bez příslušenství
2-lůžkový bez příslušenství

400,- Kč os./noc x 5 nocí =
350,- Kč os./noc x 5 nocí =
300,- Kč os./noc x 5 nocí =
250,- Kč os./noc x 5 nocí =

2000,- Kč
1750,- Kč
1500,- Kč
1250,- Kč

Registrace je platná až po zaplacení konferenčního poplatku 600,- Kč.
Konferenční poplatek je nevratný.
Platbu můžete učinit buď převodem z účtu či složenkou na účet
Poštovní spořitelny č. 189969375/0300.
Uveďte prosím také správný variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení
účastníka. Jako specifický symbol napište vaše telefonní číslo, které je uvedeno na přihlášce.
Vše je nutné uvést! Děkujeme.
Variabilní symbol: 20180210.
Konferenční poplatek uhraďte až po potvrzení přihlášky k ubytování a stravě, které
obdržíte ze Stojanova. Platbu za ubytování a stravu provedete po příjezdu v kanceláři
poutního domu Stojanov, 1.patro.
Při registraci v poutním domě Stojanov mějte doklad o uhrazení poplatku.
Účastníky ze Slovenska prosíme, aby si už doma vyměnili peníze na české koruny a platili
při ubytování na Stojanově v Kč (bankomat ani směnárna není v místě).
Náplní semináře budou přednášky na téma: zaměření, vedení, fungování a obnova našich
společenství. Sdílení a reflexe ve skupinkách.
Denně mše svatá a adorace.
Seminář pořádá Sekulární františkánský řád.
Přihlášky e-mailem na adresu: velehrad@stojanov.cz
Tel.: 733 741 896
Informace: zdenkanecadova@seznam.cz
Tel.: 736 215 273
9
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Na Svatém Antonínku
Zpráva Hany Brigity Reichsfeld OFS
z Národní kající pouti SFŘ na Svatém Antonínku 2. 7. 2017
2. července se konala kající pouti SFŘ na Svatém Antonínku. Tento den jsem si připomínali sv. apoštoly
Petra a Pavla. Hlavním celebrantem byl P. Bartoloměj Černý OFM z Liberce.
Ráno jsme se setkali u hrobu P. Antonína Šuránka v Ostrožské Lhotě a odtud se někteří s otcem Bartolomějem vydali pěšky na Svatý Antonínek. Mše svaté v 10.30 se zúčastnili terciáři z okolních MBS spolu s několika stovkami lidí z širokého okolí.
Odpoledne jsme se sešli k hodinové adoraci v kapli sv. Antonína a po ní následovalo velmi zdařilé vystoupení křesťanské folkové skupiny Sľnovrat ze slovenského Bardějova. Vedoucí skupiny Ľudovít Pacifik Billy OFS je náš bratr v řádu působící v Bardějově. Jeho písně i doprovodné slovo bylo krásným
svědectvím františkánské cesty života.

Zpráva br. Břetislava Františka Novotného OFS, ministra MBS Uherské Hradiště,
z oblastního setkání SFŘ na Svatém Antonínku 2. 9. 2017
Setkání proběhlo v poslední prázdninový týden za nepříliš příznivého počasí, ale ani to neodradilo
sedm františkánských bratrů a sester ze tří společenství (Uherské Hradiště, Hodonín, Opava) a spoustu
našich příznivců a přátel od obvyklého ,,antonínkovského programu".

Po mši svaté, kterou sloužil P. Bernardin Šmid OFM, následovala adorace s chválami a hudebním doprovodem. Vyprošovali jsme milosti jak pro naši františkánskou rodinu, tak pro toto poutní místo a celý
region. Zvlášť srdečné bylo posezení u ohně s opékáním uzenin. Posíleni na těle i duchu těšíme se na
další setkání v rámci našeho SFŘ.

„Modlitba sv. Františka před křížem“
Zážitky z velmi zajímavé duchovní obnovy, které se zúčastnilo také pět členů z MBS v Hradci Králové.
Probíhala od pátku 30. 6. do neděle 2. 7. na Hoješíně u Seče. Zde na místním zámečku sídlí Školské sestry
sv. Františka a zde měla také svůj pokojík, ve kterém dožila svůj život, sestra Eliška Pretschnerová OSF.
V současnosti u ní probíhá beatifikační proces. Obnovu vedla sestra Ludmila Pospíšilová, která vyučuje také
na Institutu františkánských studií v Praze. (Jejím rodným bratrem je známý teolog profesor Ctirad Václav
Pospíšil.) Mše svaté sloužil a svátost smíření nám poskytoval Otec Michal Pometlo OFM od Panny Marie
Sněžné z Prahy.
Celá duchovní obnova byla věnována tématu „Modlitba sv. Františka před křížem“. Jednalo se o františkánský
kříž ze San Damiana, kde sv. František uslyšel od Pána výzvu k obnovení nejen kostela, ale, jak později pochopil, i církve. Sestra Ludmila s námi nejprve podrobně rozebrala veškerou symboliku, kterou kříž obsahuje,
včetně významu jednotlivých použitých barev, postav a gest zobrazených na tomto bohatě malovaném kříži.
Dozvěděli jsme se, že se vlastně jedná původně o syrskou ikonu, která v sobě skrývá zjevení Nejsvětější Trojice. Zajímavé je, že přestože se první holé kříže začaly objevovat už ve 4. století, samotná úcta
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k Ukřižovanému, jak ji známe dnes, se objevila teprve v 11. století a velkého rozvoje dosáhla až ve 12. století.
V tomto století se projevoval v Assisi a okolí velký vliv mnichů ze Sýrie, kteří sem utekli ze své země
před obrazoborectvím. A právě i kříž v San Damianu, u kterého klečel sv. František, namaloval jeden z těchto
syrských mnichů.
Originál kříže, který nyní visí v basilice sv. Kláry v Assisi, je 2 metry vysoký, 1,3 metru široký a deset centimetrů silný. Na sv. Františka (a ještě více na sv. Kláru) měl obrovský vliv. Klarisky pak měly kříž
po dlouhých 700 let uschovaný a teprve v roce 1957 ho poprvé vystavily k uctívání pro veřejnost! Sestra Ludmila vyslovila zajímavou hypotézu: Je známo, že papež Jan XXIII. byl františkánským terciářem a damiánský
kříž uctíval. Hned v následujícím roce, po vystavení kříže klariskami, je zvolen papežem (1958) a v dalším
roce 1959 v duchu výzvy “oprav můj dům“, kterou sv. František před tímto křížem obdržel, svolává tento papež II. vatikánský koncil! Tedy trvalé vystavení tohoto kříže mohlo mít na Jana XXIII. velký vliv, stejně jako
na jeho rozhodnutí svolat koncil a zároveň, díky svolání koncilu, tím i vliv na dějiny celé církve.

Zastavili jsme se také nad první Františkovou modlitbou, kterou, stejně jako svou poslední modlitbu, napsal
výjimečně ve staré italštině. Všechny ostatní modlitby psal totiž v latině. Tato modlitba má ve staré italštině
zcela zvláštní rytmus a rým, jak jsme z úst sestry Ludmily slyšeli. V překladu již tak nevyzní. Ne náhodou je
sv. František také nazýván zakladatelem spisovné italštiny.
Sestra Ludmila se dotkla i problematiky exorcismu, které je v současné době v módě, a je, dle jejího názoru,
nadužíváno a zveličováno. Měli bychom si však udržovat tzv. „ekologii duše“, to znamená nevpouštět si do ní
negativismus i další věci, které ji zatěžují a znečišťují. Však sv. František je i patronem ekologů! Prosme místo
toho, aby nám Pán Bůh dal „pevnou naději a dokonalou lásku“ i přes veškeré naše pochybnosti.
Zajímavý byl také rozbor modlitby „Oficia o utrpení Páně“, kterou sv. František napsal v letech 1221-1223
ještě před svým stigmatizováním. Jeho vnitřní stigmatizace však už dávno před tím proběhla – a to před křížem v San Damianu! To, co Pán Ježíš prožíval, vyjadřuje sv. František pomocí citátů z žalmů a evangelií, které vybral s doplněním několika málo vlastních slov. Např. v oslovení Boha v žalmech doplňuje často slovo
„Otče“.
Se sestrou Ludmilou jsme rozjímali i modlitbu „Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti“. Když se
bratři ptali sv. Františka, jak se mají modlit, naučil je právě tuto modlitbu i s dodatkem „neboť svým svatým
křížem jsi vykoupil svět“. Měli se ji pomodlit vždy, když uviděli kostel nebo kříž.
Ještě jedna myšlenka mne zaujala. Církev, ač se to nezdá, nestojí na mediálně známých odbornících a teolozích, kteří tvrdí, že to vše dělají kvůli evangelizaci. Církev stojí na zcela obyčejných, prostých lidech, nebo
babičkách, které se stále modlí třeba totéž, například růženec, ale CELÝM SRDCEM! A to jste i vy! Církev
stojí na těch nejobyčejnějších lidech, kterých si nikdo nevšiml a u kterých by nikoho ani nenapadlo, že už jsou
světci! Stojí na těch, kteří chtějí být obyčejní. A to by mělo být i parketou františkánů!

Chtěl bych také nabídnout doporučení k četbě. Jelikož je, zvláště v dnešní době, velice frekventovaná otázka
islámu, sestra Ludmila nám pro lepší orientaci v této problematice doporučuje četbu knihy „Křesťanství
a islám“, kterou napsal její bratr prof. Pospíšil.
Martin Weisbauer OFS
MBS Hradec Králové
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Exercicie se svatým Leopoldem Mandičem OFMCap.
S tímto svatým kapucínem jsem se poprvé setkala při Mariánské pouti Prahou v roce 2016, kde jsme na
začátku pouti po mši svaté v kapucínském kostele U Panny Marie Andělské uctili jeho ostatky (společně
s ostatky svatého otce Pia z Pietrelciny). Moc jsem o něm – vlastně nic – nevěděla. Na exerciciích v olomouckém kapucínském klášteře letos v červenci nám ho otec Bonaventura Štivar OFMCap. představil
v jeho životopise a v listech „Poslání Třetího františkánského řádu“, které svatý kapucín Leopold Mandič
napsal pro terciáře před více než sto lety. Tyto texty, které jsme společně objevovali a pak každý sám mohl
o samotě v tichu rozjímat, jsou pro mne velkým povzbuzením. Vnímám z nich velkou lásku svatého Leopolda k terciářům, péči a starost o to, aby byli dobrými a svatými katolíky, kteří budou statečnými obhájci
Evangelia, dcery a synové svatého Františka z Assisi, ze kterých září jeho odlesk do dnešního světa, všude
tam, kde žijí, pracují, slouží…
Mám radost, že nám P. Bonaventura texty, které překládal z italského vydání, věnoval, a můžeme je
v příštích vydáních formační přílohy Zpravodaje NBS Laetitia vera otisknout.

Místní bratrské společenství Olomouc rodiny a bratři kapucíni nám připravili vše potřebné pro ztišení
a modlitbu. Děkujeme.
Zdeňka Nečadová OFS
MBS Jihlava

Národní františkánská pouť na sv. Hostýně
V sobotu 16.září, den před svátkem Vtisknutí stigmat našeho sv. Otce Františka, jsem se zúčastnila společně se sestrou Zdislávkou z našeho společenství Národní pouti SFŘ na sv. Hostýně. Po příjezdu na sv. Hostýn jsme se připojily k ostatním bratřím a sestrám v Jurkovičově sále, kde probíhalo setkání se členy Národní rady.
Poutní mše svatá pro františkány a ostatní poutníky a ctitele Panny Marie se konala v bazilice v 10:15 hod
a celebroval ji provinciál kapucínů P. Bonaventura Štivar OFMCap. Čas po mši svaté jsme využily
k vzájemnému setkání s ostatními bratry a sestrami a polednímu občerstvení. Ve 13 hodin jsme se opět přesunuly do baziliky, kde jsme po modlitbě litanií přijaly požehnání.
Naši terciářskou pouť jsme ukončili společnou Cestou světla, kterou si pro nás připravil bratr Jaroslav Antoš OFS z Národní rady. Moc mne potěšilo, že i přes chladné počasí byla hojná účast na závěrečné Cestě
světla.
Díky Bohu a Panně Marii za tento požehnaný čas.
Sestra Alena Růžena Hrbková OFS - MBS Brno kapucíni
Setkáním v Jurkovičově sále na svatém Hostýně začal tradičně sobotní program Národní františkánské
pouti. P. Bonaventura Štivar OFMCap. nás seznámil s Listem čtyř generálních ministrů k výročí 800 let
narození sv. Bonaventury, teologa a učitele modlitby. (List je součástí tohoto Zpravodaje). Svatý Bonaventura je autorem dvou životopisů svatého Františka a spisů o modlitbě Trojí cesta a Šest křídel serafínů,
které jsou k dispozici na webových stránkách kapucínů.
Zdeňka Nečadová OFS - MBS Jihlava
Čtěte AL!
Na zářijové pouti na sv. Hostýn nám bratr Bonaventura Štivar OFMCap. doporučil apoštolskou exhortaci
Amoris laetitia, kterou nazval "excelentním dílem papeže Františka". Radost z lásky, jak zní český překlad,
je o lásce v rodině a spíše než k přednáškám, je určena k osobní četbě a rozjímání o manželském životě.
Knihu vydaly Paulínky, je sice rozsáhlá, ale "čtivá".
Jiří Šenkýř OFS - MBS Jihlava
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Léto v Sušici
očima Aleny Růženy Hrbkové, Markéty Terezie Kubešové
a Ludmily Holáskové

V době letních prázdnin od 13.8. do 16.8.2017 se uskutečnilo terciářské setkání v klášteře u kapucínů v Sušici. Možnosti pobytu využili
nejen terciáři, ale i jejich rodinní příslušníci. Po celou dobu pobytu
nás duchovně doprovázel národní duchovní asistent SFŘ bratr
P. Rafael Budil OFMCap., který měl pro nás připravena krátká zamyšlení na téma Františkovy modlitby před křížem. Program celého
pobytu byl připraven ve spolupráci s MBS Sušice a jejich duchovním asistentem bratrem P. Kryštofem OFMCap., kteří se k nám dle
svých časových a pracovních možností připojovali. Každý den jsme
měli možnost prožívat pěkná a obohacující setkání bratří a sester doplněná společnou účastní na mši svaté, modlitbě a výletech. Navštívili jsme kostel ve Strašíně, Javorník, Kašperk, kostel na Mouřenci,
kapli Andělů strážných, kapličku Panny Marie Lurdské...
Ráda bych poděkovala MBS Sušice za milé přijetí jak v jejich společenství, tak na rodinné farmě u Melcherů a za pomoc při organizaci
výletů a občerstvení. Bratrům kapucínům děkuji za možnost pobytu
u nich v klášteře a doprovázení našich setkání.
Alena Růžena Hrbková OFS, MBS Brno kapucíni

Drápeme se
noha před nohu
pozor!
trnová koruna
kámen
a stromy
moře stromů
až na vrchol
k andělům
--Zapřáhni koně
pod kapotu
pojedeme
do světa
kopců, lesů,
výhledů
hrady a zámky,
hory a domky,
kopečky
a z toho nejvyššího
přehlédneš celé
Pošumaví
--Sdílení
otevřenost
lidé
a Bůh

Ve 3. srpnovém týdnu se konalo setkání členů národní rady a služebníků pomocných týmů v Sušici v klášteře bratří kapucínů. Za všechny, kdo jsme se zde sešli, bych chtěla moc poděkovat těm, kteří se
o nás s velkou láskou, péčí a obětavostí starali - zvlášť díky sušickým terciářům jsme poznali úžasná šumavská místa - přírodní krásy
i poutní místa (Strašín, sv. Mořic s úžasnými freskami, Poutní kostel
sv. Andělů strážných nad Sušicí a další), byli jsme neustále zásobováni různými koláči a dobrotami, jak o posvícení, a navštívili jsme už
nám terciářům dobře známou soukromou výrobnu sýrů u Melcherů
na statku nad Sušicí.

Slova
a samota nevyřčené
je dluh

Hlavně jsme ale prožili nádherný duchovní týden s každodenní mší
svatou, společnými modlitbami, duchovním vedením a krásnými
přednáškami a svědectvím br. Rafaela z Brna, možnost adorace
a společného sdílení a tříbení názorů v krásně renovovaných prostorách kapucínského kláštera - prostě, kdo něco podobného někdy zažil,
dobře ví, že žádná dovolená u moře se tomuhle nemůže rovnat.

Kráva
ovce
výtah do kopce
klid lurdské kaple
zvonec na krku
mládě u struku
děti pod nohama
klid altánu a vyhlídka
sýr

Jsem velmi vděčná Bohu za vás všechny - vynikající bratry a sestry,
které jsem dostala, za tyto společné okamžiky s vámi prožité a velmi
se těším, co nám náš nebeský Tatínek chystá v budoucnu.
Markéta Terezie Kubešová OFS, MBS Slatiňany

Splácíš
plnými hrstmi novému
společenství
---

dřina a láska
lidská i Boží to neodlišíš
Ludmila Markéta Holásková OFS,
MBS Brandýs nad Orlicí
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Lesní stezka ke světovému Dni modliteb za péči o Stvoření
v Hradci Králové
Papež František ve třetím roce svého pontifikátu přichází s revoluční encyklikou Laudato si, která je zaměřena na životní prostředí, na naši odpovědnost vůči planetě Zemi a životu na ní. Obrací se ke každému člověku této planety, nejen ke křesťanům nebo členům katolické církve. Navazuje tak na papeže Jana Pavla
II., který vyzval ke „globální ekologické konverzi“. Papež František také v roce 2015 přidává katolickou
církev ke Světovému dni modlitby za ochranu Stvoření, který slaví křesťanské církve vždy 1. září.
To byl také důvod, proč Místní společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové letos poprvé
zorganizovalo v sobotu 2. září pro veřejnost pochod s názvem „Lesní stezka ke světovému Dni modliteb za
péči o Stvoření“. I přes velkou „konkurenci“ první mariánské soboty v ČMF Koclířov, hradecké Slavnosti
královny Elišky nebo probíhající letecké přehlídky CIAF se účastníci sešli v dostatečném počtu, aby pochod mohl být zahájen. Akce začala v obci Býšť, která leží 10 km od Hradce Králové, mší svatou obětovanou za poutníky. Bohoslužbu celebroval a poutníkům na cestu požehnal Otec Tomáš Kvasnička. Poté se
poutníci vydali hradeckými lesy po naučné stezce Koliba do Hradce Králové. Stezku vybudoval podnik Lesy České republiky a má 13 zastavení s pěknými informačními tabulemi. Účastníci však nezůstali jen
u nich, ale na každém zastavení vyslechli a promeditovali některé myšlenky z encykliky Laudato si. Hradečtí františkánští terciáři použili nejen vybrané texty ze zmíněné encykliky, ale i některá zajímavá zamyšlení nad encyklikou - například od Jiřího Zajíce OFS nebo Pavla Nováčka, ale i texty ČBK k této encyklice.
Jiří Zajíc je terciářem, katolickým pedagogem a publicistou. Říká, že o této encyklice by se mělo hovořit
jako o „radikálním uchopení skutečnosti Božího otcovství v důsledcích, které z něj plynou pro stvoření
a náš život v něm.“ Papež František se ztotožňuje ve svém vyjádření s patriarchou Bartolomějem a říká, že
„… Zločin proti přírodě je zločinem proti nám samotným a hříchem proti Bohu.“
Celá trasa měřila asi 10 km a v závěru nechyběl Chvalozpěv Stvoření, jehož autorem nebyl nikdo jiný než
sv. František z Assisi, podle kterého pojmenoval papež také svou encykliku Laudato si (v překl.
„Pochválen buď“). Zkušební první ročník lze považovat za úspěšný, všichni účastníci pochodu byli nadšeni
a již nyní přislíbilo v příštím roce svou účast mnoho budoucích zájemců, kteří se s poutníky setkali.
Martin Weisbauer OFS
MBS Hradec Králové

V Perspektivách č. 31 (elektronicky na http://www.katyd.cz/clanky/proc-potrebujeme-evropskou-unii.html)
vyšel článek našeho bratra Hayato Josefa Okamury OFS ze společenství od Panny Marie Sněžné v Praze
s názvem „Proč potřebujeme Evropskou unii?“. Protože článek vyšel v době dovolených a možná někdo jej
přehlédl, připomínám jej hlavně proto, že v říjnu budou volby do Poslanecké sněmovny. Článek upozorňuje
na populisty, kteří budou strašit a lhát, jen aby ovlivnili voliče. Autor připomíná zázrak míru uprostřed evropského kontinentu, který je nejdelší v historii. A ptá se, komu že se nelíbí silná EU? A píše: „Je přitom
nanejvýš zřejmé, že ruská a čínská vláda mají eminentní zájem Evropskou unii oslabovat a postupně rozložit“. Evropa je však ohrožena i zevnitř. Příliš jsme si zvykli na pohodlný blahobyt a považujeme jej za samozřejmost. Ale položme si otázku: Jak my, sekulární františkáni, můžeme Evropě pomoci? Historicky je
to přece naše Evropa!
Jiří Šenkýř OFS
MBS Jihlava
Pokračování na další straně
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Stále častěji se ozývá v části české veřejnosti volání po vystoupení z Evropské unie. Ztratila snad EU smysl
své existence? V čem spočívá její význam?

ÚHEL POHLEDU Hayata Josefa Okamury
Prožíváme dnes zázrak takového míru a stability, navíc v demokraticky uspořádané společnosti, zde, uprostřed evropského kontinentu, jakého snad v historii doposud nikdy nebylo. Člověk by čekal pokoru a vděčnost těch, kteří těchto výsad pokoje a blahobytu užívají, ale realitou je spíše opak. Přímo do očí bijící je
hrozivá vnitřní slepota a zmatek těch, kteří nyní hlasitě žádají vystoupení našeho národa z Evropské unie –
a tak vlastně její podstatné oslabení a postupné rozbití. Ukazuje se přitom ztráta historické paměti kolosálních rozměrů. Část dnešních Evropanů zapomněla, že právě národovectví izolující od sebe jednotlivé národy vedlo v minulosti k napětím a krizím, že nacionalismus zdůrazňující egoismus jednotlivých států a nedostatek solidarity s těmi okolními se nakonec stával příčinou válek. Mnozí lidé dnes nechápou, co je válka se
svými hrůzami, jak nesamozřejmý a drahocenný je mír, v němž nyní žijeme.
EU má své nepřátele
Je přitom nanejvýš zřejmé, že ruská a čínská vláda mají eminentní zájem Evropskou unii oslabovat a postupně rozložit. I u nás už delší dobu zuří vytrvalá dezinformační kampaň na internetu řízená z Kremlu.
Rozsévá mezi našimi občany strach a nejistotu, šíří nedůvěru k veřejnoprávním médiím, jako jsou Česká
televize a Český rozhlas, a podkopává tak vlastně základy fungující parlamentní demokracie jako takové. Je
to v příkrém rozporu s naším národním zájmem. Navíc se zdá, že v Moskvě nyní pokládají náš národ za slabý článek jak EU, tak NATO, a chtějí z nás učinit svého „trojského koně“ v těchto demokratických a jasně
prozápadních společenstvích. Musíme se proto v nadcházejících volbách jasně postavit všem domácím pomahačům našich nepřátel.
Křesťanské kořeny EU
Za zakládající „otce“ dnešní jednotné mírové Evropy se všeobecně považují tři křesťanští demokraté: německý kancléř Konrad Adenauer, francouzský politik lucembursko-lotrinského původu Robert Schuman
a Ital Alcide De Gasperi. Žádný z nich se nestyděl veřejně se modlit a vystupovat před lidmi jako věřící
křesťan. Spojovala je otřesná zkušenost dvou světových válek na našem kontinentě s miliony mrtvých, zážitek strádání ve vlastním životě a osobní skromnost. Jsou si podobni také jako lidé autentických přesahů –
jako opravdoví katolíci, kteří živě chápou, že vedle národa definovaného především určitým jazykem, existuje také širší společenství křesťanů a lidstva vůbec. Jako lidé přesahů jazykových a civilizačních – Robert
Schuman dvojjazyčný, s francouzštinou a němčinou, pocházející z pomezní oblasti mezi Německem a Francií. Podobně De Gasperi, který vyrůstal jako Ital s rakouským občanstvím a studoval ve Vídni.
Papež František opakovaně vyjádřil svoji jasnou podporu Evropské unii. Přitom ji ale samozřejmě nepokládá za bezchybnou. Naopak, je třeba ji stále obnovovat z hlubokých duchovních zdrojů – kořenů naší evropské, křesťanstvím formované civilizace. Současný papež však svými gesty a slovy jednoznačně vyjadřuje,
že se EU nemá podkopávat ani oslabovat, protože je přes všechnu svou nedokonalost pro národy, jež v ní
žijí, velikým dobrodiním. Příkladným Evropanem je také emeritní papež Benedikt XVI., který ve svém životě
ovládl řadu jazyků evropských národů a osvojil si poklady jejich literatury a filozofie. Co je tedy křesťanského na tom chtít z Evropské unie vystupovat a rozbíjet ji?
Je zapotřebí „obrácení srdce“
Démoni nejednoty a zmaru buší na dveře lidských myslí a znepokojují. Budou mít Evropané ještě sílu jim
vzdorovat? Evropa zažívá velké duchovní vyprázdnění, úpadek vlastní civilizační tradice. Široké vrstvy Evropanů ani nenavštěvují bohoslužby, ani nečtou Bibli, ani se nemodlí. Lidé byli svedeni k životu zasvěcenému materiálním požitkům, takže primát ducha vystřídal primát konzumního blahobytu. Už celé generace
uvykly tomu „mít se dobře“ a nedochází jim, že zde něco podstatného „nehraje“. Dnešní do očí bijící nápor uprchlíků a migrantů jakoby současnou nedobrou situaci ještě zvýrazňoval. Chybí potřebné a nutné
sebeomezení a dobrovolná skromnost. Korupce politiků, úředníků i běžných občanů není jenom ta zjevná,
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ale existuje i „plíživá“ korupce – taková, která není na první pohled tolik vidět. Je to „život na vysoké noze“, z něhož se nechce slevit. Zde je zapotřebí „obrácení srdce“.
Dnešní Evropa vyžaduje týmovou spolupráci
Není, myslím, žádný zcela izolovaný „český národní zájem“, který lze prosazovat sám o sobě. Náš středně
velký, desetimilionový národ existuje jenom uprostřed dalších národů ve svém bližším i vzdálenějším okolí
a ve vztahu k nim. Je nám souzeno, že musíme spolupracovat s ostatními státy kolem sebe, jiná cesta neexistuje. Té spolupráci se říká evropská a mezinárodní politika, diplomacie. I na tomto poli lze být mistry, pouze průměrnými hráči, nebo docela prohrávat. Je přitom jasné, že jednotná mírová Evropa naší doby, Evropská unie, vyžaduje týmového ducha a týmovou spolupráci. Ani sportovní mužstvo nemůže vítězit, když
jeho hráči mezi sebou dobře nespolupracují, když hraje každý jenom pro sebe, nebo by dokonce hráči stejného mužstva hráli proti sobě. Zejména v kritických situacích – jako když vrcholila migrační krize – nemůžeme hrát jenom „sami na sebe“, jinak se od nás ostatní národy Evropské unie postupně odvrátí. A nakonec se osamoceni staneme obětí další války nebo okupace.

Měli bychom se méně ptát, jaké výhody, kolik peněz naše republika zase příště od EU dostane. Spíše bychom se měli tázat, co my, náš národ může pro EU, její dobré fungování, sám přinést. Naším ziskem z členství v Evropské unii přece nejsou na prvním místě peníze (i když bychom si samozřejmě měli této finanční
podpory od našich západních sousedů vážit). Tím skutečným ziskem je především to, že smíme s řadou dalších národů patřit do velkého a silného demokratického společenství jednotné mírové Evropy, které může
obstát tváří v tvář nedemokratickým mocnostem, jako jsou Rusko a Čína. Existenci EU nám právem závidí
mnoho lidí z různých míst světa, pro něž je taková spolupráce národů mezi sebou v jejich domovském regionu zatím jenom vzdáleným snem.
Pozor na populisty
Mějme se v době opakujících se teroristických útoků v Evropě na pozoru nejen před terorismem, ale také
před populistickými politiky, kteří sobecky zneužívají nejisté situace a záměrně v lidech rozdmýchávají
a přiživují strach z uprchlíků a migrantů. Nejprve naše občany cíleně a dlouhodobě straší, a pak se stavějí
do role jejich jediného zachránce a spasitele – a chtějí tak snadno „sklízet“ jejich hlasy při volbách. Tito
podvodní politici zároveň spolupracují s extrémistickými stranami v jiných evropských zemích. Je jim společné to, že rozbíjejí Evropskou unii – přesně v zájmu kremelské vlády v Moskvě. Od ní se jim dostává
masivní podpory, především v podobě vytrvalé propagandy skrze dezinformační weby na internetu. Přitom
je jejich jasným dlouhodobým cílem rozbití Evropské unie a návrat našeho národa do mocenského područí
Ruska.
Zdá se mi, že dnes stojíme na podobné historické křižovatce jako naši předkové v roce 1948. Nyní hrozí, že
v říjnových parlamentních volbách s převahou zvítězí nestandardní a nedemokratické politické uskupení,
které stojí a padá s jediným oligarchou s komunistickou minulostí, podezřelým navíc ze spolupráce s tehdejší násilnickou Státní bezpečností. Bylo by pak tragédií pro naše děti a vnuky, kdyby toto „hnutí“ po volbách vytvořilo koaliční vládu se stávajícími komunisty a s krajně pravicovou a ostře protievropskou SPD.
Jsou naši občané ještě schopni se nad nynější společenskou situací rozumně zamyslet a podpořit při volbách skutečně demokratické a nepopulistické politiky? Vzpamatujeme se včas?
Jsem přesvědčený, že český národ, v tradici našich světců a „Otce vlasti“ císaře Karla IV., patří civilizačně
i politicky k evropskému Západu. Nemáme se žádným způsobem vracet do područí Ruska. Jeho vláda lituje
rozpadu Sovětského svazu a jeho impéria a přeje si postupně rozšiřovat sféru svého vlivu. Není těžké uhodnout a pochopit, že v těchto plánech vládcům v Moskvě překáží vedle NATO především Evropská unie.
I proto se chci zasadit za EU hluboce obnovenou ideálem jejích křesťanských zakladatelů.
Autor je politik a tlumočník, v říjnu v parlamentních volbách kandiduje za KDU-ČSL.
Příloha Katolického týdeníku Perspektivy 2017/31
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Co mají dělat františkánští terciáři?
Před několika lety jsem dostal tu milost setkat se blízko hrobu Vzkříšeného Ježíše v Jeruzalémě s Hanou
Brigitou Reichsfeld. Jak plynuly roky, začal jsem pod spolehlivým vedením Ducha Svatého poznávat, že
toto zvláštní setkání bylo vskutku dílem Boží prozřetelnosti. Zprávu, že Hana Brigita byla z Boží vůle zvolena ministryní Sekulárního františkánského řádu v České republice, beru jako možnost pozorovat, že Bůh
opravdu koná “mocné skutky” (1 Petr 2:9)! Tedy, jsem připraven podělit se s vámi o mou prostou, Duchem
danou vizi povolání františkánského terciáře v dnešním světě, a zvláště v České republice.
Když jsem četl Řeholi sekulárního františkánského řádu, především kap. 2, článek 4, jež se věnuje způsobu
života, který má vést každý člen a bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu, opravdu mě to
zasáhlo. Píše se zde: “Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat Evangelium našeho Pána
Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal] podněty pro svůj život a učinil
jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy lásky a cesta k němu. On je pravda,
do které nás uvádí Duch Svatý. On [sám] je život, který nám přišel dát v hojnosti. Sekulární františkáni se
kromě toho mají často věnovat četbě Evangelia. Z Evangelia mají přecházet k životu a ze života k Evangeliu.”
Ačkoliv nemám přímou zkušenost se SFŘ (Sekulárním františkánským řádem), neznamená to, že nemohu
přispět a v pokoře navrhnout praktické postupy, jak zařídit, aby SFŘ byl ještě více každodenním svědkem
Evangelia na františkánský způsob. Řehole tvrdí, že členové a bratrstva SFŘ jsou povoláni ZACHOVÁVAT EVANGELIUM našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista
[čerpal] podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. V Evangeliu nám Ježíš
říká: “Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě” (Mt 25:36). Navíc svatý František v první větě své Závěti
píše: “Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal konat pokání: když jsem ještě vězel v hříších, zdálo se mi nesnesitelně hrozným, měl-li jsem se setkat s malomocnými. Proto sám Pán mě dovedl mezi ně
a prokazoval jsem jim skutky milosrdenství. A když jsem od nich odcházel, pak to, co se mi zdálo hrozným, proměnilo se mi v radost pro duši i tělo. Potom jsem už dlouho neváhal a opustil jsem svět.”
Pokud opravdu chceme být skutečnými členy a společenstvími SFŘ, měli bychom následovat Ježíšovo
Evangelium podle způsobu, jak ho interpretoval svatý František. Musíme začít navštěvovat nemocné v nemocnicích a stárnoucí v pečovatelských domovech. Musíme se dívat po osamělých lidech a nabízet jim
svou lásku. Naše společenství by měla být místy, kde nabízíme pohostinnost pro ty, kteří se cítí všemi
opuštěni. Mám na mysli lidi, kteří žijí sami a nemají nikoho, kdo by se o ně opravdu zajímal. Proč pro ně
my, bratrská společenství SFŘ, neuspořádáme nějaká setkání a nenavštěvujeme je pravidelně?
Jako nemocniční kaplan v Nemocnici Matky Boží (národní nemocnici na Maltě) si myslím, že členové SFŘ
by měli pomáhat řeholním bratřím v jejich pastorační práci s nemocnými. Tedy členové SFŘ mohou navštěvovat nemocné a přinášet pacientům Nejsvětější svátost, organizovat modlitební setkání pro pacienty
a jejich rodiny a personál a neustále podněcovat v lidu Božím potřebu navštěvovat je a být s pacienty v nemocnicích i v jejich domovech.
Tyto výše zmíněné návrhy jsou praktickým způsobem, jak vzdorovat společnosti kultury “užij a zahoď”, ve
které dnes žijeme, zvláště v České republice, na Maltě a na celém evropském kontinentě. Když se setkáváme a pečujeme o ty, kteří trpí, zvláště o nemocné, osamělé a depresivní, propagujeme vskutku přátelství
a bratrství. Jak nám ukazují Ježíš a František, být bratrem a sestrou těm, kdo trpí, je opak kultury “užij
a zahoď”, která mrzačí duchovní stavbu našich zemí.
Učiňme SFŘ atraktivnějším pro mladé lidi tím, že ho učiníme náročnějším! Jako členové a společenství
SFŘ buďme živými svědky milosrdného Ježíše, který chce i dnes procházet ulicemi České republiky, Malty a celého světa, protože chce hojit rány - osamělých, těch, kteří trpí depresemi, nemocných a lidí, kterým
se zhroutil život - svým pečujícím přátelstvím. Ježíš chce skrze nás být bratrem a sestrou všem! Nemůžeme
se otočit zády k Ježíšovi, který chce naši lásku v nemoci, ve stáří, v opuštěnosti a ve všech těch, kteří mají
pocit, že jsou odpadem naší společnosti.
Pane, veď nás svým životodárným Duchem ke vzkříšení SFŘ - tím, že ho otevřeš své dokonalé lásce. Použij
nás, v našem světském stavu, abychom byli Tebou pro druhé, zvláště pro ty, kteří potřebují naši milující
péči. Amen.
Fr. Mario Attard OFMCap.
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Drazí bratři a sestry!

K výročí 800 let založení našeho řádu svatým Františkem z Assisi společně sbíráme a tvoříme archiv příspěvků o povolání do našeho řádu, svědectví nás, současných bratří a sester i těch,
kteří tu byli před námi a jsou pro nás vzorem a inspirací na naší cestě za Pánem ve stopách svatého Františka. Chceme představit živé srdce řádu, chceme oslovit lidi ve světě, ale i uvnitř řádu, pro povzbuzení do
budoucnosti. Nechceme psát historii našeho řádu, prohledávat archivy, ale chceme společně objevovat
a svědčit o tom, že i po osmi stech letech je Františkovo pozvání stále živé, životadárné a inspirativní.
První příspěvky chceme sbírat do konce letošního roku, abychom mohli začátkem roku 2018 otevřít elektronický archiv na našem webu.
Rozdělení archivu:
1. díl

o víře v Boha a o svatém Františkovi

2. díl

životopisy sekulárních františkánů, životní cesta
+ možné podkategorie „duchovní asistenti“ a „svědectví ze zahraničí“

3. díl

volání, povolání, moment oslovení, prožitek
co mi to přineslo do života, dary

4. díl

mapka ČR s vyznačením míst, kde jsou MBS SFŘ
+ svědectví společenství

Tak vás všechny chci znovu povzbudit k zapsání vaší cesty do SFŘ, jak vás Pán povolal, jaké bratry a sestry jste na cestě potkali a jaké dary jste od Pána dostali, jak se daří vaše povolání žít. Také jak vznikalo vaše
MBS a čím žije a jak se vám daří uskutečňovat bratrství. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, neváhejte se
na nás obrátit na níže uvedené adresy.
Připomínám ještě, že je nutné napsat souhlas s publikováním vašeho příspěvku.

KONTAKT:
internetová adresa archivu: SFRarchiv800@seznam.cz
Poštovní adresa:

KLÁŠTER KAPUCÍNŮ
Sekretariát NR SFŘ v ČR
Kapucínské náměstí 303/5
602 00 BRNO

3.9.2017 v Jihlavě
Zdeňka Alžběta Nečadová OFS

koordinátor redakčního týmu
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Společenství

Přijmení

Jméno

Řádové

Profes

Výročí

Plzeň

Pták

Václav

František

03.11.1952

65

Plzeň

Vlnařová

Jana

Antonie

06.10.1972

45

Praha PMA

Turková

Romana

Jakuba

15.10.1977

40

Šternberk

Švecová

Pavla

10.10.1982

35

Brno, Husovice Hudaň

Petr

Julián

08.10.1982

35

Brno, Husovice Hudaňová

Helena

Ludvíka

08.10.1982

35

Brno, Husovice Mendelová

Viola

Serafína

08.10.1982

35

Praha Spořilov

Lacman

Josef

Jan Evangelista

02.10.1982

35

Liberec

Tirpáková

Květa

Markéta z Cortony

1987

30

Praha PMS

Vokounová

Helena

Marie Magdalena

1987

30

Čeladná

Alexa

Petr

Pavel František

14.12.1987

30

Příbram

Ciklerová

Milada

Marie Goretti

29.11.1987

30

Frýdek-Místek

Hasalová

Marie

Terezie

24.11.1987

30

Šternberk

Holík

Jiří

04.10.1987

30

Šternberk

Novák

Štěpán

04.10.1987

30

Šternberk

Nováková

Dobromila

04.10.1987

30

Praha PMS

Brachtlová

Marie

Marie

1992

25

Praha PMS

Křikavová

Marie

Klára

1992

25

Praha PMS

Mikulková

Jana

Zdislava

1992

25

Praha PMS

Strnadová

Eva

Terezie

1992

25

Šumperk

Kocůrek

Petr

Ignác

08.12.1992

25

Jirková

Věra

Veronika

01.12.1992

25

Halodová

Vladimíra

Ludmila

18.10.1992

25

Malinová

Anna

Virginie

18.10.1992

25

Slezáková

Marie

Veronika Guilianni

18.10.1992

25

Kroměříž

Prachařová

Marta

Marta

18.10.1992

25

Brandýs nad
Orlicí

Rösslerová

Hana

Klára

17.10.1992

25

Jablunkov

Zuberová

Helena

Anežka

03.10.1992

25

Jablunkov

Gryczová

Jadwiga

Veronika

03.10.1992

25

Blažovice

Štěpánková

Ludmila

Růžena Viterbská

25.09.1992

25

Olomouc

Minářová

Iva

Klára

13.12.1997

20

Jihlava

Butorová

Helena

Anežka

07.12.1997

20

Jihlava

Pometlo

Václav

Maria Pavel

07.12.1997

20

Fulnek

Feilhauer

Jaromír

08.11.1997

20

Moravská Třebová I
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště

20

Fulnek

Stehlík

Martin

08.11.1997

20

Fulnek

Stehlíková

Jana

08.11.1997

20

Ostrava

Hňup

Jindřich

Michael

04.11.1997

20

Ostrava

Papřok

Jan

František

04.11.1997

20

Praha Sv. Josef

Konůpková

Blanka

Monika

23.12.2002

15

Praha Sv. Josef

Korda

Jiří

Marián

23.12.2002

15

Hodonín

Šupálková

Marie

Terezie

06.11.2002

15

Havířov

Surá

Monika

Marie

12.10.2002

15

Šternberk

Brachtlová

Zdeňka

24.11.2007

10

Šternberk

Brauner

František

24.11.2007

10

Šternberk

Braunerová

Anežka

24.11.2007

10

Šternberk

Dostálová

Markéta

24.11.2007

10

Šternberk

Nováková

Vítězslava

24.11.2007

10

Šternberk

Obšil

Josef

24.11.2007

10

Šternberk

Obšilová

Ludmila

24.11.2007

10

Jihlava

Burdichová

Marie

Agáta

27.10.2007

10

Krnov

Pavelková

Eva

Scholastika

13.10.2007

10

Krnov

Paluzgová

Anna

Dagmar

13.10.2007

10

Přerov

Janák

Robert

Bernard

04.10.2007

10

Olomouc

Krejsa

František

Jan

12.11.2012

5

Stará Boleslav

Nováková

Jiřina

Faustýna

07.10.2012

5

Stará Boleslav

Jiranová

Eva

Anežka

07.10.2012

5

Stará Boleslav

Jiran

Pavel

Tomáš More

07.10.2012

5

Stará Boleslav

Zemanová

Radka

Marie Magdalena

07.10.2012

5

Stará Boleslav

Dědek

Vojtěch

Rufin

07.10.2012

5
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