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SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997 - 2000
číslo 5
Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry!
Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím z vašeho společenství.
Duch svatý a SFŘ
Po úvodním slově k roku Ducha svatého od br. Františka Reichela v minulém zpravodaji
přinášíme nyní přehled toho, jak se prakticky jako sekulární františkáni připojujeme k roku
Ducha svatého - roku naděje:
•
•

•

Společné mše sv. k zahájení roku Ducha svatého se konaly v Praze 5.1. v kostele
sv. Josefa a v Brně 17.1. v kostele sv. Janů.
Národní rada se tentokrát sešla už ve středu 11.2. v klášteře bratří kapucínů v Praze
u Lorety. Ve středu večer projednala vše, co bylo třeba a v dalších dnech prožila
společné rekolekce. Duchovní asistenti P. Benedikt Holota OFM a P. Augustin
Šváček OFMCap. přednášeli o Duchu svatém. Bratr Benedikt vedl rekolekce 12.2.
Tématem byl Duch svatý ve Starém a Novém zákoně. Bratr Augustin pokračoval 13.2.
tématem Duch svatý v kroužcích společenství (Neuhášejte Ducha, Dary Ducha).
Prožili jsme krásné dny v pohostinnosti bratří kapucínů a za zvuku líbezně znějících
zvonků z Lorety. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo o nás pečovali. Načerpali jsme
nové síly a nyní jen prosíme, aby nás Duch svatý, o kterém jsme rozjímali, vedl dál
cestou správnou a pro nás určenou.
14.2. se národní rada zúčastnila zahájení pouti naděje (Levý Hradec - Velehrad).
v nově opraveném kostelíku na Levém Hradci se ke slavnostní mši svaté sešlo asi 60
poutníků. Po mši sv., kterou celebroval otec Augustin Šváček OFMCap., se poutníci
vydali na dvanáctikilometrovou pouť do Prahy k soše Panny Marie z exilu a pak ještě
dále do Prahy-Chodova, kde byla v kostele sv. Františka z Assisi 1. etapa pouti
zakončena společnými nešporami.
Pouť pokračuje těmito etapami: 14.3. Velké Popovice - Sázava (30 km), 15.3. Sázava
- Zruč n. Sáz. (28 km), 18.4. Zruč n. Sáz. - Ledeč - Světlá n. Sáz. (28 km), 19.4. Světlá
n. Sáz. - Havlíčkův Brod - Přibyslav (32 km), 8.5. Přibyslav - Žďár n. Sáz. - Nové
Město (31 km), 9.5. Nové Město - Bystřice - Kunštát (35 km), 10.5. Kunštát - Sloup Vyškov (40 km) nebo Blansko (28 km). Informace o zbývajících etapách s cílem na
Velehradě v příštím zpravodaji. Podrobné informace pro zájemce u br. Františka
Reichela: 02-995 10 35.

•

Letnice se Svatým otcem: Svatý otec si přeje setkat se o letošních letnicích se všemi
hnutími v církvi. Setkání se uskuteční v sobotu 30. května od 17 do 19 hodin na
Svatopetrském náměstí (během dopoledne se na ně budou jednotlivé skupiny poutníků

•

připravovat modlitbou a rozjímáním v různých římských bazilikách). Setkání
vyvrcholí slavnostní mší svatou na Boží hod svatodušní 31. května. Národní rada
poutní zájezd neorganizuje. Zájemci nechť se obrátí na některou cestovní kancelář
nebo diecézní centra mládeže.
Komise pro přípravu Velkého jubilea roku 2000 při České biskupské konferenci
připravila Liturgicko-pastorační příručku k roku Ducha sv. na základě materiálů
vatikánského komité pro přípravu jubilea roku 2000. Najdete v ní putování církevním
rokem s Duchem sv., bohoslužby slova o darech Ducha sv., modlitební bdění, adorace,
křížové cesty. v rozsáhlé části nazvané Průvodce víry je připraveno 12 podkladů pro
katechezi a rozhovory ve skupinách. Jsou v něm probírány různé aspekty přítomnosti
a působení Ducha sv. Příručky byly rozeslány z biskupství duchovním správcům.
Další body z jednání národní rady

Zprávu o činnosti za minulý rok přednesl br. František Reichel s konkrétními poznámkami
k jednotlivým členům národní rady. Zároveň každému osobně nastínil jeho nové i staronové
úkoly. Bratři asistenti P. Benedikt a P. Augustin referovali o formačním semináři pro
formátory a animátory v Praze a Olomouci. Národní stanovy pro františkánskou mládež jsou
již přeloženy z italštiny a jsou připraveny konkrétní body specifické pro naše podmínky.
Protože se přihlásila méně než polovina místních bratrských společenství,
národní rada rozhodla, že se svatodušní kapitula na Velehradě ve dnech 30. - 31. května
nebude konat.
Schválení národních stanov SFŘ
Národní rada obdržela z Říma schválení národních stanov SFŘ (schváleny předsednictvem
mezinárodní rady 12.1.1998). Stanovy v brzké době připravíme do tisku a rozešleme místním
bratrským společenstvím.
Jubilejní mariánská pouť Prahou
1. května se v předvečer jubilejní 260. mariánské pouti Prahou uskuteční setkání členů SFŘ
na mši sv. a májové pobožnosti v 18 hodin v kostele sv. Anežky v Praze-Spořilově (spojení ze
stanice metra Budějovická na trase C autobusem č. 118 do zastávky Roztylské nám. před
kostelem).
V sobotu 2. května začíná vlastní 260. výroční mariánská pouť Prahou organizovaná
společně národní radou SFŘ, strahovskými premonstráty a Společností pro obnovu
Mariánského sloupu (letos uplyne 80 let od jeho stržení). Zahájení pouti mší sv. v 10 hodin
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, po mši sv. slavnostní průvod k soše Panny
Marie z exilu, zde ve 12:30 zahájení pěší mariánské pouti. Pomodlíme se společně 5 desátků
růžence v kostelích sv. Karla Boromejského pod Petřínem, Panny Marie Vítězné (Pražské
Jezulátko), Panny Marie pod řetězem, sv. Františka u Karlova mostu a na Staroměstském
náměstí na místě mariánského sloupu. Pouť zakončí slavnostní Te Deum v Týnském chrámu
(P. Augustin Šváček OFMCap.).
Ubytování pro mimopražské bratry a sestry zajistíme, napište na adresu:
Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4.

Pouť ke hrobu dr. Noska (Poříčí n. Sáz.)
Letos bude mše sv. sloužena v sobotu 18. dubna v 16 hodin. Účast přislíbil otec biskup Jiří
Paďour OFMCap. Doprava vlakem: odjezd z Prahy hl.n. 14:49, přestup v Čerčanech (4 min!).
Účastníci pěší pouti se sejdou v Benešově při severním východu z nádraží ČD (odjezd vlaku
z Prahy hl.n. 11:19, příjezd do Benešova 12:25).
Oblastní setkání v Hradci Králové
Koná se 25. dubna. Pět noviců zde bude skládat svou profesi. Začátek v katedrále sv. Ducha
v 9:00 (9:30 mše sv.). Setkání pokračuje v pastoračním středisku Nové Adalbertinum na
Velkém náměstí. Oběd zajištěn. Přijeďte všichni z blízka i z dáli. Hradečáci se již na vás těší.
Jana Kubátová

Oblastní setkání v Olomouci
Uskuteční se v neděli 7. června od 14 hodin v klášteře kapucínů, Kapucínská 2. Zahájení mší
sv. (kázání P. Bonaventura Štivar OFMCap.), pokračovat bude představením jednotlivých
společenství a seznámením s jejich činností. Předpokládané ukončení mezi 17 a 18 hodinou.
Srdečně zveme terciáře z blízkého i dalekého okolí, už teď se na Vás těšíme. Přivezte si
s sebou dobrou náladu, popřípadě buchty, aby bylo vzájemné sdílení příjemnější.
Marie Richterová

Formační setkání pro duchovní asistenty SFŘ
Připomeňte, prosíme, svým duchovním asistentům, že je pro ně připraveno důležité formační
setkání, které se koná na Svaté Hoře u Příbrami od 27. dubna (od 18 hodin) do 29. dubna (do
oběda). Přihlásit se je třeba na adrese P. Augustin Šváček, Loretánské nám. 6, 118 00 Praha 1
- Hradčany.
Další exercicie
pro sekulární františkány a přátele sv. Františka se konají:
•

6. - 11. července v Olomouci v klášteře kapucínů (exercitátor P. Augustin Šváček
OFMCap.), zahájení v 18 hodin, zakončení v 8 hodin. Téma: Duch svatý, naše naděje.
Přihlášky na adresu: ing. Tomáš Černoušek, Třída míru 19,
770 00 Olomouc.

•

18. - 23. srpna v Olomouci v klášteře kapucínů (exercitátor P. Bonaventura Štivar
OFMCap.), příjezd do 18 hodin, zakončení obědem. Přihlášky na adresu: P.
Bonaventura Štivar OFMCap., Kapucínská 2, 772 00 Olomouc nebo telefonicky 0685222641. Cena 500 Kč. Omezený počet účastníků!
Mučednice III. řádu sv. Františka

Sestra Restituta Helena Kafková z Brna popravená nacisty bude s velkou pravděpodobností
blahořečena papežem Janem Pavlem II. 21. června při mši sv. na nám. Heldenplatz ve Vídni.
Její životopis bude otištěn v květnovém čísle Poutníka. Národní rada organizuje dva poutní

autobusy po trase Plzeň - Praha - Jihlava - Brno - Vídeň a Ostrava - Olomouc - Brno - Vídeň.
Přihlášky na sekretariát NR SFŘ: Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno.
Pouť do Assisi
Plánovaná pouť do Assisi se uskuteční ve dnech 24. - 31. července 1998. Lůžkový autobus
pojme 40 lidí. Cena 3800 Kč. Přihlášky na adrese: František Reichel, Chotouň 80, 254 01
Jílové u Prahy. Účastníci zaplatí zálohu 1000 Kč.
Prosba národní rady
Národní rada žádá všechny ministry, aby sledovali veškerá životní jubilea svých členů a včas
o nich informovali národní radu, která by se ráda ke gratulacím připojila. Zároveň prosíme o
upozornění na zvlášť zasloužilé nebo dlouhodobě nemocné členy, se kterými by se národní
rada také ráda kontaktovala.

