
  

 

BŘEZEN 2018 ČÍSLO 10 

ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

Uvnitř naleznete: Kalendárium; Z jednání národní rady; Ze semináře 
s P. Vellou; Oblastní setkání Jihlava; Pouť na Svatou Horu; 
Františkáni a migrace; Vitalita MBS Sušice; Výročí a další ... 

Nechme se najít Bohem 

Drazí bratři a sestry, 

prožívali jsme čtyřicetidenní postní období, kdy jsme si připo-

mínali a hlouběji uvědomovali utrpení našeho Pána Ježíše 

Krista. Čtyřicetidenním postem se Ježíš připravoval na úkol, 

který ho čekal. Věděl, že půjde na smrt. Dobrovolně se vydal a 

vzal na sebe všechny naše hříchy. 

V knize Deuteronomium Starého zákona nabízí Mojžíš lidu 

dvě cesty. První cesta je cesta života a štěstí. Obnáší milovat 

Boha, poslouchat jeho hlas a jeho přikázání, chodit pod Božím 

vedením… Člověk tady dostává příslib života a požehnání 

před vstupem do zaslíbené země.  A pak je tam ta druhá cesta - cesta smrti a neštěstí, kdy je lidské srdce 

odvrácené a  vedené od Boha, není ochotné Bohu naslouchat… Člověk je postaven do prostoru svobody. 

Jeden z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jeden z nejstarších vůbec (letos 30. 3. - 7. 4.) je Pe-

sach - Svátek nekvašených chlebů, Připravují se nekvašené chleby macesy, obřadná Sederová večeře ne-

boli Seder. Je to slavnostní večeře sloužící jako připomínka vyvedení Izraele z egyptského otroctví. 

V Izraeli i jinde ve světě slaví křesťanské Velikonoce skupiny mesiánských Židů (ti z židovského národa, 

kteří věří v Ježíše Nazaretského jako Mesiáše Izraele). 

Jako křesťané jsme vstoupili do Svatého týdne Květnou nedělí průvodem (letos 25. 3.), který symbolicky 

naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže.  Žehnají se palmové rato-

lesti (u nás kočičky) s prosbou o požehnání také nám, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem. 

Na Zelený čtvrtek si připomínáme, jak Ježíš naposledy večeřel se svými přáteli v horní místnosti na hoře 

Sion v Jeruzalémě. Při večeři ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy. Potom odtud od-

chází do Getsemanské zahrady na Olivové hoře. V Getsemanské zahradě ho přepadá hrůza a úzkost. Sám 

říká: „Má duše je smutná až k smrti…  Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale 

ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ (Mk 14, 34 -36) 

Velký pátek je vzpomínkou na ukřižování, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a 

rozjímání. Ve tři hodiny odpoledne si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. On bez viny nesl naše viny a 

hříchy. „Šel jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neote-

vřel.“ (Izaiáš 53,7) 

Bílá sobota -  zvláštní stojaté ticho, jakoby se všechno zastavilo, vyprázdnilo…dvířka svatostánku jsou 

otevřená, svatostánek je prázdný…Přicházejí mně na mysl slova z Písně písní 3. kap.: „Hledala jsem toho, 

kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla. Teď vstanu a obejdu město, ulice, náměstí, vyhledám 

toho, kterého tolik miluji. Hledala jsem ho, a nenalezla… Toho, kterého tolik miluji, jste tu neviděli?“ 

Nechat se Bohem milovat 
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„První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu 

odvalen… Marie stála venku před hrobem a plakala… „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 

Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: „Proč plá-

češ? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni 

mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu. “Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky 

„Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi 

k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Ma-

rie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“ (Jan 20, 11-18) 

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční "přechod" (pesach) ze zajetí utr-

pení a smrti do života svobody a plnosti. V kostelích se opět rozezvučí zvony a protrhnou ticho, které tam 

po tři dny bylo. Do ticha zaburácí ALELUJA, což značí: „CHVALTE PÁNA!“ 

Velikonoční chvalozpěv „Exsultet“ vidí vzkříšení v souvislosti se Starým zákonem i se životem součas-

ného křesťana: … „Dnes je slavnost veliké noci, kdy se zabíjí onen pravý Beránek, jehož krev posvěcuje 

veřeje věřících.  

To je ta noc, ve které jsi, Bože, naše praotce, Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta; 

Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou. 

To je tedy ta noc, kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu… 

…To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.“ 

Kým je pro mne Ježíš?... 

Přítel…Zachránce…Spasitel…Utěšitel…Bratr…Emanuel  - Bůh mezi námi - Ježíš v Eucharistii  

Eucharistický motiv je krásně vyjádřen na mozaice na sarkofágu kardinála Špidlíka na Velehradě a tam je 

také napsané povzbuzení: „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí 

vztahy, které nekončí.“ 

A poselství pro člověka a jeho největší úkol na zemi?  NECHAT SE BOHEM MILOVAT. 

Pane, dej nám, prosím, prožít letošní Velikonoce v Tvé blízkosti. Ať se necháme Tebou milovat. Amen. 

Požehnané Velikonoce v trvalé radosti z vítězství Života nad smrtí  

Vám přeje Vaše sestra Hana Brigita Reichsfeld OFS 
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Seznam příloh Zpravodaje: 
 
 Laetitia Vera - formační příloha 

 Fotopříloha 

25. března Květná neděle 

1. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

8. dubna Neděle Božího Milosrdenství 

9. dubna Slavnost Zvěstování Páně 

14. dubna pouť ke hrobu br. Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše sv. v 15:00 hod.) 

8. května Panna Maria, Prostřednice všech milostí 

8. května oblastní setkání na Svaté Hoře v Příbrami 

10. května Slavnost Nanebevstoupení Páně 

17. května oblastní pouť do františkánského kláštera Hájek u Prahy 17. ročník 

(Zahájení v areálu kláštera sester benediktýnek v Praze na Bílé Hoře v 9:00)  

19. května oblastní setkání SFŘ na Sv. Antonínku 

19. května konference Poselství a výzvy života Služebnice Boží Elišce Pretschnerové OSF v Hradci 

Králové 

20. května Slavnost Seslání Ducha Svatého 

26. května zasedání NR – příprava VNK – v Brně u kapucínů 

27. května Slavnost Nejsvětější Trojice 

31. května Slavnost Těla a Krve Páně 

2. června Mariánská pouť Prahou (280. ročník) zahájení v 10:00 mší svatou na Hradčanech 

u kapucínů 

8. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

9. června Neposkvrněné Srdce Panny Marie 

8.-10. června Národní volební kapitula na Velehradě 

Kalendárium SFŘ 
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konaného dne 3. - 4. března 2018 v Praze u kapucínů na Hradčanech 

Přítomni: Hana Brigita Reichsfeld OFS, Jaroslav Antoš OFS, Václav Němec OFS, Luboš 

Kolafa OFS, Marie Magdalena Janáčková OFS, Markéta Strašíková OFS, Zdeňka Nečadová OFS,  

P. Rafael Budil OFMCap., P. Antonín Klaret Dabrowski OFM  

Omluveni: P. Karel Koblížek OFMConv.,  Jana Heroutová OFS 

Hosté: František Reichel OFS, Ivo Tempír OFS, Pavel Vaněček OFS, Miroslav Melcher OFS,  

Markéta Kubešová OFS, Ludmila Holásková OFS 

Program jednání: 

1. Zahájení – schválen navržený pořad jednání, modlitba, sdílení 

2. Projednání a stanovisko NR SFŘ v záležitosti užívání hrobových míst na Olšanských 

hřbitovech v Praze: 

Na základě rozhodnutí NR z 12/2017, navrhla NR SFŘ provincii OFM  převzít hrobová místa na 

Olšanech. Vzhledem k tomu, že provincie OFM s převodem souhlasí, rozhodla NR jednomyslně 

předat celou správu hrobových míst provincii OFM v nejbližším možném termínu. OFM si sjedná 

vlastní dohodu s radou MBS Praha PMS. K převodu formou dodatku ke smlouvě na Správě pražských 

hřbitovů je pověřen sekretář NR Luboš Kolafa. 

3. Zprávy z vizitací a voleb v MBS: 

Jaroslav Antoš: BaPV MBS Šumperk a MBS Olomouc rodiny 

Zdeňka Nečadová: VK MBS Praha PMS a BaPV MBS Brno Husovice  

Hana Brigita Reichsfeld: VK MBS Hodonín 

Markéta Strašíková: VK MBS Jihlava 

Luboš Kolafa: VK MBS Čáslav 

Jana Heroutová: BaPV MBS Kroměříž 

NR rozhodla vzhledem k připomínkám MBS Brno Husovice, vzneseným při poslední bratrské vizitaci, 

vyslat na jejich setkání své tři členy, kteří na připomínky a případné další dotazy odpoví. 

4. Zpráva o hospodaření: 

NR jednomyslně schválila přednesenou celkovou zprávu o hospodaření za rok 2017 a zprávu 

o hospodaření od minulého zasedání NR (v příloze zápisu). 

- NR jednomyslně schválila navýšení rozpočtu na konferenci OFS/ YOUFRA v Kaunasu, Litva, 

z částky 10.000,- na 20.000,- 

 - NR schválila  přispět na dva sociální projekty, jeden mezinárodní a jeden národní: 

projekt „Children dinning projekt“ (jídelna a jídlo pro děti v peruánských pralesích): 5.000,- 

(schváleno poměrem hlasů 4 pro a 2 proti) 

a Domácí Hospic v Lysé nad Labem, který vedou terciáři MBS Lysá nad Labem NR 5.000,- 

(schváleno poměrem hlasů 4 pro a 2 proti) 

Převody peněz a navýšení rozpočtu provede hospodář v nejbližší době.  

Zápis ze zasedání NR NBS SFŘ v ČR 
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5. Zpráva ze semináře ministrů v lednu 2018: 

Na seminář bylo mnoho kladných ohlasů. Účastníci vysoce hodnotili přednášku provinciála kapucínů 

P. Štivara o podmínkách členství v našem řádu a podílu duchovních asistentů při jejich realizaci. Rovněž 

byla oceněna účast duchovních asistentů na semináři.  

6. Jubilejní 40. rok výročí řehole SFŘ: 

Mezinárodní rada plánuje oslavy a prosí národní rady SFŘ o návrhy a podněty k oslavám.  

NR SFŘ navrhuje Místním bratrským společenstvím věnovat zvýšenou pozornost Řeholi v trvalé formaci. 

NR SFŘ plánuje vydat k výročí řehole knihu o svatých a blahoslavených sekulárních františkánech, na 

jejímž vydání se již pracuje. 

7.  Zpráva ze semináře SFŘ na Velehradě: 

Seminář měl velký ohlas. P. Elias Vella OFMConv. zaměřil přednášky přímo pro františkánskou rodinu 

a bratrským vztahům v ní. 

NR se jednomyslně schválila výdaj 4.000,- pro nákup 50 CD se záznamem semináře a předat je 

s průvodním dopisem P. Rafaela OFMCap. do všech MBS jako formační materiál. Formaci lze rozdělit do 

12 částí (témat) pro trvalou formaci na setkání MBS. 

8. Konference OFS a YOUFRA v Litvě: 

NR jednomyslně rozhodla vyslat na konferenci 2 členy mladého vznikajícího společenství v Brně 

Husovicích, které se schází pod vedení P. Kapistrána OFM. Zároveň souhlasí, aby s nimi na konferenci jel 

také jeden z národních duchovních asistentů a kandidátka do nové NR Markéta Kubešová OFS. 

NR pokládá účast na mezinárodní konferenci za potřebnou investici do budoucího růstu nejen 

františkánské mládeže. Z tohoto důvodu NR se jednomyslně rozhodla navýšit částku na konferenci 

z 10.000,- na 20.000,- (viz bod 4) 

9. Volební národní kapitula 2018 – příprava: 

VNK se bude konat na Velehradě ve dnech 8.-10.6.2018. Národní ministr volební kapitulu 3.3.2018 

vyhlásí a svolá. 

NR vyslechla Zprávu o činnosti NR za rok 2017 a jednomyslně ji schválila. Na příštím zasedání NR bude 

schvalována zpráva za celé volební období NR.  

NR společně zpracovala plán zajištění VNK. 

Přítomní kandidáti do nové NR byli stručně seznámeni s rozsahem práce v národní radě, s tématy, kterými 

se národní rada musí zabývat a s delegováním na bratrské vizitace a volby v MBS. Vyslechli si také 

závěrečnou zprávu o činnosti NR za rok 2017. 

Byli vyzváni, aby povzbuzovali další terciáře ve svém okolí ke službě v národní radě. Měli též možnost si 

soukromě vyplnit test k hledání svého obdarování pro službu ve společenství. Kandidáti na základě 

poznání sebe sama sdělili, do kterých služeb v nové národní radě budou kandidovat.  

10. Různé: 

NR podpoří iniciativu MBS Uherské Hradiště k letošní účasti na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě. 

Koordinátorka redakčního týmu informovala o stavu sbírání příspěvků svědectví o povolání do SFŘ a 

o situaci ohledně vydávání Zpravodaje NBS. 

Ve Veselí nad Moravou 13.3.2018 Hana Brigita Reichsfeld OFS, národní ministryně 
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příloha zápisu z NR 

příloha zápisu z NR 
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Ozvěny lednového semináře na Velehradě 

Růst ve společenství – seminář na Velehradě 

Pět ódy na osobu P. Velly se tak trochu předpokládá, i když i on je na cestě a pokud si mohu dovolit nějaké 

srovnání s mým minulým setkáním někdy před pěti lety, je stále blíže k Bohu. Přestože byl nachlazený, 

vlastně nemocný, na jeho přednáškách se to nijak neprojevilo, naopak, pln energie nás provokoval k naše-

mu hlubšímu zamyšlení nad námi a nad našimi vztahy ve společenství. To bylo hlavním tématem seminá-

ře: růst ve společenství. P. Vella kladl  na naše terciářské nebo i farní společenství velký důraz. Čím více 

se blížím k Bohu, tím více se blížím k druhým. Milovat druhé, to je cílem společenství. Jsme-li jedno tělo, 

částí téhož těla, nemůžeme se bouřit proti sobě navzájem. Poslání nás, františkánů, je přinášet do každého 

společenství pokoj, radost, lásku. Naše komunita není klub, je to místo, kde se mají lidé stávat bratry 

a sestrami. A nikoho ze své lásky nevylučovat. Bratr není volba, je to dar. Nepříjemným lidem není dobré 

se vyhýbat. Vždyť právě oni nám pomáhají v růstu. 

Častou nemocí našich společenství je žárlivost. Neustále se srovnáváme a závidíme si. Přitom každé cha-

risma je darem pro ostatní. Když závidím, všechno zničím. Hlavní útok Zlého ducha je dnes 

ve společenstvích skrze žárlivost. Jsou dvě velká pokušení: lhostejnost anebo žárlivost. A přitom je tak 

krásné vzájemně se oceňovat a podporovat, nezaměřovat se na slabosti druhého, ale na to dobré v něm. 

Duch svatý nás musí společně vést, vždyť on je generálním ministrem řádu. Lišíme se, máme různé názo-

ry, ale musíme najít způsob, jak odpustit a vytvořit jednotu. Církev je prostředkem pro tuto jednotu. Spole-

čenství máme pro to, abychom společně chválili Boha, porozuměli jeho slovu a společně se uzdravovali. 

Nejen mé uzdravení, ale i uzdravení druhých je můj zájem. Vždyť jsme jedno tělo. Společenství, to nejsou 

lidé stejných nebo podobných názorů, stejné víry, to je společenství těch, kteří se mají rádi. Nejde o jedno-

tu smýšlení, ale o jednotu srdce – v pravdě. Nesmíme být lháři, musíme být pravdiví, ukazovat na pravdu 

i přes všechny těžkosti a nepříjemnosti. Jsou tři velká pokušení od ďábla: Moc nad druhými, touha je ovlá-

dat, dále neposlušnost a nejednota. Nejsme lidé svatí, ale chceme být svatí. A vtom si máme navzájem po-

máhat. Eucharistie nám pomáhá k jednotě, je nám příkladem. V čem? Jíst tělo někoho jiného, pít něčí krev, 

to znamená: můžete mě jíst, vypít, využít! Darovat se druhým! Takový je člověk eucharistie: jezte mě, pij-

te mě. Takový by měl být františkán. Měli bychom růst především v lásce, protože jedině láska zapomíná 

křivdy, neodplácí, ruší zhoubný kruh odplaty a křivdy, láska všecko omlouvá, všecko přikrývá. V každém 

společenství se najde někdo problematický, to je normální. Ani kolem Ježíše nebylo všechno dokonalé. 

Jeden ho zradil, druhý zapřel… A tak hledejme jednotu! Mějme široké, pokojné srdce, které nevylučuje 

žádného člověka ze své lásky. Modlitba ať se pro nás stává kyslíkem, najděme si každý den pár minut pro 

Ježíše, být s ním sami. Základem společenství není struktura, ale láska. A láska, to nejsou sympatie, emo-

ce, láska, to je rozhodnutí. 

Dnešní svět uctívá boha peněz a boha moci. Problém současného světa je modloslužba. Uctívání falešných 

božstev nevede k radosti. Pokoj a dobro – to je naše motto a tím se řiďme! 

Výpis z myšlenek P. Velly je velmi subjektivní. Kdo chce slyšet všechny přednášky, jsou zachyceny na 

CD. Vždyť každého osloví něco jiného, vždy je z čeho vybírat. 

Atmosféra celého pětidenního semináře byla skvělá, tvůrčí a nesmírně živá. Naše ministryně Hanka Brigita  

po organizační stránce všechno vzorně zařídila a zkoordinovala. Jí je třeba poděkovat za nové vanutí Du-

cha, o který se v našem terciářském rybníčku postarala. Generální ministr františkánského řádu (myslím 

Ducha svatého) sice vane, kde chce, ale když má někdo zájem, zavane i tam, kde si ho žádají. Teď jde jen 
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o to, abychom dokázali rozlišovat – co je pro náš duchovní život užitečné a případně farizejsky nebrblat, je

-li tato cesta dost františkánská nebo ne. Duch svatý má větší hlavu než my a tak se nechme tímto nejhlav-

nějším duchovním proudem našeho století vést, popřípadě uchvátit. 

Věra Eliášková OFS, MBS Praha u Panny Marie Sněžné 

Růst ve společenství – seminář na Velehradě. 

Semináře ve Stojanově na Velehradě jsme se zúčastnili s našimi bratřími a sestrami z MBS a otcem Šebes-

tiánem.  

Byl to požehnaný čas a poprvé jsem měla po celou dobu v srdci podivuhodný pokoj. Jsem za to Bohu vděč-

ná, vnímala jsem to jako dar, milost, kterou nám určitě vyprošoval i Jirka – nemocný bratr Jany Ungerové, 

který byl na semináři s námi a celou dobu se za nás modlil. Snad mohu za nás všechny z Moravské Třebo-

vé napsat, že nám přednášky, mše svaté, chvály, přímluvné modlitby moc pomohly. Také společně stráve-

ný čas s bratry a sestrami pomohl uzdravovat a odbourávat nedorozumění, předsudky a cítila jsem, jak se 

sbližujeme, více si nasloucháme, odpouštíme, poznáváme a naše vzájemná láska roste. Určitě budeme dále 

čerpat z přednášek otce Velly, ale moc příjemně mě překvapily a bavily i přednášky Jany Ungerové a Vác-

lava Čápa.… zvlášť kniha Nehemjáš se mi bude mnohem lépe číst.  

Přiznám se, že se mi moc nechtělo jít diskutovat do večerní skupinky, byla jsem unavená, ale cítila jsem 

i zvláštní nechuť. Pak jsem se rozhodla proti své vůli, že budu poslušná a zcela se podřídím programu. 

A jsem velice ráda, že jsem počáteční nelibost překonala. Díky tomu jsem zažila vedení Duchem svatým, 

který naši skupinku opravdu navštěvoval. Během těch tří setkání jsme se sblížily a rozjímaly nad Písmem, 

vzájemně jsme se poznaly a obohatily. Dokonce jsme se i nasmály a bylo nám spolu hezky. Byla to moc 

dobrá zkušenost.  

Každé ráno začít hodinovou adorací před Nejsvětější svátostí… to byl úžasný start do nového dne. Chodila 

jsem na kůr, modlila jsem se a učila jsem se na sebe i všechny těžkosti v srdci dívat s nadhledem. V Boží 

blízkosti se mi občas povedlo "jen být" v tichu a spočívat s Ním.  

Jsem velmi vděčná i za možnost odevzdávat své bolesti v přímluvné modlitbě. 0Často nám vnitřní zranění 

brání čerpat tyto milosti. Ale překonat strach stojí za to. Dostala jsem ujištění, že Bůh je se mnou a bude ve 

všech situacích, které nastanou… (ne v těch, které by mohly nastat). To bylo pro mě velmi důležité slyšet. 

A také jsem cítila Boží Lásku a ujištění, že On ví o mé věrnosti. Někdy je třeba myšlenky vyslovit, i když 

je třeba vnitřně známe, ale potřebujeme je občas i slyšet. Žena, která se za mě modlila, v jednu chvíli vzala 

mé dlaně do svých otevřených dlaní, cítila jsem, že mi Bůh pomáhá zakusit, že opravdu nejsem na vše sa-

ma. Závěrečné obejmutí už bylo beze slov, ale o to silnější. 

Ještě o jednu zkušenost bych se chtěla podělit. Mám ráda, když cítím, že se Bůh usmívá. Jednou se mi po-

dařilo být sama v katedrále a pospíchala jsem na mé oblíbené místo k sarkofágu P. Tomáše Špidlíka. Byla 

to Popeleční středa a katedrála byla prostě, ale krásně vyzdobena. Cestou jsem si povšimla podivné hroudy 

vpravo… byl to kopec z pytloviny… Golgota… pomalu mi docházelo, že je to připraveno pro děti a farní-

ky. Také tam v krabičce byla spousta malých křížů, barevně odlišených podle věku, uvnitř každého kříže 

byl jeden postní úkol, který po rozlepení šlo přečíst. A po jeho splnění ho měl každý přinést zpět a vrátit na 

Golgotu. Stála jsem tam a bojovala sama se sebou. Nakonec jsem odolala, že si žádný nevezmu, protože 

bych to asi nestihla splnit do odjezdu, ale bylo mi to malinko líto. Pomodlila jsem se u hrobu a pomalu 

jsem se vrátila zpět na další přednášku… Jaké bylo moje překvapení, když jsem během následujícího veče-

ra dostala od našeho spolubratra malý bílý křížek s postním úkolem! Cítila jsem Boží úsměv… vidíš, on 

měl více odvahy. To ještě není všechno. Hřálo mě vědomí, že mi ten křížek Bůh poslal po mém bratrovi 
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a tu náhle přijde další a mnohem starší bratr z našeho společenství a radostně mi předává malý bílý kří-

žek… rozesmála jsem se, bála jsem se vzít si jeden křížek a dostala jsem dva! A tak mám kousek Velehra-

du u nás doma a modlím se na oba úmysly. Ještě dodám, že oba bratři shodně obdarovali i další ženy z na-

šeho společenství. 

Na závěr chci poděkovat i za pozvání hudebníků. Námořníci mě potěšili už svými tričky… a když hráli při 

mši svaté, bylo to nádherné. Hlavně housle mě chytly za srdce. Večer pak při chválách obě rodiny hudební-

ků svým uměním pomáhaly nám všem ze srdce chválit Boha a děkovat. Je moc příjemné mít srdce i oči 

otevřené a vidět a rozpoznávat, za co všechno můžeme děkovat a chválit Boha. Myslím, že tento seminář 

nám v tom pomohl. Bohu i vám všem, kdo jste s tím měli práci, patří náš obrovský DÍK. 

Pokoj a dobro + 

Mirka Brigita Čejchanová OFS, MBS Moravská Třebová 

RAST V SPOLOČENSTVE 

Pod týmto názvom sa na Velehrade uskutočnil v dňoch od 10. do 15. februára 2018 seminár, ktorý viedol 

aj na Slovensku dobre známy minorita P. Elias Vella. Seminár organizoval Sekulárny františkánsky rád 

v ČR a mohli sa na ňom zúčastniť nielen terciári z Česka, ale aj zo Slovenska. 

V 13. tich prednáškach – dve každý deň dopoludnia, viedol P. Elias Vella, popoludňajšie jeho asistenti 

a zároveň tlmočníci Jana Ungrová a Václav Čáp. Zazneli mnohé témy, napríklad povolanie terciárov a ich 

úlohy v dnešnom sekulárnom a zmaterializovanom svete, dôležitosť posväcovania sa, denné dosvedčova-

nie svojej príslušnosti ku Kristovej Pravde a nutnosti ísť proti prúdu, gro samotného seminára – rast 

v spoločenstve, rozpoznanie svojich darov a chariziem, téma precitnutia terciára, pomoc iným na ceste 

k svätosti, byť svetlom a svedkami pravých hodnôt, napodobňovanie života sv. Františka a žitie jeho spiri-

tuality, formy novodobého modloslužobníctva, ako byť darom v spoločenstve, povolanie k svätosti 

a mnohé ďalšie témy nastavujúce zrkadlo františkánskeho života. Keďže každé spoločenstvo, aj to františ-

kánske má svoju hodnotu a duchovnú úroveň odvodenú od plnosti prežívania svojho povolania každého 

člena, rovnako úroveň jeho svätosti, ku ktorej sme všetci povolaní, je odvodená od posväcovania sa každé-

ho člena, nemalá časť tém sa týkala aj osobného rastu. Páter Elias Vella zdôraznil aj to, že podstatnú úlohu 

v tomto raste, ale i v raste celého spoločenstva zohráva Duch Svätý, ktorého svätý František nazýval gene-

rálnym ministrom rádu, čo bolo v dobe, v ktorej žil mimoriadne – pretože tretej Božskej osobe sa vtedy 

a vlastne do II. vatikánskeho koncilu nevenovala až taká pozornosť. Po večeri sa terciári rozdelení 

do skupiniek zišli, aby diskutovali a reflektovali prebrané aj v kontexte zadaných súradníc textov sv. Písma 

a vzájomne porovnávali život vo svojich bratstvách i osobné povolanie s témami prednášok a hľadali vý-

chodiská.  

Pred účastníkmi náročného seminára sa otvorilo nové pole možností a najmä nového vnímania vlastného 

povolania i povolania života v bratstve. Mnohé osobné svedectvá vyslovené v záverečný deň len potvrdili 

nutnosť a závažnosť zaoberať sa rastom v našich spoločenstvách. Na seminári sa zúčastnilo takmer 70 záu-

jemcov z ČR, medzi nimi boli 2 sestry zo Slovenska. 

Mária Marcela Prekopová OFS, NBS SFR Slovensko 
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Na začátku postní doby se konalo oblastní setkání SFŘ, které pro nás připravili bratři a sestry z MBS Jihla-

va.  Přijala jsem pozvání a vydala jsem se za naše MBS v sobotu ráno autobusem na cestu. Po příjezdu na 

jihlavské nádraží jsem se vydala směrem k minoritskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Ráno bylo 

chladné a tak jsem s radostí uvítala, když jsem se mohla jít po příchodu do kostela ohřát do kapitulní síně a 

zahřát se hrníčkem teplého čaje. Oblastní setkání začalo slavením mše svaté. Po mši svaté jsme se šli opět 

zahřát a občerstvit a mohla jsem se pozdravit s ostatními bratry, kteří připutovali z jiných společenství. 

Další bod programu byla ko- mentovaná prohlídka 

minoritského kostela, kterou si pro nás připravil man-

žel ministryně MBS v Jihlavě pan Vilém Wodák. 

Jednou ze zajímavostí pro mne bylo, že jsem se ko-

nečně dozvěděla, proč svatý František na obrázku 

na pozvánce, drží v rukou ježka. Ježek je totiž součástí 

znaku města Jihlavy. A jihlavští jsou na ježka opravdu 

hrdí. Po vydatném a výborném obědě, které pro nás 

připravily sestry minoritky, jsme každý z nás obdržel 

milý dáreček na památku - kera- mického ježka. Po 

obědě následovalo sdílení a po něm postní přednáška 

P. Eliáše Paseky OFM z Prahy na krásné téma – Pán 

mi dal bratry. Celé setkání jsme ukončili společnou adorací v kostele, zpěvem a poděkováním za krásný 

a požehnaný den. Děkuji celému jihlavskému společenství za pozvání na setkání, na kterém jsme měli 

možnost zakusit nejen milé přijetí, ale také společného ducha bratrství. 

Alena Růžena Hrbková OFS, MBS Brno kapucíni 

Oblastní setkání SFŘ v Jihlavě 

Redakční rada se omlouvá za chybný termín pouti v  lednovém čísle Zpravodaje. Prosíme, 
opravte si ve svých diářích a na pouť se vydejte o týden dříve, než bylo uvedeno! 

83. tradiční  

Pouť k  hrobu Dr. Františka Noska 

 do Poříčí nad Sázavou  

v sobotu 14. dubna 2018 

 

Pouť se koná vždy kolem výročí smrti Dr. Františka Noska (1886 -1935);  františkánského 
terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Hlavním ce-
lebrantem této pouti bude Mons. Pavel Konzbul, světicí biskup brněnský. 
 

Program pouti: 
15.00 hod. mše svatá za dr.F.Noska v kostele sv.Havla (u řeky) 

16.00 hod. modlitba u hrobu dr.Noska na hřbitově u kostela 

16.15 hod. setkání poutníků na faře 
 

Bližší informace o pouti: 
muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 744953 

mailto:muller.miloslav@centrum.cz
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Oblastní františkánská pouť 
Sobota 8. května 2018 

Svatá hora u Příbrami 
 
Program: 
 
9.30                 sraz na parkovišti; pak společný odchod k bazilice  

10.00               mše svatá v bazilice  

11.30               oběd 

13.00-15.00    formace na téma Panna Maria, prostřednice všech milostí  

(br. Bonaventura Ondřej Čapek, OFM, a host) – v sále muzea 

Příspěvek na oběd, kávu / čaj a pronájem sálu 200 Kč. Přivítáme sladkosti ke kávě, pokud přivezete / 

přinesete s sebou. 

Přihlášky na oběd a duchovní obnovu:   

e-mail frantiskan@kolafa.name; tel.: 602 306 284, nejpozději do 30. 4. 2018. 

Světové dny sdělovacích prostředků 

Koncilní „Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích“ /Inter mirifica/ zavedl v církvi Světový den 

sdělovacích prostředků. Koná se každoročně, aby věřící byli „poučeni o svých povinnostech v této 

věci“. Od koncilu papežové každoročně vydávají „Poselství ke Světovému dni sdělovacích prostřed-

ků“. Tyto listy v českém překladu od roku 1994 jsou shromážděny na stránkách Proglasu: 

 https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/dokumenty/dny-sdelovacich-prostredku/ . 

Březen 2018 Jiří Šenkýř OFS, MBS Jihlava 

mailto:frantiskan@kolafa.name
https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/dokumenty/dny-sdelovacich-prostredku/
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„Bůh nemá nepřátele, Bůh má jenom děti“ (papež František) 

Téma „migranti“ vládlo letošním prezidentským volbám. Nyní je správná doba je v klidu a „františkánsky“ 

promyslet. 

Naše zkušenost s migrací 

Na počátku druhé světové války odchází lidé, zejména židé, do bezpečných zemí. Po zabrání Sudet se čes-

ké obyvatelstvo stěhuje do Protektorátu. Po druhé světové válce jsou odsunuti/vyhnáni Němci. Po roce 

1948 a 1968 utíkají naši oby- vatelé před komunisty. 

V padesátých letech jsou kula- ci vystěhováváni ze svých 

domovů. V období vlády ko- munistů k nám přicházejí 

Řekové a Vietnamci. Po roce 1990 je následují muslimo-

vé z Bosny a Kosova. V roce 2015 přicházejí migranti do 

Evropy ve velkém počtu a to ze severní Afriky a z Blízkého východu. Do ČR přišel z těchto oblastí jen za-

nedbatelný počet osob. Přicházejí spíše Slováci, Ukrajinci, Rusové, Mongolové. 

Příklady migrace z Bible 

Abraham odchází ze své rodné země do země „zaslíbené“. Josef je prodán do otroctví, jeho rodina z hladu 

emigruje za ním. Mojžíš vyvádí Izraelity z Egypta. Židé jsou odvlečeni do Babylonu. Už před Kristem Ži-

dé se usídlují na různých místech římské říše. Svatá rodina emigruje před Herodem do Egypta a později se 

vrací zpět. Apoštolové odchází do „celého světa“.  

Ježíšovo učení 

Už Starý zákon ukládá vstřícnost k cizinci /Dt 24, 19 – 21/: „ Když budeš sklízet úrodu na svém poli, zapo-

meneš-li na poli snop, nevracej se pro něj. Bude pro cizince, sirotka a vdovu, aby ti Jahve, tvůj Bůh, požeh-

nal při všech tvých pracích“ nebo /3M 19, 34/: „S cizincem, který bude s vámi přebývat, musíte jednat jako 

s jedním z vás. Budeš ho milovat jako sebe samého, neboť i vy jste byli cizinci v egyptské zemi: Já jsem 

Hospodin, váš Bůh“. Ježíš uzdraví dceru Syrofeničanky tj. cizinky /Mt 7, 26/. Budeme souzeni podle toho, 

zda jsme v migrantech viděli Krista /Mt 25, 35/. Naše české překlady poněkud zamlžují význam slova xe-

nos = cizinec, když mají „byl jsem na cestách a neujali jste se mě“, doslova by mělo být „byl jsem cizinec /

xenos/ a neujali jste se mě“.  Křesťan nesmí být xenofobní!  

Často souvisí strach z cizinců s jejich odlišným náboženstvím. Druhý vatikánský koncil vydal Deklaraci 

o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetate, kde odmítá věkovitou nenávist křesťanů 

vůči židům a muslimům.  

Papež František neustále připomíná naši povinnost vůči utečencům. Také letos vydal „Poselství Svatého 

otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2018“. 

Několik myšlenek z tohoto dokumentu, který v českém prostředí zní jako z úplně jiného světa! 

„Opakovaně jsem vyjadřoval,“ píše papež, „zvláštní starost o smutnou situaci tolika migrantů a uprchlíků, 

kteří utíkají před válkami, pronásledováními, před přírodními katastrofami a chudobou. Nepochybně se 

jedná o „znamení časů“, která jsem se snažil číst s prosbou o světlo Ducha Svatého… Každý cizinec, který 

tluče na naše dveře, je pro nás příležitostí k setkání s Ježíšem Kristem, který se sám ztotožnil s přijímaným 

nebo odmítaným cizincem v každé době. … Církev je v souladu se svou pastorační tradicí připravená po-

moci jako první při uskutečňování všech iniciativ výše předložených, ovšem pro dosažení požadovaných 

výsledků je nezbytná pomoc politiků a občanské společnosti. … Mateřské přímluvě Panny Marie, která na 

sobě zakusila tvrdost vyhnanství, svěřujeme naděje všech migrantů a uprchlíků na světě.“ 

Slyšel jsem následující reakci: „Tak si ty migranty vezmi k sobě domů!“ Je to krajní možnost, i když papež 

k tomu vybízí řeholníky, kteří mají poloprázdné kláštery. Pro nás by bylo dostatečné, kdybychom opustili 

Migrace 
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strach a z něj plynoucí nenávist. Potom se změní i naši politici a stát bude k migrantům „vlídnější“.  

Lidská práva 

Po druhé světové válce se národy dohodly na novém světovém uspořádání založením na konceptu lidských 

práv. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 v čl. 14 uvádí: „Každý má právo vyhledat si před 

pronásledováním útočiště v jiných zemích a požívat tam azylu“. Podobně naše Listina základních práv 

a svobod /která je součástí Ústavy ČR/ má čl. 14 nadepsán: „Svoboda pohybu a pobytu“. Azylové řízení, 

které musí posoudit oprávněnost žadatelů, má na starosti policie a tajné služby. Občan přispěje ke kvalitní 

práci těchto složek státu, když bude zodpovědně volit. Na námitku, že migranti sem nejdou za prací, ale za 

sociálními dávkami, lze odpovědět poukazem na nastavení sociálního systému, který musí stát stále přizpů-

sobovat nastalé situaci.  

Protože koncept lidských práv je základem dnešního světového společenství, je třeba důsledně trvat na je-

ho dodržování. Platí to i pro migranty, kteří někdy přicházejí ze zemí, které ještě myšlenku lidských práv 

plně nepřijaly. Zejména se jedná o postavení žen ve společnosti. Zavírání očí před porušováním lidských 

práv pod pláštíkem multikulturalismu je špatná cesta.  

Nové jevy v migraci 

Islamistický terorismus cílí na vyvolání nenávisti mezi lidmi. Proto zaútočil na newyorská dvojčata a páchá 

teroristické útoky kdekoli na světě. Pokusil se vytvořit „islámský stát“. Spojování migrace s terorismem 

vyvolává strach, který zesilují média všeho druhu. Strach je nejsilnějším nástrojem manipulace lidí. 

 Způsob života v bohatých státech /kam se řadí i ČR!/ ohrožuje lidi na druhém konci planety – klimatické 

změny, chudoba, dodávky zbraní. Vyrábíme a dodáváme zbraně, které zabíjejí. A tak z obyvatel se stávají 

uprchlíci hledající bezpečnou zemi. Už 200 let spalujeme uhlí a 100 let ropu. Zvýšili jsme obsah CO2 

v ovzduší tak, že to vyvolává klimatické změny. Ty mají pravděpodobně na svědomí pás sucha od Afriky 

po Afganistán, kde žijí stamiliony ohrožených lidí. Dovážíme suroviny a potraviny z chudých zemí a platí-

me „tržní hodnotu“. Oni dráž prodat nemohou, neprodali by nic. My bohatneme, oni chudnou. Vyvinuli 

jsme internet, satelitní televizi a mobily, takže lidé kdekoliv na zeměkouli se mohou dozvědět, jak dobře se 

žije v Evropě nebo v USA. Co zoufalí lidé udělají? Všechno prodají a zaplatí pašerákům lidí za cestu. 

Novým jevem je též vlna nenávisti šířící se v souvislosti s migrací mezi našimi katolíky. Tomáš Špidlík 

o nenávisti píše: „Křesťan má ovšem vymýtit ze srdce všechnu nenávist, kromě nenávisti vůči hříchu, pro-

tože i Bůh nenávidí zlo, nemá však v nenávisti nic, co existuje. Sv. Kateřina Sienská napsala list „o nená-

visti, kterou máme chovat vůči nenávisti“, abychom žili v míru s Bohem a s lidmi. Kdo miluje, cítí se spo-

jen se vším, co existuje. Považuje druhého za část sebe. Přeje si proto, aby bližní žil, rozvíjel se, měl 

úspěch. 

Papež František dne 12. března 2018 řekl: „Hněv je bratrem strachu. V Bibli se často objevuje výzva 

k překonání strachu. Naše doba zná veliké obavy z širokých rozměrů globalizace a strach se mnohdy zamě-

řuje na člověka, který je cizí, odlišný, chudý, jako by to byl nepřítel. Atmosféra strachu může nakazit také 

křesťany. … Budoucnost globalizovaného světa však vyžaduje společné soužití. Křesťan je ze svého povo-

lání bratrem každého člověka, zejména chudého a rovněž nepřítele“.  

Sekulární františkánský řád 

Řehole, čl. 4: „zachovávat evangelium … podle příkladu sv. Františka z Assisi“. Svatý František se vydal 

za sultánem. O tomto setkání moc podrobností nemáme, ale skutečností je, že františkánská rodina již 800 

let působí v Jeruzalémě a okolí a je muslimy respektována. Řehole, čl. 15: „…ať vydávají svědectví svým 

lidským životem a také odvážnými činy při prosazování spravedlnosti, především ve veřejném životě“ 

a navazující Generální konstituce v čl. 22 pokračují: „Ať zaujmou jasný postoj, kdykoli je napadána dů-
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stojnost člověka nějakou formou útlaku nebo nezájmu“. Co to pro naše společenství znamená? Třeba jen 

to, abychom se neztotožňovali s veřejným míněním, „že my tady ty migranty nechceme“ a abychom nepo-

užívali slov odlidšťující uprchlíky, např. kvóty, vlna migrantů. Mluvit o ohrožení křesťanské Evropy nelze, 

protože víra je Boží dar a ten ohrožen nikdy není.  Řehole čl. 19: „Ať jsou šiřiteli pokoje… že v každém 

člověku je přítomen božský zárodek“. A k tomu Generální konstituce 23 a 26: „ať se snaží propagovat 

a rozšiřovat mírové myšlenky a postoje, ať spolupracují na iniciativách papeže…ať přijímají za svou naději 

a radost ze života. Tím pomohou čelit mnoha úzkostem a pesimismu a budou tak připravovat lepší budouc-

nost“. Co mohou dále naše společenství nabízet? Učit se žít střídmě, promýšlet šetrné zacházení s přírodou 

a tak chránit naši planetu. V žádném případě nespolupracovat se Zlým a nepřeposílat jeho lži e-maily dal-

ším lidem. Žádat po politicích, aby ČR zvýšila podporu rozvojovým zemím, aby odpadl jeden z důvodů 

migrace, totiž chudoba. Vzdělávat se a učit se tak chápat složitější věci ve společnosti. Složitý svět vyžadu-

je připravené křesťany. 

Březen 2018  Jiří Šenkýř OFS, MBS Jihlava 

Ústavní soud svým Nálezem I. ÚS 4035/14 ze dne 30. ledna 2018 zrušil pokutu Rady pro rozhlasové a te-

levizní vysílání /dále jen RRTV/, kterou udělila jedné komerční televizi za porušení objektivity a vyváže-

nosti ve zpravodajství. ÚS se zastal svobody slova garantované v Listině základních práv a svobod a kon-

statoval, že v daném případě nešlo o společensky tak závažnou věc, aby měl převahu vysílací zákon před 

svobodou slova. A vysvětlil, že soukromé televize jsou provozovány za účelem zisku pro své majitele 

a mají tak právo využívat i ve zpravodajství nástroje, které jim zisk zvyšují. Jedná se o zprávy podané hu-

mornou formou, novinářské nadsázky či provokace a dokonce zaujatost vůči vysílanému tématu. Nesmí 

však přitom porušit chráněná práva ostatních osob. ÚS také uvedl, že ochranu osob nebo skupin osob, které 

jsou vysíláním poškozeny, si musí zajišťovat tyto osoby přednostně samy. RRTV pak má řešit jen celospo-

lečenské dopady vysílání, případně zasáhnout tam, kde soukromá ochrana nebude účinná.  

ÚS zdůraznil rozdílnou úlohu médií veřejné služby, která mají „ naplňovat ušlechtilé kulturní cíle a kulti-

vovat publikum a jeho vkus a rovněž zvyšovat právní povědomí publika a vychovávat ve smyslu demokra-

tických a morálních hodnot“. Oba úkoly – regulace soukromých a veřejnoprávních televizí – patří podle 

vysílacího zákona do působnosti RRTV. Uvedený Nález představuje nový, náročnější rámec pro rozhodo-

vání, zda byl či nebyl porušen zákon. Bude na politicích, zda zohlední požadovanou náročnost zvýšením 

rozpočtu RRTV.  Divák by měl být na novou situaci připraven také zvyšováním své mediální gramotnosti. 

Bohužel mnohdy slyšíme slova: „Bylo to v televizi, tak je to pravda“. Kdo se necítí dostatečně mediálně 

gramotný, ať raději nesleduje komerční televize. 

Březen 2018  Jiří Šenkýř OFS  

MBS Jihlava 

 

Podrobnější komentář je na: http://www.socialninauka.cz/texty/nalez-ustavniho-soudu-a-etika-

televizniho-vysilani-jiri-senkyr.html 

Nález ÚS najdete na: https://www.rrtv.cz/cz/files/judikaty/04fb5037-efdb-4fca-8e8e-26929d02d0ad.pdf 

 

Svoboda slova v médiích 

http://www.socialninauka.cz/texty/nalez-ustavniho-soudu-a-etika-televizniho-vysilani-jiri-senkyr.html
http://www.socialninauka.cz/texty/nalez-ustavniho-soudu-a-etika-televizniho-vysilani-jiri-senkyr.html
https://www.rrtv.cz/cz/files/judikaty/04fb5037-efdb-4fca-8e8e-26929d02d0ad.pdf
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Důvody vitality MBS SFŘ Sušice 

Na sklonku roku 2014 vzniklo nové společenství SFŘ při kapucínském klášteře v Sušici. Jeho členové se 

začali v hojném počtu účastnit různých celorepublikových akcí, kde často zazněla otázka po důvodech je-

jich vitality. A protože jsem byl u vzniku a růstu společenství, pokusím se na tuto otázku dát odpověď. 

Příčin v českém prostoru atypické vitality je celá řada. Některé mohou být inspirací pro ostatní společen-

ství, proto tyto řádky posílám do Zpravodaje SFŘ. Uváděné oblasti (důvody) jsou řazeny náhodně, nikoliv 

dle důležitosti. 

1) Atypická počáteční formace (před ustanovením MBS) daná velkou vzdáleností Sušice od okolních MBS 

SFŘ, zahrnující formační zapojení celé místní komunity bratří a každoměsíční dojíždění formátora 

z NR, se nakonec ukázala velkým požehnáním a obohacením. 

2) I po ustanovení společenství a volbě formátora nezůstává formace jen záležitostí zvoleného, ale spolu-

pracuje na ní také asistent a byl vytvořen celý tým, který formuje zájemce v několika skupinkách, dle je-

jich časoprostorových možností. 

3) Pro zájem o vstup do tohoto společenství je klíčová otevřenost společenství pro věřící z širokého okolí 

bez zákonicko-farizejského přepočítávání, kolik je členů a kolik ostatních. Bez této otevřenosti a vstřícnos-

ti odpovídající Františkovu duchu, se mohou jen těžko očekávat nějaké přírůstky. 

4) Velkou výhodou je také to, že většina členů MBS v Sušici je z jedné, na Čechy hodně živé farnosti 

a patří mezi ty nejaktivnější farníky – většina farnosti i diecézní duchovní společenství respektují a počítají 

s ním v různých plánech a akcích. 

5) Důležitá je také atmosféra a vztahy ve společenství. Otevřenost, vstřícnost, přijetí, láska a radostnost 

vytváří příjemně přitažlivé prostředí. Prvotní nadšení a horlivost se za pět a půl roku scházení transformo-

valy a ustálily do akční, radostné atmosféry. Společenství je vnímáno jako zázemí a domov (nejen) pro čle-

ny SFŘ. 

6) Klíčové pro vitalitu každého společenství, které se hlásí ke sv. Františkovi, je vytrvalé prohlubování bra-

trství. Potřeba být spolu vedla Sušické společenství ke každotýdennímu setkávání a využívání řady dal-

ších příležitostí jako jsou různé akce a pouti. I jenom lidsky vzato – jaký mám vztah k těm, které mi stačí 

vidět jednou za měsíc a nezřídka ani to ne? Má-li společenství zůstat živé a vztahy se prohlubovat a směřo-

vat k ideálu ze Skutků apoštolů „měli jedno srdce a jednu duši“ – nemůže to stačit. Někteří by mohli namít-

nout, že je to nemožné – máme práci, rodinu, mnoho různých povinností – jistě, vše je otázka priorit, ruku 

na srdce, na kterém místě je SFŘ? V Sušici mají také rodiny, práci a mnoho jiných povinností. Jistě se na-

jde řada vážných důvodů, proč někteří na setkání nemohou přijít (práce na směny, nemoc) – takže pokud se 

schází společenství každý týden, setkají se takoví po 2 či 3 týdnech, je-li to měsíčně – vidí se třeba až po 

1/4 roce. A pokud si mezi tím ani nezavolají, dá se zde mluvit ještě o vztazích? Častější setkávání umožňu-

je také daleko pestřejší a zajímavější program. A jak by řekl klasik – kdo nechce, hledá důvody, ale kdo 

chce, hledá způsoby. 

7) Pro živé vzájemné vztahy nestačí se s druhými jen vidět, ale také ke druhým mít důvěru. Ta pak prame-

ní ze vzájemného poznání, sdílení, slavení, obdarovávání. Prožívat společně své radosti, ale i starosti a ne-

moci důvěru upevňuje a prohlubuje. Mezi prvními, kteří do společenství vstoupili, byla i 89-ti letá Libuška, 

která zpočátku váhala, zda má smysl ve svém věku někam vstupovat. Poslední měsíce jejího života, kdy ji 

sice trápila silná skleróza, ale byla obklopena prakticky každodenní láskyplnou péčí členů MBS, kteří se 

u ní střídali a pomáhali jí, dokonce zařídili i pohřeb v kruhu františkánské rodiny, to vše jí mohl kde kdo 

závidět. Těžko uvěřit, že v některých MBS zjistí až po roce či dvou, že jistý jejich člen zemřel. 

8) Kořeny vitality jsou v hlubokém vztahu ke Kristu u většiny členů MBS, v promodlení všech aktivit, 
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setkání a každodenního života. Součástí každého setkání je připojení se k celé církvi modlitbou nešpor 

obohacených četnými spontánními prosbami. Výhodou pro modlitební život společenství je možná i to, že 

někteří členové v minulosti prošli seminářem charismatické obnovy. 

9) Na místě je také zdůraznit vědomí přináležitosti k většímu celku než je MBS. Samozřejmě k církvi, 

ale i k SFŘ jako celosvětovému společenství. Přestože jistá geografická izolovanost Sušice vůči ostatním 

MBS by mohla nahrávat provinční uzavřenosti, je snaha se zapojit do akcí organizovaných NR, formací, 

oblastních setkání… Kompletní servis pro setkání NR či péče o rekreačně-duchovní setkání pro služebníky 

SFŘ z celé vlasti konaná v Sušici to jen podtrhují. Za zmínku také stojí navázání kontaktů s bavorskými 

terciáři, několik setkání v Sušici a okolí a účast na profesi v MBS v Deggendorfu.  

10) Františkánské povolání se nespokojí s přečtením si životopisu sv. Františka, předpokládá prohlubo-

vání vztahu k němu. Každotýdenní setkávání umožnilo v Sušici jedno setkání měsíčně věnovat františkán-

ské formaci (pro všechny), jít ke kořenům spirituality. 

11) Nadprůměrný výskyt konvertitů mezi členy MBS umocnilo jistě počáteční nadšení, ale i misijně 

evangelizační rozměr prožívaného františkánství u řady z nich. O svém způsobu života se nestydí mluvit 

a svědčit a snad i díky tomu přicházejí noví zájemci o vstup z širšího okolí Sušice. Překvapivě velkou pozi-

tivní odezvu měla trička hlásící se k SFŘ, která si nechali členové společenství vyrobit a používají je jak 

na akcích farních, diecézních, ale i na zahraničních poutích. 

12) „Co nic nestojí – za nic nestojí.“ Mnohé výše uvedené jistě dělají i ostatní MBS, rozdíl může být 

v tom, kolik času, energie a prostředků je kdo ochoten pro dosažení toho obětovat. S tím například sou-

visí dobrovolné příspěvky do fondu na beatifikační proces Dr. Noska, mimořádný příspěvek na provoz 

Mezinárodní rady… 

13) Samozřejmě do životaschopnosti MBS se promítá i míra angažovanosti ze strany místní komunity 

bratří, zda nabízí nezbytné minimum (občasná návštěva asistenta) či je daleko vstřícnější. Nejde tu 

o vměšování do vnitřních záležitostí MBS, nějaké manipulace či nerespektování autonomie SFŘ. 

Jde o společnou modlitbu, sdílení, účast na akcích organizovaných SFŘ, nabídku pomoci lidské 

i svátostné… 

14) Velkou devizou MBS v Sušici je užívání zdravého selského rozumu proti zákonicko-farizejským ná-

padům některých z vrchu. Vždyť paragrafy jsou tu pro člověka, ne člověk pro paragrafy. Zákony mají 

sloužit pro udržení pořádku, podpoře života a ne jeho dušení a ničení. A tak se zdá, že nejvíce národnímu 

společenství škodí ti, kteří nedokáží rozlišovat podstatné od nepodstatného, kteří za každou cenu vnucují 

literu zákona a při tom zabíjejí Ducha. Místo povzbuzení, návratu k naději a  pomoci v hledání reálné cesty 

spíše peskují, srážejí do bezradnosti, apatie a rezignace. Co je platné mít vzorně splněné všechny právem 

požadované náležitosti, být málem hrdý na počet „řádně a včas“ zrušených společenství, ale přitom se ani 

nepokusit nějaké společenství zachránit či postavit na nohy ta skomírající.  

Ano, některé uvedené názory jsou vysloveny s určitou nadsázkou či zobecněné do ideálu, ne všichni členo-

vé samozřejmě vše splňují, ale uvádím to, co od vzniku společenství v Sušici vnímám jako dominantní 

proud. Jakožto člen prvního řádu mám také výhodu určitého odstupu a snad i nadhledu. Řadu formulací by 

si členové MBS nedovolili, ale mně budoucnost SFŘ není lhostejná, proto se vyjadřuji odvážněji a radikál-

něji. Snad to vzbudí mezi bratry a sestrami potřebu a chuť o budoucnosti SFŘ diskutovat a snad i ochotu 

a odvahu více se zapojit či přijmout určitou službu pro celé společenství. 

 

Bratr Romuald OFMCap. 
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Bratrská a pastorační vizitace na Hané 
Kroměříž je krásné historické město a také zde je krásné bratrské společenství našeho řádu. Před rokem 

a půl jsem ho poznala již při volební kapitule, kdy byl ministrem zvolen bratr Augustin Maria Petřík. Je 

sice krajně nediskrétní prozrazovat věk jedince, ale z určitých důvodů musím prozradit, že bratr spatřil 

světlo světa na jaře r. 1937. 13. ledna jsem se vypravila za kroměřížskými terciáři podruhé, abych zde pro-

vedla s P. Rafaelem Budilem OFMCap. bratrskou a pastorační vizitaci. 

Dojela jsem několik hodin před vizitací a v první řadě jsem se uchylovala do míst, kde bylo teplo. Po do-

mluvě s výše zmíněným bratrem jsme se měli setkat na náměstí, ale on mě aktivně vyhledal v informačním 

centru. Uchýlili jsme se do jednoho bufetu a probrali některé úřední záležitosti a dokumenty. Bratr mi pro-

zradil, že před chvílí štípal dříví. Když jsme vyšli z bufetu, řekl, že má tady kolo. To už jsem byla jak 

v Jiříkově vidění a když ještě bratr stále zářil svým dobrosrdečným úsměvem, řekla jsem si, že jsem se asi 

na datum jeho narození podívala špatně.  

Všechny dokumenty byly v pořádku, ale po několika větách jsem zjistila, že mluvíme každý trochu jiným 

jazykem. Ano, hanácké nářečí je osobité a má své nepopiratelné kouzlo. Tak jsem se dozvěděla, že někdo 

se směje jak lapanec, a později od jedné sestry, že Pán má hodně božích dárků bez kvasnic, což jsem si pře-

ložila do své češtiny, že má to Pán Bůh různou čeládku. Pokud člověk neřekne ve větě aspoň jednou „tož“, 

není to Hanák. Na Hané se také můžete dozvědět, že někdo zbobroval zhora důle. 

Brzy dorazil i P. Rafael Budil OFMCap. z Brna a ve 14. hodin začala mše svatá, přímo v kostele sv.  Moři-

ce, protože se nenašly klíče od boční kaple.  

V evangeliu se četlo o Ježíšově povolání učedníků, kteří opustili vše, co měli a šli za ním. V homilii Otec 

konstatoval, že se máme sami sebe zeptat, co od Ježíše očekáváme, co jsme schopni mu dát a proč za ním 

jdeme.  

Po mši svaté jsme se sešli všichni v místnosti vedle fary, kde proběhla vlastní vizitace. Společenství 

v Kroměříži má 18 členů s trvalou profesí, hodně z nich je už starších. Mladší je jedna sestra ze Sklenčí, 

působící mimo jiné jako katechetka, jejíž syn hraje v kostele na varhany. MBS má také jednoho mladšího 

příznivce z Vyškova se zajímavým příjmením „Smrt“. 

Ministr Augustin přečetl zprávu o činnosti, která byla schválena a pak jsem kladla otázky podle předepsa-

ného průběhu vizitace. Téměř vše v tomto společenství bylo v pořádku a postupně se členové, hlavně sest-

ry, rozpovídali o nejrůznějších záležitostech, které se týkaly předepsaných otázek. Otec Rafael pak probíral 

s členy společenství problémy duchovní včetně návštěv a mší svatých, na které se mohou dostat staří a ne-

mocní členové. Jediným nedostatkem byla nedostupnost Zpravodaje pro bratry a sestry, kteří nemají pří-

stup k internetu. Slíbila jsem, že sestře ze Sklenčí pošlu na její mailovou adresu Zpravodaj a ona ho vytisk-

ne pro ostatní, aby si ho mohli všichni postupně přečíst. To jsem také hned po příjezdu domů udělala. Sest-

ra byla vděčná i za kalendář, který vyšel v rámci minulého Zpravodaje a ona ho využila pro děti při výuce 

náboženství. 

Velkou zásluhu na výborné duchovní úrovní MBS má i jeho duchovní asistent františkán P. Didak Robert 

Klučka, který přišel asi před rokem z Plzně do brněnského kláštera v Husovicích. Na setkání se vždy čte 

úryvek z evangelia následující neděle. P. Didak rozdá při předchozím setkání otázky-témata k evangeliu 

některým členům, kteří je musí do příštího setkání zpracovat a při vlastním následujícím setkání o nich pro-

mluvit. Je to opravdu pěkné zapojení všech terciářů do programu setkání. Průběh vizitace byl velmi srdeč-

ný a prostě hanácký. 

Po čtvrté hodině jsme vizitaci ukončili a rozcházeli se v podvečer, kdy začalo sněžit. Bratr ministr vedl své 

kolo v kabátě z Mongolska, který dostal darem. Byl to starý poctivý vlněný flaušový kabát s podšívkou 

z beránčího kožíšku. Cestou navlékl palčáky a mně nezbylo, než obdivovat vitalitu a kondici tohoto drob-

ného pána, který na svá bedra vzal službu ministra MBS a vykonává ji opravdu zodpovědně.  

Jana Anežka Heroutová OFS 

MBS Jihlava 
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František z Assisi: velký milovník svátosti oltářní 

P. Mario Attard OFMCap z Malty 

Jeden ze svatých, který skutečně oplýval neobyčejnou láskou ke svátosti oltářní, byl i svatý Frantisek 

z Assisi.  

Tomáš z Celana, autor jeho prvního životopisu, v jeho druhém a revidovaném ,, Životě Sv.Františka” 

připomíná, jak František: „s velkou vroucností srdce horlivě uctíval svátost Těla Páně, velmi žasl nad 

drahou blahosklonností a milostivou láskou. Za nemalý prohřešek pokládal, když nebyl denně na mši 

svaté, když to bylo možné.  

…. Jednou chtěl vyslat bratry do světa s drahocennými nádobami, aby Eucharistii uložili co nejdůstojněji 

všude, kde by viděli, že se cena našeho vykoupení nedůstojně uchovává. Také chtěl, aby se kněžským ru-

kám, kterým je dána božská moc k vykonávání této svátosti, prokazovala veliká úcta. Často říkával: 

„Kdybych náhodou potkal z nebe přicházejícího světce a současně i chudého, prostého kněze, nejprve 

bych vzdal čest knězi a hned mu políbil ruku. Pak bych řekl: „Počkej, svatý Vavřinče, neboť jeho ruce se 

dotýkají Slova života a jsou obdařeny čímsi nadlidským. 

Tento fantastický výňatek dokazuje „šířku a délku, výšku i hloubku“ (Ef 3:18) Františkova láskyplného 

eucharistického života. Františkova láska k Eucharistii zahrnovala mši svatou, svaté přijímání, adoraci, 

horlivou péči o kostelní oltáře a velkou úctu ke kněžím. Svatý František je pro nás vzorem, a my tak může-

me vidět, v čem všem spočívá Eucharistická láska. 

Pro Poverella byla mše svatá prostě vznešeným tajemstvím milosti. Ve svém Listu celému řádu (1225—

1226) svatý František vroucně píše: “Každý člověk ať se chvěje, celý svět ať se třese a nebe ať jásá, když 

na oltáři v rukou kněze je Kristus, Syn Boha živého!” (ListŘád26). 

Láska Františka přiměla Ježíše k tomu, aby přijal tuto pokoru, která tak silně ohromovala, tryskala 

z Františkova radostného nitra a pronikala ho. V následujícím verši téhož listu František silně zvolal: „Jak 

obdivuhodná vysokost a úžasná důstojnost! Jak vznešená pokora! Jak pokorná vznešenost, s níž Pán 

veškerenstva, Bůh a Syn Boží, tak se ponižuje, že se pro naši spásu skrývá v nepatrné způsobě 

chleba!” (List celému řádu 27). 

Protože v tom posvěceném nepatrném kousku chleba se nachází Pán vesmíru, František se velmi snažil, 

aby nezmeškal každodenní mši. A když jeho účast na mši nebyla možná, protože byl nemocný, požádal 

kněze, aby mši svatou slavil v jeho cele. Assiská kompilace otevřeně svědčí o světcově touze po 

eucharistickém Ježíši: „ Od té doby, ačkoli byl nemocný, vždy chtěl radostně a zbožné slyšet mši svatou, 

kdykoli toho byl schopen“. (Perugijská legenda - Assiská kompilace 59).  

Františkova láska ke svátosti oltářní nás učí, abychom ji přijímali s láskou.  Tomáš z Celana nám říká, že: 

často chodil k přijímání, a to tak zbožně, že i druhé strhával ke zbožnosti. (2Cel 201). Jaká oddanost, když 

vychovává, přetváří a vyzývá ostatní, aby ho napodobovali! Velký Serafický doktor, svatý Bonaventura, 

podrobně popsal rozsah Františkovy eucharistické oddanosti ve své Legendě major (LMj 9,2): „Často 

přistupoval ke stolu Páně tak zbožně, že v jiných zbožnost probouzel, když býval uchvacován ve vytržení 

mysli, aby lahodně okoušel Neposkvrněného Beránka a byl jakoby duchovně opojen. (LMj 9:2).   Navíc 

Celano nám nabízí důkladné pochopení hluboké osobní oddanosti a plné zaujetí svatého Františka 

Eucharistií: „a když přijímal obětovaného Beránka, obětoval mu svého ducha s tím ohněm, který na oltáři 

jeho srdce vždy plápolal.“ (2Cel 201).  Když sv. František očekával splynutí s milovaným (“Kdo jí mé tělo 
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a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.” viz Jn 6:56), tak se na ně s touto láskou připravoval svátostí 

smíření, aby jeho duše byla čistá a voňavá, aby Ježíše přijímal jako neposkvrněný hostitel. A proto, v Listu 

adresovaném všem věřícím, svatý František píše: Ježíš “chce, abychom skrze něho byli všichni spaseni 

a abychom ho přijímali čistým srdcem a čistým tělem.” (2List věřícím 14).  Kdežto ve svém Listu vládcům 

lidu, píše: Proto vám, moji pánové, naléhavě radím, abyste odložili všechnu péči a starost a abyste laskavě 

přijímali nejsvětější tělo a nejsvětější krev našeho Pána Ježíše Krista v jeho svatém zpřítomnění (List 

vládcům lidu 6). 

Svatý František zcela prodchnutý Eucharistickou láskou naléhá na své bratry, aby se naplnili toutéž láskou 

k Eucharistii. Ve svém Listu celému řádu je vyzývá:“ Proto také snažně prosím vás všechny, bratři, s po-

líbením nohou a s tou láskou, jaké jsem schopen, abyste veškerou úctu a všechnu čest, jak jen budete moci, 

prokazovali nejsvětějšímu tělu a krvi našeho Pána Ježíše Krista, ve kterém nachází pokoj a smíření se vše-

mohoucím Bohem vše, co je na nebi i na zemi.” (List celému řádu 12-13). 

A služebníky oltáře Poverello (Chuďásek z Assisi) pověřil, aby byli horliví a věrní v péči o všechno, co 

mělo co do činění s Nejsvětější svátostí. Ve svém Prvním listu kustodům je snažně prosí těmito 

slovy: “Prosím vás více než (bych prosil) sám za sebe, abyste pokud je to vhodné a uvidíte to jako 

prospěšné, pokorně požádali kleriky, aby měli nade všechno v úctě nejsvětější tělo a krev našeho Pána 

Ježíše Krista a jeho svatá jména i psaná slova, jimiž se tělo posvěcuje. Kalich, korporály, oltářní plátna a 

vše, co patří k oběti, by měli mít za drahocenné. A kdyby na nějakém místě nejsvětější tělo Páně bylo velmi 

uboze uloženo, ať ho podle nařízení církve odtamtud přenesou na vzácné místo a zabezpečí a s velkou 

úctou ať ho přenášejí a s (náležitým) rozlišováním podávají ostatním. …. a když je kněz na oltáři 

proměňuje a přenáší jinam, že všichni lidé mají na kolenou vzdávat chválu, slávu a čest Pánu Bohu živému 

a pravému.“ (1ListKustodům 2-4; 7).  

Kultivuji svou eucharistickou lásku, aby se podobala Františkově? Považuji Eucharistii za úžasnou laska-

vost s ohromnou důstojností? Připravuji se duchovně dobrou zpovědí před vznešeným svatým přijímáním? 

Jsem-li pohnut vznešenou pokorou Eucharistie, modlím se za kněze a pověřené služebníky eucharistie, re-

spektuji je, podporuji je a pomáhám kněžím a ustanoveným služebníkům Eucharistie? Považuji za vzácné 

vše, co souvisí s Eucharistickou obětí? 

 Pane Ježíši, udržuj ve mně Františkovu milující odevzdanost ke Tvé Eucharistické přítomnosti. Amen. 

překlad z angličtiny: Anna Lorencová a Marie Magdalena Janáčková OFS 

“Nevidím tělesně na tomto světě  

z nejvyššího Syna Božího nic než  

Jeho nejsvětější Tělo a nejsvětější Krev”  

Řehole SFŘ, 5 
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VÝROČÍ PROFESE V II. ČTVRTLETÍ 2018 

Společenství Příjmení Jméno Řádové Profes Výročí 
profese 

Praha PMS Eliášková Věra Terezie 05.06.1983 35 

Olomouc rodiny Fráňová Eliška Veronika 22.05.1988 30 

Olomouc rodiny Řezníčková Marcela Růžena z Viterba 22.05.1988 30 

Olomouc Klučková Marie Terezie 03.04.1993 25 

Olomouc Nečas Evžen Marián 03.04.1993 25 

Olomouc Rozsypal Antonín Antonín 03.04.1993 25 

Stará Boleslav Novák Jan Josef 04.04.1993 25 

Praha Sv. Josef Bauerová Leonarda Jakuba 04.04.1993 25 

Brno, kapucíni Juřenová Maří Magdalena Jana Evangelista 24.04.1993 25 

Kroměříž Kostihová Ludmila Zdislava 01.05.1993 25 

Kroměříž Štěpančíková Marie Brigita 01.05.1993 25 

Hradec Králové Dvořák Vladimír Jan Pavel 25.04.1998 20 

Hradec Králové Dvořáková Marie Marie Magdalena 25.04.1998 20 

Hradec Králové Kacetlová Judita Anděla 25.04.1998 20 

Olomouc rodiny Šetová Dagmar Klára 25.04.1998 20 

Praha PMS Nermutová Jana   04.05.1998 20 

Benešov Svatková Anežka Klára 12.05.1998 20 

Moravská Třebová I Navrátilová Milada Zdislava 13.06.1998 20 

Moravská Třebová I Netolická Františka Ludmila 13.06.1998 20 

Jindřichův Hradec Matoušek Miroslav Josef 22.04.2003 15 

Šumperk Dubová Alena   04.05.2003 15 

Šumperk Smékalová Miroslava Miriam 04.05.2003 15 

Plzeň Chadimová Stanislava Glorie 18.05.2003 15 

Sokolov Mařík Antonín František 18.05.2003 15 

Sokolov Maříková Jana Klára 18.05.2003 15 

Plzeň Lhotová Marie Konzoláta 24.06.2003 15 

Praha Sv. Josef Komárková Edita Marie-Klára 24.06.2003 15 

Jihlava Jinochová Marta Klára 25.06.2003 15 

Jihlava Výborná Ludmila Faustýna 25.06.2003 15 

Jihlava Wodáková Marie Alžběta 25.06.2003 15 

Slatiňany Janečková Mgr. Dagmar Veronika 11.04.2008 10 

Praha PMS Okamura Hayato Josef 13.04.2008 10 

Praha PMS Okamurová Ludmila   13.04.2008 10 

Šumperk Ficnarová Dagmar Rút 17.05.2008 10 

Šumperk Koletschová Anna Ester 17.05.2008 10 

Šumperk Kozielová Anna Klára 17.05.2008 10 

Praha - Krč Tesařík Petr Bonaventura 10.06.2008 10 

Praha - Krč Tesaříková Alexandra Alžběta 10.06.2008 10 

Zlín Grossmannová Alena Alžběta 01.04.2013 5 

Jablunkov Muchová Ludmila Anežka 07.04.2013 5 
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Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice 

adresa sekretariátu: KLÁŠTER KAPUCÍNŮ, Sekretariát NR SFŘ v ČR,  

Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO 

email: info@sfr.cz IČO: 00676560 htt://www.sfr.cz 

Dary Ducha Svatého pro společenství 

 

Na semináři „Růst ve společenství“ na Velehradě se hovo- řilo i o darech, které dává Duch svatý pro 

službu ve společenství, k užitku všech bratří a sester. Mohli jsme si každý sám pro sebe vy-

plnit test, který nám pomůže „své“ dary objevit, pojme- novat a případně nabídnout je ke 

službě v našich společenstvích. Jsou dary, které jsou vidi- telné, obdivované, oblíbené, po-

pulární… třeba jako dar rozlišování duchů, uzdravování, po- vzbuzování, hlásání Evange-

lia, vůdcovství, přímluvná modlitba, proroctví, atd… Pro mne by- lo velkým povzbuzením 

(a jsem z toho nadšená a stále trvá moje radost), že mezi těmito dary – je jich celkem vyjme-

nováno 24 – je i dar ADMINISTRATIVY, který už tak mezi bratry oblí- bený není. 

Jsem vděčná Pánu, že hned v začátku mé cesty v SFŘ mi dal do srdce touhu po Řeholi, 

Stanovách a Konstitucích. Když jsem v noviciátu dostala do ruky malou žlutou Řeholi 

SFŘ, nadšeně jsem ji četla stále dokola a cítila, že to přece nemůže být všechno! Pak byla 

vydaná naše „hnědá kniha“ Dokumentů a já věděla, že to je ono. V dopise národním ra- dám 

tehdejší generální ministryně Emanuela De Nunzio  při vyhlášení Generálních konstitucí 

SFŘ píše: „… předsednictvo mezinárodní rady SFŘ předává obdržené a schválené Generální kon-

stituce celému řádu, aby se tak jako Řehole studovaly, milovaly a žily. (!) 

Po čase jsem byla povolána do služby v Národní radě jako sekretář. Byla to pro mne velmi náročná, ale 

radostná služba. Zároveň jsem však vnímala, že ne všem bratřím je po chuti řídit se stanovami a konstitu-

cemi, ne každý je ochoten konstituce přijmout, studovat, milovat a žít. Jako bychom se v našich MBS ne-

museli podřizovat tomu, co jsme svou profesí slíbili. Jako bychom se mohli v našich společenstvích schá-

zet jen tak, pro radost, pro vzájemné sympatie, protože máme rádi svatého Františka a s naším duchovním 

asistentem je legrace a občas nás vezme na nějaký výlet… Význam slova ŘÁD však hovoří jasně.  

A já jsem opravdu vděčná, že Pán své dary dává a rozděluje každému, jak potřebuje. 

Ke službě druhým. Pro spásu. Pro růst ve společenství.  

A každý z nás nějaké dary Ducha Svatého dostal. Víme o nich? Jsme ochotni sloužit bratřím? 

 

Zdeňka Alžběta Nečadová OFS 

MBS Jihlava 

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude až po 
Národní volební kapitule. 
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