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ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

Uvnitř naleznete: Kalendárium; 40. výročí Řehole; Zápis ze zasedání 
Národní rady; Zprávy z MBS; Spolupráce české a slovenské NR; 
Modlitební úmysly na rok 2019; Výročí a mnoho dalšího o životě SFŘ 

Nechme se najít Bohem 

Drahé sestry a bratři! 

Boží pokoj buď s vámi se všemi! 

 

Tento rok slavíme 40. výročí řehole Sekulárního františkánského řádu, potvrzené papežem blahoslaveným  

Pavlem VI. dopisem Seraphicus Patriarcha  24. června 1978. 

Nyní je čas položit si otázku: co pro mne řehole znamená, pro můj soukromý život i pro životy nás všech 

sekulárních františkánů, jakožto mezinárodního bratrského společenství na všech jeho úrovních? Co pro 

nás znamená tato oslava? 

Řehole je způsob života sekulárních františkánů. Je inspirativním dokumentem pro členy YouFra, kteří 

chtějí následovat Krista a jít v šlépějích sv. Františka. Proto adresuji tento dopis také našim mladým se-

strám a bratrům v YouFra. 

Začnu osobním vyznáním: pro mne je řehole dar, výzva, inspirace a nástroj. 

Dar 

Především, Řehole Sekulárního františkánského řádu je poklad, dar od Boha, který dokazuje, jak moc 

Bůh a církev miluje náš řád. Je to něco, co se nedá koupit, ani si vysloužit. Sv. Jan Pavel II. nám řekl: ,,Je 

to pravý poklad ve vašich rukou, souzní s duchem Druhého vatikánského koncilu a odpovídá tomu, co od 

vás očekává církev. Musíme tedy děkovat za tento dar; děkovat Bohu i církvi. 

Jako každý dar, i tento nese stopu po svém dárci a ukazuje, že Bůh si přeje, aby naše životy byly krásné a 

bohaté. 

Jeden každý článek řehole odráží nekonečné Boží bohatství a jako drahokam ozařuje všechny aspekty na-

šich životů. 

Musíme si pamatovat, že nemáme myslet pouze na dar, který oslavujeme, ale na dárce, jímž je samotný 

Bůh! Prožijte proto tuto oslavu s vděčností, vzdávajíce v našich modlitbách díky Bohu  v lásce, pro-

stupující celým naším životem! 

Výzva, pozvání 

Náš Pán všechny neustále zve, aby Ho následovali a nacházeli k Němu úzký vztah. Když si uvědomí-

me, že On nás vyzývá odevzdat se zcela službě Jeho království, není žádný důvod k obavám. Je krásné a 

vznešené být navždy odevzdán Bohu, spolu se všemi sestrami a bratry. 

Toto volání má ozvěnu v řeholi a my musíme odpovídat s vděčností a beze strachu. Bůh nás zve takové, 

jací jsme. Jsme nedokonalí a slabí, to nevadí, ale nejsme hluší a slepí! Víme, že vznešený vyznavač Krista, 

Dar, výzva, inspirace a nástroj 
Dopis generálního ministra SFŘ Tibora Kausera k 40. výročí naší řehole 
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požehnaný František, zakladatel tohoto řádu, nás povzbuzuje slovy, skutky i vlastním příkladem, jak se 

upřímně odevzdat Bohu a nesejít z cesty, žít v pravdě dnem i nocí, abychom  po tomto životě měli 

místo v Božím království, ve věčnosti. 

Toto Boží volání zní v naší řeholi: buďte vlastníci věčného života, buďte Svatí! Žijte způsobem, 

který vás povede ke svatosti! Buďme poslušní řehole, která nám pomáhá v každém okamžiku našeho 

života ve všech ohledech. Následujme Ježíše Krista dnes ještě více než dřív, protože je nutné, aby 

všichni křesťané hlásali Evangelium, vděčně přijímajíce slova apoštola Petra: ,,Být svatí ve všech oh-

ledech.“ (1Pt 1:15) 

Snažíme se o svatost i při běžných pracovních aktivitách. Boží výzva vyžaduje naši pozitivní odpověď. 

Buďme těmi, kteří předají tuto výzvu ostatním, pozvěme další na cestu k Bohu, aby „co nejvíce lidí se 

obrátilo ke křesťanské svatosti našim včasným voláním.“ 

Inspirativní dokument 

Naše řehole není pouze legislativní text, ale také a hlavně je text duchovní. Je to proto, aby byl čten 

často, nejen když potřebujeme radu ohledně dodržování norem či předepsaných modliteb, protože je to 

náš poklad, pomáhající plnit jakékoli úkoly. Má nás inspirovat! My, sekulární františkáni máme vše 

k  spěšnému završení našeho životního poslání! Příklad Františka z Assisi nás zavazuje jít po fran-

tiškánské cestě s odvahou a láskou! 

Oslava Řehole znamená, že žije a my věrně nasloucháme Ježíši Kristu, abychom se milovali navzájem. 

Naše poslání je každodenní. Nejsme  nedělní, či ,,odpolední,“ františkáni. Naše řehole inspiruje celý 

náš život, je naším chováním, zvykem, takže ,,přešla nám do krve,“ žijeme jí. Nejsme odlišeni od 

ostatních věřících bratří oděvem - hábitem. Náš oděv je naše chování, náš život v rodinách, bratrských 

společenstvích, v práci, ve volném čase. Náš oděv má být laskavost, láska k Bohu i ke všem lidem, 

naše ochota k službě, jednoduchý způsob života, skutečná svoboda Božích dětí. Naším oděvem jsou 

modlitby, zbožnost, oddanost řádu, tudíž i bratrskému společenství. My „přinášíme Evangelium do 

života a život do Evangelia.“ 

Životy sekulárních františkánů nejsou uniformované. Každý jsme jiný. Musíme zvednout hlavu, otevřít 

oči a rozhlédnout se, jak krásný je život, který nám Bůh nabízí. Rád bych, aby každý z vás objevil 

své skryté vlohy a našel inspiraci v řeholi, jak žít každodenní život se všemi jeho krásami. Každá 

část řehole promlouvá k někomu jinému, některé části se zdají snazší než ostatní. Ano, my nemáme 

být stejní, nýbrž spojení ve své různorodosti! 

Otevřete své nitro a naleznete způsob, jak žít své poslání v Církvi, se sousedy, ve společnosti, v práci, 

v bratrském společenství, ve volném čase, mezi chudými a potřebnými a tak vyzařovat tu přitažlivost 

vašeho údělu. Nechte se inspirovat, abyste mohli být inspirací pro všechny kolem vás! 

Nástroj pro každodenní pomoc 

Když řeholi nevtělíme do života, bude jen prázdným textem. Musíme ji používat. ,,Být žákem Ježíše 

Krista znamená, být stále připraven prokazovat Jeho lásku všem lidem, což se může projevit nečekaně 

a kdekoli: na ulici, na náměstí, v práci, během cestování. Řehole má velmi konkrétní regulace, protože 

jsme konfrontováni s velmi jedinečnými situacemi v našich životech a potřebujeme udržet správný 

směr. 

V anglickém jazyce slovo ,,zákon, pravidlo“ má kořen ve slově ,, pravítko.“  Je to pomůcka pro školy, 

studenty, inženýry, architekty. Uvedu příklad: pravidlo je jako pravítko, můžete narýsovat přímou čáru 

pouze s ním. Ale cílem není narýsovat hezky rovnou čáru. Cílem je narýsovat plán; třeba plán domu, 

který chce někdo postavit. 

Pravidlo, či Řehole, není cíl sám o sobě, jeho znalost písmeno po písmenu také ne. Cílem je být svatí, 

ukázat světu Boží lásku, zlepšit životy ostatních, přivést je blíž k Bohu. Řehole je pro nás pravít-

kem, nástrojem k udržení rovné linie, kdykoli se objeví těžkosti, potíže, zatmívání obzoru. V tomto 

smyslu pravidlo, řehole je nástroj. Je vždy po ruce, vždy ku pomoci. 

Slova řehole, zákona musejí být uvedena v život, praktikována a naše praxe musí být kontrolována a 

ohodnocována. Musí být čtena často a pozorně, diskutována všemi členy naší komunity, žita s ohle-

dem na svou hodnotu, která je  navýsost evangelická. Podobně i my máme být dobrými nástroji 
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v rukou Božích. Být vždy k dispozici, aby nás Bůh mohl použít k šíření radosti, pokoje a Boží lásky. 

Krása a radost 

Jako jaro ve svěžím lese, i řehole je vždy svěží a připravena pomoci životu. Je to tak už po staletí. Ačkoliv 

roky běží, františkánské charizma je stále totéž, stále platné a je ho zapotřebí ještě víc než dřív. Papež bla-

hoslavený Pavel VI napsal: „Jsme šťastní, že ,,františkánské charizma,“ je stále silné a pracuje pro dobro 

církve a lidské společnosti, i přes  různé snahy indoktrinovat tendence, které vzdalují lidi od Boha a nad-

přirozena. Čtyři františkánské rodiny usilovně pracovaly deset let, aby připravily novou řeholi pro Františ-

kánský třetí řád světský, nyní se nazývající Sekulární františkánský řád. Zaslouží si naši úctu. Toto bylo 

nezbytné kvůli změněným životním podmínkám i  kvůli učení a povzbuzení druhého vatikánského konci-

lu. 

Přešlo již víc než 800 let a krása i radost františkánského života je stále táž. Před 40 lety papež Pavel 

VI. napsal dopis Seraphicus Patriarcha a krása a radost života Františkánů se nezmenšila. Můžeme mluvit 

o kráse, protože život, k němuž jsme povoláni a řeholí podporováni, je krásný. Modlitby, kontemplace, 

čtení evangelia, rodinný život, práce, vše nám osvětluje Boží vedení a svatý František, náš příklad. 

Můžeme mluvit také o radosti, protože ctnosti řehole jako: prostota, poslušnost, spravedlnost, duch 

bratrství, nám přináší radostný život. Budeme-li praktikovat tyto ctnosti v denním životě, okusíme 

radost evangelia. 

Řehole má být jarem, přinášejícím svěží vítr do našich bratrských společenství. Ta mají rovněž za úkol, 

,,že křesťanský život má být zde ještě pečlivěji dodržován, aby sloužil za příklad všem ostatním.“ Tato 

společenství jsou domovem a hlavním místem, kde můžeme studovat, milovat a žít řeholi.  Žít naše poslá-

ní zde i splnit misionářské volání: „Jdi do světa!“ nám pomáhá sdílet krásu a radost obsaženou v řeholi.  

Zvu vás všechny a chci vám dodat odvahu: otevřete se, sdílejte tuto krásu a radost! Pravé křesťanské 

poselství nepřichází z knih. Jde od jednoho člověka k druhému. Vaše svědectví, naše svědectví je nezbytné 

pro oživení našeho řádu a celé církve. Pokaždé, když čtete řeholi a rozhodnete se žít nebo jednat v souladu 

s ní, děláte další krok vpřed ke splnění našeho poslání a mise. 

Příspěvky 

Na tomto místě musíme vzpomenout na sestry a bratry, kteří se tolik zasloužili o obnovu řehole a tím i řá-

du. Iniciovala ji předně Manuela Mattioli, první generální ministryně OFS, generální ministři  františkán-

ského prvního a třetího řádu, kteří vždy podporovali tuto práci svými modlitbami, časem, oddaností i zdro-

ji. Musíme poděkovat všem sestrám a bratřím překladatelům, sekretářkám, ministrům na různých úrovních 

řádu. Nesmíme zapomenout, jak se snažili „nalézt sjednocení a bratrskou harmonii prostřednictvím dialo-

gu“. 

Tento dialog vyvrcholil báječným textem, plným svatého Ducha. 

Závěr 

V bibli lhůta 40 let často znamenala oddělení či ukončení nějaké epochy. Modlím se za to, aby po těchto 

40ti  letech, které jsou za námi, nastalo oživení našeho jedinečného řádu i všech jeho členů jako jed-

notlivců. Aby bylo více upřímnosti, více oddanosti, více viditelné snahy o plnění úkolů jak v Církvi, tak ve 

světě. Den po dni, s důkladnou vnitřní proměnou, ke které nás vyzývá samo evangelium. 

Ať je tento rok rokem obnovy, ať nám tato oslava pomůže lépe pochopit  řeholi, aby náš život byl pů-

vodnější a věrnější. 

A já prosím Boha, který je všemocný, trojjediný a jediný, aby požehnal veškeré učení, studium, i uvádění 

teorie do praxe, neboť vše bylo napsáno pro spásu duší. S nejhlubší bratrskou láskou k vám všem 

váš ministr a váš bratr 

Tibor Kauser 

generální ministr CIOFS 

Řím 24. června 2018 

Přeložila Anna Lorencová 
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Kalendárium SFŘ 
1. ledna Slavnost Panny Marie, Matky Boží  

5.   ledna Tříkrálové setkání v Praze 

6. ledna Slavnost Zjevení Páně 

16. února zahájení 38. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele sv Klimenta na Levém 

Hradci mší sv. v 9:30 

23. února - 4. zasedání NR v Praze – příprava mezinárodní vizitace 

1. března Slavnost Zvěstování Páně 

3. - 8. března – seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou: „Vnitřní uzdravení“ 

Velehrad - Stojanov 

8. - 9. března – Jarní formační seminář SFŘ v Praze 

19. března Slavnost svatého Josefa 

Seznam příloh Zpravodaje: 

− Laetitia Vera - formační příloha 

− Fotopříloha  - Ha Dong Goo, nová kaple sv. Františka 

− Pozvánky 

Pan Tibor Kauser, generální ministr 

Sekulární františkánský řád 

Via Vittorio Putti, 4 - int. 6 

00152 Řím 

 

Při příležitosti 40. výročí schválení řehole tohoto světského řádu se k vám Svatý Otec obrací s radostnou 

myšlenkou na vás a připojuje se k díkům Pánu. I když věří, že toto významné výročí bude rozvíjet obnove-

nou apoštolskou horlivost a závazky věrnosti Kristu a církvi, dovolává se přímluvy Panny Marie a svatého 

Františka z Assisi, aby neustávala Boží pomoc a z plného srdce posílá žádané apoštolské požehnání a pří-

slib bohatých Božích milostí. 

 

Ve Vatikánu, 24. června 2018 

 

Kardinál Pietro Parolin 

Státní tajemník Jeho Svatosti 

Požehnané vánoční svátky a do nového roku 2019 – roku 40. výročí Řehole SFŘ 

a 30. výročí kanonizace sv. Anežky přejeme hojnost pokoje, dobra i radosti. 

 

Členové NR a redakčního týmu Zpravodaje 
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ORDO FRATRUM MINORUM 

MINISTER GENERALIS 

Curia Generale dei Frati Minori (OFS), Via S. Maria Mediatrice 25, 00165 Roma - Itálie. Tel. 

+93.06.684919 Fax. +39.06.632247 - email: mingen@ofm.org 

Pro Tibora Kausera, OFS 

Generálního  ministra 

A všem bratrům a sestrám 

sekulárního františkánského řádu 

Nairobi, 26. června 2018 

Drahý Tibore, 

Kéž ti Pán dá svůj pokoj! 

Společně s Generálním Definitoriem a všemi bratry shromážděnými zde v Nairobi k oslavě Plenárního 

shromáždění našeho řádu, s velkou radostí a v duchu bratrského společenství, chci tobě a všem OFS bra-

trům a sestrám vyjádřit naše upřímné  přání  všeho dobra při příležitosti čtyřicátého výročí schválení vaší 

řehole, obnovené blahoslaveným Pavlem VI. 

Při této příležitosti vás chceme ujistit o naší blízkosti a modlitbě za vás všechny, abyste mohli s tvůrčím, 

věrným a horlivým nadšením žít evangelium našeho Pána Ježíše Krista po způsobu svatého Františka 

z Assisi v tomto světě, jehož výzvy chceme řešit v duchu rozlišování, tvořivosti a naděje. 

Svěřuji každého z vás pod ochranu Neposkvrněné Panny Marie a přímluvu našeho bratra a otce svatého 

Františka z Assisi a posílám všem členům sekulárního františkánského řádu serafické požehnání. 

Bratrsky 

Fr. Michael A. Perry, OFM 

Generální ministr a služebník 

Prot. MG 64/18 

Drazí bratři a sestry, 

při příležitosti obnovy profese při příležitosti 40. výročí naší Řehole vydala Národní rada Pamětní list, 

který již mnozí z vás obdrželi na pouti na Sv. Hostýn nebo při obnově ve vašich MBS. Pokud ještě ne a 

chcete ve vašem MBS obnovu profese slavit, můžete si o Pamětní list napsat na adresu: 

ZdenkaNecadova@seznam.cz nebo info@sfr  Zdeňka Nečadová OFS 
 

mailto:mingen@ofm.org
mailto:ZdenkaNecadova@seznam.cz
mailto:info@sfr
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Přítomni: František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Zdeňka Nečadová OFS, Ludmila 

Holásková OFS, Marie Richterová OFS,  Markéta Kubešová OFS, Pavel Vaněček OFS, Hana Brigita 

Reichsfeld OFS, P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, P. František Kroczek OFMCap. 

Omluveni: Lumír Hurník OFS, P. Karel Koblížek OFMConv. 

Host: Jiří Šenkýř OFS 

Místo jednání: Brno, klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny 

v  Brně - Grohova 10/18  9:00 – 15:30 

 

Program jednání: 

1.  Zahájení mší svatou v kostele, poté modlitbou z Rituálu a krátkou promluvou národního ministra 

s výzvou, abychom každou naši činnost zahajovali modlitbou „Velebí má duše Hospodina“ a denně se 

modlili desátek svatého růžence: „…s kterým jsi Alžbětu navštívila“. 

2.  Naše služba v MBS: 

a) Uskutečněné volební kapituly a vizitace v MBS: 

MBS Sušice BaPV - František Reichel a P. František Kroczek OFMCap.  

MBS Sokolov VK - Luboš Kolafa 

MBS Praha Krč BaPV - Luboš Kolafa a P. František Kroczek OFMCap  

MBS Červený Kostelec BaPV,  Luboš Kolafa a P. František Kroczek OFMCap 

MBS Stará Boleslav BaPV- Luboš Kolafa a P. František Kroczek OFMCap 

MBS Šternberk VK - Luboš Kolafa 

MBS Jindřichův Hradec VK - Luboš Kolafa a P. Antonín Dabrowski OFM 

MBS Brno Husovice VK  - Zdeňka Nečadová a P. Kryštof Skibiňski  

MBS Moravská Třebová II VK - Markéta Kubešová: 

MBS Hradec Králové VK - Markéta Kubešová 

MBS Karviná BaPV - Lumír Hurník a P Karek Koblížek OFMConv. 

MBS Frýdek-Místek BaPV - Lumír Hurník a P Karek Koblížek OFMConv. 

b) připravované volební kapituly a vizitace v MBS v 1. čtvrtletí 2019: 

VK v MBS Benešov, Černošice, Karviná, Lysá n. Labem, Nivnice, Praha Spořilov, Příbram 

BaPV v MBS Brno kapucíni, Čáslav, Čeladná, Fulnek, Hodonín, Jihlava, Jilemnice, Liberec, 

Praha PMS, Slatiňany, Zlín. 

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2018 – 2021 

 

Zápis z jednání NR dne 8. 12. 2018                           č. zápisu: 03 
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c) hospodářka informovala o placení příspěvků od MBS – letos už vše v pořádku  

d) členové NR informovali o některých záležitostech v MBS: F. Reichel o MBS Praha PMS, L. Kolafa 

o volební kapitule v MBS Sokolov a Z. Nečadová o vznikajícím MBS Brno minorité. 

e) NR projednávala otázku členství v SFŘ rozvedeným a znovu sezdaným bratřím. L. Kolafa 

doporučil postupovat dle vyjádření kapucínského právníka – příloha č. 1 

3.  Národní bratrské společenství 

a) Obnova profese: členové NR informovali o svých zkušenostech v MBS, převzali k prodeji další 

propisovačky a vyžádali si výtisky Pamětních listů 

b) Formátorka L. Holásková informovala o průběhu a organizaci formačního semináře Lectio divina 

13.10.2018 v Brně. Texty budou uveřejněny ve Zpravodaji a na webu SFŘ. 

c) NR projednávala návrh programu a termínu jarního formačního semináře v Praze 9.3.2019: téma 

Úvod do křesťanské meditace, přednášející br. Radek Navrátil OFMCap. - příloha č. 2 

d) F. Reichel informoval o schématu Zpravodaje NBS, uzávěrka 12.12.2018. NR souhlasila se 

zasíláním tištěného Zpravodaje NBS starším bratřím a sestrám, kterým se jinak nedostane. 

Požadavky na zasílání včetně adres oznámí zájemci sekretářce Z. Nečadové 

e) NR projednala stav úprav našich webových stránek a schválila jejich aktuální schéma. 

f) NR projednala návrh kalendáře akcí na rok 2019 – příloha č. 3 

g) Připravované akce: 

-  H. B. Reichsfeld informovala o přípravách semináře P. E. Velly OFMConv. na Velehradě v březnu 

2019. NR pověřila H. B. Reichsfeld realizací semináře, M. Kubešová byla pověřena na semináři 

zastupovat Národní radu, V. V. Hájek byl pověřen vypracovat rozpočet a smlouvy s P. Vellou a 

tlumočníky. M. Richterová při závěru semináře provede veškeré vyúčtování. 

- P. Vaněček podal zprávu o Tříkrálovém setkání 5.1.2019 v MBS Praha Krč – příloha č. 4 

- F. Reichel předložil návrh programu oslavy 30. výročí kanonizace sv. Anežky, termín 9. - 10. 11. 

2019 – příloha č. 5 

- NR projednala návrh na setkání duchovních asistentů MBS, termín 19.11.2019 projedná NM s 

provinciály všech tří řádů 

- NR byla informována o termínu poutě do Poříčí nad Sázavou – příloha č. 6 

h) Publikace: 

- kniha Svatost ve světě byla vydána, je v prodeji, členové NR si ji zakoupili pro svá MBS a část je jich 

v našem archivu v Brně, cena 150 Kč. 

-  kniha Duchovní doprovázení (P. Crasta) je v překladu u J. Ungerové, předpokládaný termín vydání 

je listopad 2019. L. Kolafa byl pověřen koordinací prací na vydání 

- NR schválila návrh vydání knihy o Mariánském sloupu a nových pražských kostelech, termín vydání 

rok 2020 – příloha č. 7 

4.  Mezinárodní bratrské společenství  

a) M. Kubešová informovala o zprávě z CIOFS o vizitaci našeho NBS 15.- 20.5.2019. NR pověřila 
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F. Reichela a M. Kubešovou přípravou programu a zajištění vizitace 

b) NR odsouhlasila odpověď na žádost Mezinárodní rady na konání  Generální kapituly v ČR v roce 

2020 e-mailovým hlasováním. NM vyjednal možnosti na třech místech a M. Kubešová nabídky 

odeslala. 

c) NR nabídla spolupráci bratří Jiřího Šenkýře, Jiřího Zajíce a Martina Weisbauera pro CIOFS 

d) M. Kubešová informovala o sbírce pro bratry Wels4Uganda. Dosud se vybralo 18.800 Kč – 

odevzdali jsme na kongresu v Litvě a 12.900 Kč – hospodářka zašle do konce roku. Národní rada 

všem dárcům srdečně děkuje. 

e) F. Reichel informoval o své cestě na Slovensko a dojednané spolupráci se slovenským NB - příloha 

č. 8 

f) NR schválila další postup pro spolupráci s NBS Rakouska: NM pozve bratry na Mariánskou pouť 

Prahou a na Sv. Hostýn. 

g) Přehled o činnosti našeho MBS v roce 2018 podle dotazníku Mezinárodní rady CIOFS připraví 

M. Kubešová, Z. Nečadová a F. Reichel 

h) NR odsouhlasila návrh poutního zájezdu do Estonska v roce 2020 

5. Hospodaření 

a) NR odsouhlasila předložený stav účtu a pokladny – příloha č. 9 

b) NR odsouhlasila předložený rozpočet pro rok 2019 – příloha č. 10 

6. Různé  

a) členové NR informovali o zapojení se do oslavy letošního Dne chudých. F. Reichel zdůraznil 

potřebu osobního setkávání se s chudými a vyzval členy NR, aby chudým věnovali to, co jim 

samotným nejvíc chybí – čas. Darování peněz a jídla nestačí. 

b) NR podepsala adventní a vánoční pozdrav z Brna členům Týmu 78 a starším bratřím, Z. Nečadová 

rozešle poštou. 

c) NR projednala schéma Výroční zprávy NBS 2018 a pro příští zasedání NR každý člen vypracuje za 

svou službu a zašlou NM do 31.1.2019 – schéma v příloze č.11 

d) J. Šenkýř vyzval Národní radu, aby zaujala stanovisko ke třem tématům: přijetí Istanbulské úmluvy, 

postoj k migrantům a etika správce církevního majetku – přílohy č. 12, 13, 14 

NR souhlasila s návrhem články uveřejnit ve Zpravodaji jako podnět pro diskusi. 

 

Termín dalšího zasedání NR:  23. 2. 2019, 9:30 – 16:00 

Místo: Praha, klášter kapucínů  

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová 

Kontroloval: František Reichel 
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(12.-13. října 2018 Brno) 

  

Na formačním semináři v Brně jsme jako zástupci SFŘ Stará Boleslav byli letos poprvé. Přijeli jsme 

v sobotu ráno ještě před zahájením hlavního programu. 

Přednáška na téma Lectio divina nás zaujala svým obsahem i podáním charismatického kapucína Otce 

Kroczeka. S manželkou jsme se shodli na tom, že u něho dochází k jednotě slova a života. Věřili jsme to-

mu, co nám říkal a manželku-houslistku mile překvapil i svou hudební produkcí na trubku. 

Uvítali jsme, že jsme mohli hned prakticky vyzkoušet to, co jsme se dozvěděli o práci s Písmem svatým.  

Chutný oběd v blízké restauraci nám umožnil hovořit s našimi spolubratry a sestrami a při té příležitosti 

jsme potkali i některé naše přátele, se kterými jsme se setkali při jiných příležitostech. 

Za nejsilnější duchovní zážitek, kromě mše svaté, považujeme adoraci, která se konala po obědě před na-

ším rozloučením. Tak silnou duchovní sounáležitost jsme již dlouho nezažili. 

Na základě těchto zkušeností rádi přijmeme pozvání na další podobnou akci. 

  

                Pokoj a Dobro 

  

                                                                                                                      Pavel Tomáš Jiran 

                                                                                                                      Eva Anežka Jiranová  

  

 

Podzimní formační seminář SFŘ ČR v Brně v Petrinu 

Seminář se konal ve dnech od pátku večera 12. do soboty odpoledne 13. října 2018. 

Přednášejícím byl br. František Kroczek OFM Cap. 

Tématem přednášek bylo Lectio divina – metoda četby Písma svatého a modlitby.  

Řehole SFŘ v druhé kapitole ve 4. odstavci říká: "Sekulární františkáni se kromě toho mají často věnovat 

četbě evangelia. Z evangelia mají přecházet k životu a ze života k evangeliu."  Bratřím a sestrám byla na-

bídnuta jedna z metod, kterou nám vřele doporučují církevní dokumenty. Formační setkání bylo od pátku 

večera vedeno v bratrském duchu, v atmosféře sdílení a radosti. Hlavní program setkání probíhal v sobotu, 

kdy jsme společně rozjímali o evangelním textu z 28. neděle v mezidobí z Markova evangelia z 10. kapito-

ly od 17. do 31. verše. V první přednášce br. František pojednal o metodě Lectio divina v jednotlivých kro-

cích, které člověk podstupuje při četbě Písma. V druhé přenášce jsme se věnovali velmi známému evangel-

ním úryvku o bohatém mladíkovi, který se ptá Ježíše, co má dělat, aby dosáhl života věčného. V třetí části 

jsme se modlili před vystavenou Nejsvětější svátostí v kapli a spontánně chválili, děkovali a prosili Pána – 

jak nás k tomu vybízí sv. František v závěru "Písně bratra Slunce.“ Po skončení programu jsme se cítili 

vnitřně obnoveni a s chutí jsme se rozjeli do svých domovů. 

 

V Praze 6. prosince 2018  

Br. František Kroczek, OFM Cap. 
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Krátké zprávy z návštěv MBS od zástupce ministra 

Jak žijí sestry a bratři v MBS, která jsem navštívil na podzim roku 2018? 

Ve Šternberku jsem se účastnil volební kapituly. Malá zajímavost: volba byla dramaticky dlouhá. Bylo 

nutné brát v úvahu, že mnozí členové slouží již třetím rokem v radě. To vyžadovalo více dbát na pravidla 

popsaná v konstitucích a národních pravidlech pro volby. A tak jsme se vzájemně školili, jak pravidla pro 

volby správně pochopit. Volba většiny nových členů rady probíhala v několika kolech. Ve dvou i ve třech. 

Společenství se schází v klášteře kapucínek a mají tak možnost občas se setkávat  se sestrami. Společenství 

dbá na to, aby se někteří členové vždy účastnili akcí pořádaných Národním společenstvím. 

Volební kapitulu v Sokolově jsem musel opakovat, protože při první návštěvě jsem se dopustil omylu a ne-

chal zvolit bývalou ministryni jako zástupce ministra. Vzhledem k tomu, jak se pravidelně střídají, mi to 

připadalo logické, ale Konstituce našeho řádu takovou volbu nepřipouštějí. Proto se volby musely opakovat 

znovu. Dobré poučení, že? 

Po zkušenostech, jak se člověk při volbách může do pravidel zamotat, jsem měl obavy, jak dopadnou volby 

v Jindřichově Hradci. Zpočátku se sešli jen čtyři členové z deseti evidovaných členů. Horlivě jsem hledal 

v pravidlech, zda to stačí. Nakonec však pátý člen dorazil a slavili jsme volební kapitulu. Druhé kolo pro-

běhlo jen u dvou členů, takže zbyl čas na sdílení a obnovu profesního slibu ke čtyřicátému výročí vzniku 

řehole SFŘ při mši svaté. 

Zajímavé bylo spojení se zazimovací brigádou ve františkánském klášteře Hájek u Prahy s bratrskou a pas-

torační vizitací MBS Stará Boleslav. Brigády se účastnilo kolem šedesáti bratří, sester a dětí. Mnoho z nich 

bylo právě z bratrských společenství z Prahy a okolí. Je to potěšující zážitek vidět, jak šikovné, zručné a 

pracovité máme bratry a sestry. Večer jsme svlékli montérky a povídali si o životě ve společenství podle 

řehole. MBS se schází ve dvou skupinkách dvakrát měsíčně (všední den a víkend). Tím je umožněno na-

prosté většině členů alespoň jedenkrát za měsíc být spolu. Mimo víkendová setkání jezdí spolu do přírody a 

také jednou ročně na týdenní pobyt do Alp. To umožňuje více si naslouchat, více se vzájemně poznávat, 

budovat opravdovou františkánskou rodinu. Víkendů a výletů se účastní i mnoho jejich dětí. 

Místní bratrské společenství Červený Kostelec má 9 členů a to z Č. Kostelce, Velkého Poříčí u Hronova a 

z Trutnova. Členové společenství se podle možností zapojují do života ve třech farnostech. Společně pořá-

dají každoročně pěší pouť do Malých Svatoňovic k Panně Marii Sedmiradostné. Po vzájemném sdílení 

jsme obnovili profesní slib ke čtyřicátému výročí vzniku řehole SFŘ. Pamětní list jsme si vzájemně pode-

psali na památku. Setkání uzavřela mše svatá v kapli Hospicu sv. Anežky. Účastnili se jí nejen terciáři a 

pacienti, ale i lidé z okolí. Mši sloužili naši duchovní asistenti. 

Společenství Praha Krč má své kořeny ještě v hluboké totalitě za působení p. Moce. Po roce 1989 z něho 

pak vzniklo tak velké společenství, že se rozdělilo do dalších čtyř pražských společenství. Někteří „skalní“ 

členové dojíždějí do Prahy mnoho desítek km. Z Jistebnice, z Tlustovous, z Kladna. Scházejí se v kostele 

sv. Františka v Praze Krči. Dřevostavba kostelíka nejen voní dřevem, ale působí ryze františkánky.  Novější 

členové jsou vděční za zkušenost a moudrost dlouholetých členů řádu. 

Luboš Kolafa: Návštěvy v bratrských společenstvích jsou pro mne velkou vzpruhou. Pozoruji s nadšením 

ono dobrodružství objevování a nabízení »životního stylu«, který se zakládá na otcovství Boha, na bratr-

ském společenství se všemi lidmi podle Krista způsobem spirituality sv. Františka. Každý člen podle svých 

obdarování, sil, ve svobodě Božích dětí hledá, buduje a znovu obnovuje onu velkou výsadu žít a působit ve 

velké františkánské rodině. Velký dík duchovnímu i praktickému oživovaní našich společenství patří pře-

devším duchovním asistentům z prvního řádu. 
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Volební kapituly v MBS v  Moravské Třebové a Hradci Králové 
 
V MBS Moravská Třebová II proběhla volební kapitula 21.10.2018  - v nové radě přijali službu většinou 
sestry a bratři s nedávno složenými sliby – je to společenství, kde v posledních letech byla řada nových po-
volání a oslovila mne zde jejich velká pokora, láska ke společenství a touha jít životem opravdově ve sto-
pách sv. Františka. 
 
V MBS Hradec Králové proběhla volební kapitula 16.11.2018 – byli opětovně zvoleni zkušení terciáři, 
sloužící 2.-3. období. Je to krásné, velmi aktivní a optimistické společenství bratří a sester. 
 
Markéta Terezie Kubešová 

Profes Anny Zemanové 
Ráda bych se s vámi podělila o jednu velkou radost z našeho společenství Brandýs nad Orlicí. 

Jsme malé společenství co do počtu, ale řekla bych, že velmi živé co do nápadů a aktivit. Zde jeden důkaz 

toho, jak Pán dává milost, kdy chce a jak chce. Již delší dobu aktivně navštěvuje naše společenství jedna 

nenápadná sestra Anička (všichni jí tak říkáme, přesto, že je téměř osmdesátiletá) Při rozhovoru s ní jsme 

zjistili, že kdysi měla obláčku, ale že ještě nesložila profes….  

Po nějakém čase jsme dospěli k tomu, že už je ten pravý čas veřejného slibu žít podle evangelia. Domluve-

no, naplánováno! V předvečer svátku svatého Mikuláše jsme se sešli v jejím útulném bytě k nádherné slav-

nosti složení profese. Nic nechybělo: mše svatá, bratrské společenství, pozvaní přátelé, malé pohoštění a 

hlavně radost nás všech, že Pán dává milost nových povolání.  

Jistě se raduje v nebi i bratr Česlav (mnohým dobře známý), protože Anička je jeho rodná sestra a jeho vel-

kým přáním bylo, aby se i ona jednou stala františkánkou. 

Jindřiška Kučerová  

Svatost ve světě – terciáři sv. Františka 

Knížka MUDr J. D. Krausové OV již vyšla. Na 244 stranách popisuje krátké životní příběhy terciářů SFŘ 

Zaznamenané osudy našich bratří a sester, kteří jsou svatí nebo blahoslavení nebo mají k tomu nakročeno, 

jsou tím nejlepším svědectvím života podle evangelia a ve většině ukazují nejdůležitější prvky potřebné 

i v naší době: zbožnost, skromnost, trpělivost a péče o bližní zejména těch, kteří jsou na okraji společnosti.  

A jak píše v předmluvě O. Bonaventura Štivar OFMCap. „…nechme se četbou jejich životů inspirovat 

k tomu, abychom hledali své místo v rámci našeho vlastního charismatu.“ 

Knížku si můžete koupit u členů Národní rady. Cena 150.- Kč. 

Dobré a špatné zprávy 

Naše sestra Věra Eliášková vydala knížku Dobré a špatné zprávy, která je souborem  

fejetonů psaných pro pražskou  farnost sv. Antonína. Mnohé fejetony se týkají  nejen života zmíněné far-

nosti, ale i františkánství a života sekulárního františkána.  

Kniha je k dostání v knihkupectvích za  150,- Kč nebo o 10,- Kč méně přímo u autorky, která ji může ne-

chat u paulínek (Panna Maria Sněžná) nebo v sakristii sv. Antonína na Strossmayerově nám. v Praze 7. Po-

kud bude mít někdo zájem, domluvte se prosím nejdříve na tomto telefonu. Telefonní číslo na autorku: 739 

094 756.  
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Těmito slovy uvedl papež František 13. 6. 2017 poselství, ve kterém sděluje, že si přeje, aby se konal 

vždy o 33. neděli v liturgickém mezidobí a stal se tradicí. A hned v úvodu píše, že existují etapy, kdy 

křesťané nenaslouchali této výzvě až do hloubky a nechali se nakazit světskou mentalitou. Duch Svatý 

však způsobil, aby se narodili muži a ženy, kteří různým způsobem nabízeli svůj život pro službu 

chudým. Mezi všemi vyniká příklad svatého Františka z Assisi, jehož během staletí následovali mnozí 

svatí muži a ženy. A dále píše: „Vyzývám celou církev, muže a ženy dobré vůle, aby v tento den upřeli 

svůj pohled na ty, kdo k nim volají o pomoc a vyžadují naši solidaritu. Přeji si, aby křesťanská spole-

čenství během týdne předcházející Světový den chudých se angažovala pro vytváření mnoha příležitos-

tí k setkáním přátelství, solidarity a konkrétní pomoci. A v základě mnoha konkrétních iniciativ, které 

se budou moci během tohoto dne uskutečnit, ať je vždy modlitba. Nezapomínejme na to, že modlitba 

Otčenáš je modlitba chudých. Prosba o chleba vyjadřuje naší oddanost Bohu při prvních potřebách na-

šeho života. Poselství zakončuje slovy: Kéž tento Světový den chudých se stane silným apelem na 

naše svědomí, abychom byli stále přesvědčenější, že sdílení s chudými nám umožní chápat evan-

gelium v jeho stále větší hloubce. Chudí nejsou problémem, ale jsou zdrojem, z něhož máme čer-

pat, abychom přijímali evangelium a žili jeho podstatu. 

Bohužel v naší vlasti prošel v loňském roce tento první ročník bez zájmu – ve farnostech i v našem řá-

du. Letos tento den připomněl papež František svým příkladem, kdy již  30. 6. přišel bez předchozího 

ohlášení na hostinu pro 280 bezdomovců a migrantů, kterou pořádala komunita Sanť Egidio. Den 

chudých připadl na neděli 18. 11. Upozorňovali jsme na něj ve Zpravodaji i při různých setkáních. 

Vlastní vyhodnocení si musíte udělat každý sám. Vím, že na mnoha místech se sbíraly a předávaly po-

traviny. Je to chvályhodné, ale v tom podstata není – u nás funguje dobře v tomto směru Charita a další 

křesťanské organizace. Jde o víc – o přípravu na tento den modlitbou (i v našich Místních bratrských 

společenstvích) a o osobní kontakt s chudými a osamělými. Jde o naše konkrétní přecházení od 

evangelia do života, jak nám připomíná naše Řehole. A tak děkuji bratru Pavlovi, který tento den 

pozval na oběd potřebné.  

V příštím roce bude 3. světový den chudých v neděli 17. listopadu. Připomínáme ho již i v našem ka-

lendáři. Prosím, promyslete si vše předem – možná, že bude pro vás i příležitostí navštívit vaše osamě-

lé členy nebo je pozvat na kávu apod. 

František Reichel 

Jaký byl letos Den chudých v našem řádu? 

„Děti nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy“. (1 Jan 3,18) 
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Spolupráce   NBS SFŘ ČR a Slovenska 

16. října 2018 se sešli národní ministři Jozef Gazdík a František Reichel v kapucínském klášteře v Žilině, 

aby projednali možnosti další spolupráce: 

1. Informace o významných akcích v roce 2019 

NBS Slovenska připravuje a zve členy SFŘ z ČR na: 

- Setkání formátorů 2. – 4. 3. v Melčicích u Trenčína 

- Celoslovenské stretnutie OFS v Krivej na Oravě 13. 7. (rodiště bl. Zdeňky Šelingové). Lze uvažo-

vat o návštěvě českých sester a bratří mikrobusem s prohlídkou a přespáním v Žilině. 

- Národná volebná kapitula 30.8 – 1. 9. v Melčicích u Trenčína 

NBS V České republice připravuje a zve členy OFS SR na: 

- Mariánskou pouť Prahou (281. ročník)  1. 6. 

- Tradiční pouť SFŘ na Svatý Hostýn 13. – 14. 9. 

- Formační seminář seminář 18. – 19. 10. v Brně  

2. Publikační a vydavatelská činnost: 

- NBS SR vydává 4x ročně časopis Františkanska rodina – jeden výtisk bude zasílán pro NR ČR. 

Časopis vychází i v elektronické formě - bude posílán na webové stránky SFŘ ČR 

- NBS ČR vydává 6x ročně Zpravodaj NBS SFŘ. Tento bude zasílán na Slovensko na adresy členů 

NR. 

- V roce 2019 bude ve Františkánské rodině uveřejněn infomační článek o životě a činnosti sester a 

bratří SFŘ v České republice a ve Zpravodaji NBS SFŘ o životě a činnosti sester a bratří OFS na 

Slovensku.  

- NBS ČR připravuje v letošním roce vydání knihy „Svatost ve světě“. Pro potřeby NBS bude zaslá-

no 200 kusů. 

3. Obě Národní společenství si budou i nadále poskytovat překlady dokumentů, které vydává Mezinárodní 

rada OFS. 

4. Setkání jsme zakončili společnou účastí na mši svaté v kapucínském kostele Obrácení sv. Pavla 

 

Jozef Gazdík   František Reichel 

Prosba všem MBS 

Pokud se rozhodnete v MBS organizovat pouť nebo oblastní setkání, prosím věnujte čas a pošlete informa-

ci na adresu lubos.kolafa@kolafa.name. (Mám na starosti koordinaci oblastí) Vaše akce se pak objeví také 

na stránkách SFŘ v kalendáři a umožní i jiným se jí účastnit. Rád pomohu i jinak. Nezapomeňte napsat i 

patřičné podrobnosti. 

mailto:lubos.kolafa@kolafa.name
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5. ledna - Tříkrálové setkání v Praze 

16. února - zahájení 38. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele sv Klimenta na Levém Hradci v 9:30 

23. února - 4. zasedání NR v Praze – příprava mezinárodní vizitace.  

3. - 8. března – seminář pro františkánskou rodinu s P. Eliasem Vellou: „Vnitřní uzdravení“ - Velehrad 

8. - 9. března – Jarní formační seminář SFŘ v Praze 

8. května – Pouť na svatou Horu v Příbrami (zahájení 10:00 mší svatou, duchovní obnova ve 13:00) Ob-

lastní setkání 

11. května – pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00) Oblastní 

setkání 

15. – 20. května – vizitace Národního společenství Mezinárodní radou v Praze a 5. zasedání NR 

16. května – 18. ročník oblastní pouti seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy (Zahájení v kláš-

teře na Bílé Hoře v 9:15) 

1. června – Mariánská pouť Prahou (281. ročník) zahájení mší svatou v kostele Panny Marie Andělské u 

Lorety v 10:00 

30. června – Kající pouť SFŘ na sv. Antonínku - oblastní setkání 

24. srpna –   poslední etapa 38. ročníku CMP (8 km). Zahájení v 8:00 od kostela sv. Václava v Boršicích. 

Závěrečná mše svatá v 11:30 na Velehradě. 

31. srpna - Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (3.ročník) 

Zahájení v 9.00 v kostele sv. Jiří v Býšti u Hradce Králové, délka 8,5 km, ukončení v kostele sv. Antonína 

cca ve 14.00, poté občerstvení na faře na Novém Hradci Králové. 

1. září – Den modliteb za péči o stvoření 

7. září – 6. zasedání NR v Praze 

13. - 14. září – Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn 

21. září – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi 

18. - 19. října – podzimní formační seminář formátorů MBS v Brně 

9. – 10. listopadu – Víkend se svatou Anežkou v Praze – výročí kanonizace 

17. listopadu – Světový den chudých – osobní setkání s chudými 

19. listopadu – Setkání duchovních asistentů MBS  

7. prosince - 7. zasedání NR v Brně 

Poznámka: tučně – akce zajišťuje Národní rada SFŘ 

 

Prosba: zasílejte data svých akcí – oblastní setkání, poutě – zajistíme propagaci 

KALENDÁŘ NBS SFŘ v ČR pro rok 2019 
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Leden 2019 

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce. (Žl 119,105) 

NÉR  LERAGLÍ  DEVÁRECHÁ  VEÓR  LINTÍVÁTÍ 

(Vstupujeme do dalšího roku se svými sny a plány. Děkujeme za další čas, který nám 

Bůh daroval. Tento čas je však také časem nových závazků. Je určen k tomu, abychom 

očistili své smýšlení, napravili to nedobré, co za sebou vlečeme, nacházeli nová a krásná 

slova pro své sestry a bratry. Je to čas, v němž se má naše víra rozzářit novým světlem.) 

Požehnaný jsi, náš Bože, který rozumíš té spleti dobrých i nedobrých cest, kterými je náš 

život, který nám ukazuješ cesty pravé a krásné a dáváš nám odvahu a sílu po nich kráčet 

k pravému cíli.  

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky. 

 

Únor 2019 

Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl život věčný? (Mk 10,17) 

DIDASKALE AGATHE, TÍ POIÉSÓ HINA ZÓÉN AIÓNION KLÉRONOMÉSÓ?  

(Známe tuto zákoníkovu otázku a známe i Ježíšovu odpověď. Ale zákoníkova otázka stá-

le trvá i v našich životech.. Stále se ve své duši budeme ptát, co máme dělat. A stále stej-

né budou i Ježíšovy odpovědi. Pravá cesta evangelia, to je to ustavičné naplňování Ježí-

šových slov v běhu starostí a nezdarů denního života.) 

Požehnaný jsi, Bože, neboť nám odpovídáš na otázky, které v naší duši neustále znějí, 

protože ze všech našich otázek jsou to ty základní a nejdůležitější.  

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky. 

 

Březen 2019 

Bůh je větší než naše srdce a ví všechno. (1Jan 3,20)     

MEIZÓNESTIN HO THEOS TÉS KARDIAIS HYMÓN KAI GINÓSKEI PANTA   

(Ve svátosti smíření se vyznáváme z hříchů a vin, ale se zahanbujícím pocitem, že přes 

všechna dobrá předsevzetí se potácíme v koloběhu stále stejných selhání. Utišme se. Ten, 

kdo stvořil naši duši a poslal ji do světa, ten ji zná lépe než my sami sebe. I to patří k pra-

vému pokání, když dovedeme spatřit i to dobré, co v nás je, protože je to dar a milost Bo-

ží. Za tuto milost děkujme, ale ptejme se, jak jsme s ní naložili.)      

Požehnaný jsi, náš Bože, neboť vidíš do naší duše a dáváš nám vždy novou odvahu a no-

vou sílu napravovat naše provinění a stále znovu hledat sílu ve tvém zákoně. 

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.  

Modlitební úmysly SFŘ v I. čtvrtletí 2019 
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POKOJ A DOBRO! 

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční Tříkrálové setkání Sekulárních františkánů. 

Minulý rok se konalo v Černošicích, organizované Místním bratrským společenstvím. 

Letos převzalo štafetu MBS Praha Krč a bude se konat první sobotu v roce, tedy 5. 1. 2019 v kostele 

sv. Františka v Praze Krči - (Habrovka) a následně ve farním sále. 

Co se týká dopravy:   

1) pro hůř pohyblivé bratry a sestry je možno zařídit odvoz autem, je ale potřeba včas dát vědět, kdo by měl 

o tuto službu zájem a odkud. Kontaktujte prosím mě nebo Františka Reichla. 

2) kdo neví, jak se ke kostelíčku dostat - v 13.30 bude sraz na metru Budějovická u pojízdných schodů 

na nástupišti metra a odtud půjdeme společně pěšky (cca 300m). Bylo by fajn dát vědět dopředu, kdo na 

sraz přijde a telefon na sebe, abychom věděli, na koho máme čekat, nebo jestli jsme už všichni a můžeme jít. 

3) kdo trefí sám, pro něho pouze informace - ve 14,00 začíná mše svatá. 

Pozvěte všechny bratry a sestry z vašich bratrských společenství, ale i ostatní přátele svatého Františka. 

V sále budeme mít společný program. Připravte si, prosím, krátkou informaci o vašem společenství, co vás 

těší, co vás trápí, o co byste se chtěli s ostatními podělit..... 

Během odpoledne bude připraveno malé pohoštění, kdyby někdo měl možnost něco malého přinést, bude to 

vítáno, ale důležitější je vzájemné setkání, než plný stůl. 

Jsme všichni jedna velká rodina bratrů a sester svatého Františka, je potřeba se vzájemně setkávat i nad rá-

mec našich místních společenství, být spolu v kontaktu a prožívat sounáležitost s ostatními. Toto Tříkrálové 

setkání je k tomu krásná příležitost.   

Přeji krásné prožití následujících dní a upřímně se těším na setkání. 

Pavel Vaněček 

Pro jakékoliv dotazy, nápady, požadavky: telefon 724 891 301 nebo mail - vanecek.fire@seznam.cz 

Tříkrálové setkání Sekulárních františkánů v Habrovce 

První pouť vycházela z Levého Hradce na Velehrad v pátek 19. února 1982 po slavné mši svaté, kterou 

zde sloužil otec kardinál Tomášek přesně ve výroční den, kdy jsme si připomínali 1000leté výročí zvolení 

svatého Vojtěcha pražským biskupem. Myšlenka poutí na Velehrad byla inspirována přáním kardinála To-

máška, které vyslovil na vlnách vatikánského rozhlasu při jedné ze svých návštěv Říma: „Aby čeští křesťa-

né putovali na místa, spojená se životem sv. Cyrila a Metoděje a s dobou počátků českého křesťanství, totiž 

na Velehrad, Levý Hradec, a do Říma. A protože v dobách „reálného socialismu“ nebylo možno o Římu 

ani uvažovat, rozhodla se skupina sekulárních františkánů-terciářů spojit etapovou poutí obě místa spojená 

s počátky české církve tj. Levý Hradec a Velehrad. Protože Velehrad není třeba představovat, je vhodné 

podat několik informací o Levém Hradci: zde vznikla česká církev (UBI CHRISTIANITAS INCEPTA 

EST) kolem prvního křesťanského kostelíka v Čechách - rotundy sv. Klimenta, jehož ostatky přinesli právě 

sv. Cyril a Metoděj. Asi v roce 874 byl na Levý Hradec poslán z Velké Moravy kněz a misionář Kaich, kte-

rý možná právě zde pokřtil kněžnu Ludmilu. 

Cyrilometodějská pouť, podle doporučení otce kardinála Tomáška, vychází z Levého Hradce vždy o ví-

Cyrilometodějská pouť – historie a pozvánka 

mailto:vanecek.fire@seznam.cz
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kendu mezi 14. – 19. únorem (tj. úmrtním dnem sv. Cyrila a výročím zvolení svatého Vojtěcha pražským 

biskupem na Levém Hradci).  

Nejvíce poutníků chodilo v osmdesátých letech. Vrcholem všech těchto poutí byla velká pouť do Říma na 

svatořečení Anežky České v listopadu 1989, kterou organizoval poutní výbor vzniklý na Cyrilometoděj-

ských poutích. A také program na cestě do Říma i zpět – tři růžence s jejich úmysly i další rozjímaní a 

modlitby byly plně přejaty z programu CMP. Takže jsme se dožili i toho třetího poutního místa, o kterém 

hovořil otec kardinál Tomášek. 

V 90. letech poutníků ubývalo. Důvodem byla jednak skutečnost, že mnozí mladší poutníci založili rodiny 

a nyní měli jiné úkoly a povinnosti (velice mnoho se jich seznámilo právě na těchto poutích), ale byl i další 

důvod: v posledních letech se otevřel v naší vlasti velký prostor k dalším poutním cílům (Compostela, Sva-

tá země, Fatima a další) Proto v roce 2001 jsme se domluvili s hlavním organizátorem a neúnavným propa-

gátorem moravských pěších poutí na Velehrad otcem děkanem P. Janem Peňázem a rozhodli jsme se o na-

vázání a připojení k moravským proudům. A tak od roku 2002 chodíme společně. Na zahájení na Levém 

Hradci přijíždějí poutníci z moravských větví, na Velehrad pak v srpnových etapách směřujeme společně 

s moravskými poutníky. Většinou se scházíme společně na Hoře sv. Klimenta.  Spojili jsme moravský 

poutnický elán s naší tradicí i zkušenostmi. V posledních letech  chodíme v počtu 20 -25 poutníků. 

Putuje se za každého počasí, protože – podle sv. Františka – je počasí vždycky krásné, i když pokaždé jiné. 

Během cesty přijímáme mnoho darů od Pána – především můžeme chválit jeho dílo přírody, kterou kolem 

sebe vidíme a vlastníma nohama procházíme. Zakoušíme společenství i přátelství, které mezi poutníky 

z různých míst naší vlasti vzniká, a také vzájemnou pomoc. Často i krásná setkání s místními farníky na 

místech, kde se zastavujeme, nebo přespáváme (při dvoudenních etapách). Na vlastní oči můžeme vidět 

stav kostelů a farností v Čechách a na Moravě (a může to být podnětem k dalším modlitbám). 

 

Letošní již XXXVIII. ročník bude probíhat tak, jak je obvyklé v posledních letech: v první části (únor – 

červen) putujeme o třetím víkendu v měsíci; v srpnu potom pokračujeme ve čtyřech etapách s moravskými 

poutníky.  

Tradiční zahájení se uskuteční mší svatou v sobotu 16. února v  9.30 hod. v kostele sv. Klimenta 

na Levém Hradci. Odtud půjdeme do Modřan (25 km)  

V neděli 17. 2 začne II. etapa mší svatou v  8. hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Modřanech – trasa (22 km) povede do Velkých Popovic.  

III.etapa: Sobota 16. 3. Velké Popovice – Sázava (24 km) 

IV.etapa: Neděle 17.3.  Sázava – Kácov (19,5 km) 

V.etapa: Sobota 13. 4. Kácov – Ledeč nad Sázavou  (28 km) 

VI.etapa: Neděle 14.4. Ledeč nad Sázavou – Okrouhlice (20 km) 

Připojit se můžete kdykoliv a kdekoliv - kontakty na organizátory: 

František Reichel:  725 939 385  e-mail: f.reichel@volny.cz 

Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz 

Uršula Janků: 731 604 392  e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz      

nebo pevná linka:  286 891 447 

Aktuální informace najdete na  internetu: www.sfr.cz nebo.www.poutnik-jan.cz  

mailto:f.reichel@volny.cz
mailto:L.Gottfried@seznam.cz
mailto:Ursula.Janku@seznam.cz
http://www.poutnik-jan.cz/


18 

 

Pokoj a dobro milí spolufrantiškáni! 

Podzimní formační seminář s tématem Lectio divina měl příjemný ohlas a  některá MBS (jako např. Hra-

dec Králové) s tímto způsobem rozjímání Písma nyní intenzivně pracují. Určitě byste všichni rádi věděli, 

co a jak dál na cestě blíž k Bohu.  

Všechny vás tedy srdečně zvu - zejména formátory a ministry, ale i každého, kdo má zájem! -  na 

jarní formační seminář, 

kde na Lectio divina navážeme, a to úvodem do kontemplace. Tohoto tématu se pro nás s radostí ujal br. 

Radek Navrátil OFMCap. z Olomouce a připravil si hned dva způsoby, jak se Bohu ještě více otevřít. Ne-

zapomeňte si  sebou vzít Písmo svaté. 

A protože jsem vám na volební kapitule slíbila didaktiky k loňským exerciciím E. Velly, hodinku času vě-

nujeme i jim. Připravil je a jednu z nich s vámi ve zkrácené verzi projde V. Jarolímek. 

Většina programu proběhne v kavárně u sv. Ludmily na náměstí Míru, která je zároveň jídelnou KDM. 

Kdo není v KDM ubytovaný, vchází dveřmi kavárny přímo z náměstí. 

Datum a místo konání: 8. - 9. 3. 2019, kavárna  KDM u sv. Ludmily, náměstí Míru, Praha  

Přihlášky zašlete na e-mail: holaskova.ludmila@gmail.com (případně sms na mobil: 732 985 833.) 

do 23. 2. 2019. 

Do přihlášky připište požadavek na večeře a  obědy -  zamluvím je hromadně. 

Pokud potřebujete ubytování v Praze objednejte si sami na e-mailu: hostel@kdm.cz nebo přes formulář: 

https://www.kdm.cz/rezervace-turiste.php a zaplaťte ho při příjezdu. K ubytování je možné si zamluvit sní-

dani. 

Těšíme se na vás! 

Ludmila Markéta Holásková - formátorka 

Ve dnech 17.-21.1.2019 proběhne setkání františkánské mládeže ( YouFra) v hlavním městě Panamy, na 

které navazuje Světový den mládeže ( 22. - 27. 1. 2019). Tato setkání jsou vždy plná radosti a chval, jsou 

to setkání milující rodiny. 

Setkání v Panamě je určeno všem mladým, kteří chtějí následovat našeho učitele a přítele Ježíše s pomocí a 

po příkladu P. Marie a sv. Františka. Prosím, nezapomeňte v lednu na budoucnost církve - mládež - a ve 

svých modlitbách a obětech toto shromáždění podpořte. 

Markéta Terezie Kubešová 

Jarní formační seminář 

Setkání mládeže v Panamě 
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Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR 

spolu s farností Poříčí nad Sázavou 

 

 
 

vás srdečně zve na 84. tradiční  

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska 

 do Poříčí nad Sázavou  

v sobotu 11. května 2019 
 
Při pouti je vždy slavena mše svatá za Dr. Františka Noska (1886 -1935);  františkánského 

terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Letos se bu-

de pouť konat v radostném velikonočním období. Hlavním celebrantem této pouti bude 

Mons. Zdenek Wasserbauer, světicí biskup pražský a generální vikář pražské arcidiecéze. 

 
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. 

 
 
 Spojení vlakem (v Čerčanech se přestupuje): 
 

 
 
Zpět je možno jet i přes Davli: z Poříčí v 16.39, v Praze-Braníku 18.18, v Praze hl.n. 18.35 hodin. 

 
Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 765 083, mobil 732 744 953 

   13.05  13.35         Praha hl.n.    17.52   18.22     

   13.58  14.28         Čerčany 17.00   17.30     

   14.05           Čerčany        

   14.09           Poříčí n.S.         

mailto:muller.miloslav@centrum.cz
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Společenství Příjmení Jméno Profes Výročí 

Kroměříž Juhaňáková Helena 20.03.1984 35 

Šternberk Bajerová Jarmila 04.02.1989 30 

Šternberk Vrtková Ludmila 04.02.1989 30 

Černošice 
Svoboda  
 

Jaroslav  14.03.1989 30 

Černošice Svobodová  Marie  14.03.1989 30 

Olomouc Navrátilová Marie 09.03.1994 25 

Český Těšín Skarková Anna 19.03.1994 25 

Jablunkov Jochymková Helena 19.03.1994 25 

Jablunkov Bezecná Marta 19.03.1994 25 

Jablunkov Szkanderová Marie 19.03.1994 25 

Jablunkov Siudová Emilie 19.03.1994 25 

Kroměříž Nováková Eva 21.03.1994 25 

Kroměříž Petřík Augustin 21.03.1994 25 

Kroměříž Ševčíková Marie 21.03.1994 25 

Kroměříž Vičar Miloslav 21.03.1994 25 

Kroměříž Vyoralová  Ludmila 21.03.1994 25 

Uherské Hradiště Šubrtová Jaromíra 09.01.1999 20 

Zlín Kočiš Petr 09.01.1999 20 

Uherské Hradiště Batůšková Vladimíra 17.01.1999 20 

Uherské Hradiště Čevorová Růžena 17.01.1999 20 

Uherské Hradiště Foltýnek František 17.01.1999 20 

Uherské Hradiště Holčáková Ludmila 17.01.1999 20 

Uherské Hradiště Kutálková Drahomíra 17.01.1999 20 

Uherské Hradiště Němcová Blažena 17.01.1999 20 

Uherské Hradiště Trňáková Jenovéfa 17.01.1999 20 

Uherské Hradiště Vaňková Božena 17.01.1999 20 

Moravská Třebová I Skácel Josef 13.02.1999 20 

Čáslav Strašíková Markéta 04.01.2004 15 

Uherské Hradiště Polášková Dana 06.03.2004 15 

Uherské Hradiště Weilová Božena 06.03.2004 15 

Karviná Vajda Gerhard 21.03.2004 15 

Šumperk Pacal Zdenek 10.01.2009 10 

Hradec Králové Weisbauer Martin 27.03.2014 5 

Hradec Králové Deveterová Jarka 27.03.2014 5 

Výročí profese v I. čtvrtletí 2019 
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Tento výňatek z Krátkých dějin SFŘ může sloužit jako duchovní podklad pro slavení 40. výročí vzniku Ře-

hole. 

Kolem roku 1221 začal sv. František animovat existující hnutí kajícníků, kteří si říkali kajícníci z Assisi. 

František nabídl kajícníkům životní program. 

Základní prvky kajícího života tehdy byly:  

● život podle evangelia ● bratrský život ● život bez vlastnictví ● život modlitby a kajícnosti ● vztah k 

hierarchii ● manuální práce a almužna ● kající kazatelé a hlasatelé smíru ● dokonalá radost ● po-

hostinnost ● vztah k chudým ve společnosti ● přiblížení se k laikům. ● bratrské společenství je pova-

žováno za zdroj spirituality a svatosti.  

František byl mužem katolicity. Nežádal reformu, ale svým životem jí uvádí do církve a je v souladu 

s církví. Laičtí následovníci se rozšířili po celé Itálii a tak se zrodil řád kajících bratří a sester. Žili evange-

lijní život v bratrském společenství, což je základní a nepopiratelný prvek jejich života. Hledali smíření se 

všemi, žili v pokoji a zasazovali se o pokoj.  

Jejich spiritualitu můžeme shrnout takto: ●  Kající život  ●  život modlitby  ●  život ve společenství.  

Do Tridentského koncilu byly doménou terciářů sociální služby. Po koncilu se pak život terciářů více 

týká rozvíjení vnitřního života. V 17. a 18. století z terciářského hnutí vzešlo mnoho zakladatelů a zakla-

datelek různých řeholních institutů. Těžké časy nastaly za Marie Terezie a Josefa II, kteří řád zakázaly.  

V 19. století se snažil Pius IX. obnovit třetí řád tím, že mu dal za úkol zapojit se do sociálních otázek, pře-

devším dělnické otázky. Pius X. jim však tuto činnost odebral (nejspíše pro malou iniciativu) a svěřil jí 

prvnímu řádu. Třetí řád se tak dostal na okraj zájmu.  

Teprve po II. světové válce dochází k silnější obnově a posílení aktivity terciářů. V roce 1950 je svolán 

kongres vedoucích III. řádu, ze kterého vyšla výzva vrátit se ke kořenům se srdcem otevřeným vůči novým 

požadavkům společnosti a církve. Od roku 1966 tím začala práce na obnově řehole. Práce na nové řeholi 

trvala 12 let. V roce 1973 byla ustanovena mezinárodní rada třetího řádu pod účinným vedením Manueli 

Mattioli, která práci dvou komisí dotáhla do vytvoření konečného znění řehole.  

Řehole sekulárního františkánského řádu byla vyhlášena 24. 6. 1978.  

Byly v ní zdůrazněny dva pilíře reformy: návrat ke kořenům a pozornost vůči Duchu svatému ve zna-

meních doby. Františkánský laik se musí cítit zavázán budovat bratrštější soužití, musí být opravdovým 

šiřitelem spravedlnosti a pokoje a hlasatelem radosti a naděje.  

V odcizeném a dezorientovaném světě se dnes sekulárním františkánům nabízí příležitost obnovit velké 

dobrodružství objevování a nabízení životního stylu, který se zakládá na otcovství Boha, na bratrském spo-

lečenství se všemi lidmi a na souladu s přírodou. 

Protože některá společenství zestárla, jsou spíše zvyková a schází jim vitalita, modleme se o novou vitali-

tu, která změní pasivní postoj: „nestarej se“ v postoj radosti z naplnění našeho povolání a poslání.  

Důležitý je závěr historie SFŘ, který nás nabádá k radosti z našeho povolání. 

Nejsme jen prosté zbožné sdružení. Jednotlivá MBS se musí povznést na úroveň opravdových škol evangel-

ní a františkánské formace. 

Od kajícníků k Sekulárnímu františkánskému řádu 
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Několik, poznámek k historii. První řehole platila víc než 6 století. Lev XIII. koncem 19. st. hledal v církvi 

subjekt, který by se hodil k plnění úkolů moderní doby. Lev XIII., který tehdy vydal encykliku Rerum no-

varum, chtěl, aby III. řád sv. Františka šířil toto učení ve světě. Před 40 lety, v roce 1978, papež Pavel VI. 

znovu změnil řeholi. Zdůraznil poslání řádu přímo novým názvem Sekulární františkánský řád. Řád je po-

volán, aby působil ve světském prostředí. Encykliku Rerum novarum následovala během 120 let řada dal-

ších sociálních encyklik, souhrnně toto papežské učení nazýváme sociální nauka církve a naše řehole se 

týká všech oblastí, které sociální nauka církve řeší. Generální kapitula SFŘ v Budapešti (2008) toto poslání 

vyjádřila slovy: „Aby sekulární františkáni vyšli už konečně ze sakristií“. Ještě k naší, české historii. K ře-

holi jsme se dostali prakticky skoro po 20 letech její existence. A posledních dvacet let se ji učíme žít. Říká 

se, že náboženské představy mají setrvačnost několika století. Někdy to vypadá tak, že chápeme SFŘ jako 

Třetí řád před Lvem XIII. a s tím se musíme poprat. K tomu má sloužit Rok řehole, který dnes zahajujeme. 

Při příležitosti předání Řehole v roce1978 vydali čtyři generální ministři františkánské rodiny dopis, který 

je součástí našich dokumentů. Z něho cituji: „ … proto se také v Řeholi stále odkazuje na učení a příklad 

sv. Františka. Druhým stěžejním předpokladem obnovy je pozornost k projevům Ducha ve znamení doby. 

Z těchto dvou předpokladů vycházejte při uskutečňování výzev Řehole k tvořivosti a uplatňování spoluod-

povědnosti“. Pro seznámení se s odkazem sv. Františka máme studium na Institutu františkánských studií, 

díky za něj. Jak ale sledovat znamení doby? Mnohá znamení najdeme v církevních vyjádřeních a doku-

mentech, aktuálně v učení papeže Františka. Druhým velkým zdrojem jsou média, která všichni hojně sle-

dujeme. Položíme si např. poté, co se dodíváme na zprávy v televizi, otázku: co mi tím chtěl Duch svatý 

sdělit? Nedíval jsem se na zprávy jen proto, že jsem zvědavý, co se kde událo? Možná by bylo užitečné, 

aby MBS na svá setkání zařadilo bod: Jaké projevy Ducha ve znamení doby jsme zaznamenali? A co kdy-

by čas od času svoje poznatky naše společenství zaslala NR, která by je mohla shromažďovat, případně na 

ně reagovat? 

Práce na vzniku nové řehole měla mimo jiné i tyto cíle: 

- návrat ke kořenům a pozornost vůči Duchu svatému ve znameních doby.  

- být opravdovým šiřitelem spravedlnosti a pokoje a hlasatelem radosti a naděje.  

- rozvíjení vnitřního života s Duchem svatým modlitbou a úctou ke svátostem církve 

Národní rada SFŘ v ČR pod vedením Františka Reichla udělala tyto závěry pro návrat ke kořenům terciář-

ské spirituality a navazuje tím na celé osmisetleté období: 

Starší členové MBS se mohou zapojit pravidelnou modlitbou (viz např.: Františkova modlitební skupina) a 

účastí na eucharistii 

Mladší členové MBS se mohou kromě toho zapojit ve svém blízkém okolí péčí o „chudé“ v…  ( tam, kam 

dosáhnou jejich možnosti). (Chudí jsou dle mého také senioři, matky s dětmi, naši sousedé v nouzi apod. 

Viz papež k mezinárodnímu dni chudých) 

Formace v MBS se může zaměřit na budování opravdového bratrství mezi sebou. (Plnost nezasloužené lás-

ky, odpouštění – podobně jako v první církvi podle Písma) se zdůrazněním Krista jako našeho vzoru. 

Opravdové bratrství v dnešním světě chybí a  může se tedy stát základem dalšího růstu. 

Celý text Krátkých dějin SFŘ přeložil z italštiny Bonaventura Štivar OFMCap. Nalezneš jej na www.sfr.cz 

– historie. Výňatek pro Zpravodaj zpracoval Luboš Kolafa  

Čtyřicáté výročí Řehole SFŘ 

http://www.sfr.cz
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Součástí Roku řehole by měla být „obnova profese“. Nemám rád zkratku „profese“, protože to vyvolává 

dojem, že se jedná jen o nějaký úkon. Podívejme se, jak je to uvedeno v řeholi 23: je to „slib zachovávat 

řeholi (profese)“. Když řekneme, že obnovíme slib zachovávat řeholi, už máme jasný obsah toho, co chce-

me udělat. Zároveň potvrzujeme, že víme, co je v řeholi napsáno a že jí rozumíme. V Generálních konsti-

tucích čl. 42 je pojem profese více rozveden: „Profese je slavnostním církevním úkonem, kterým kandidát, 

jenž si je vědom povolání, které obdržel od Krista, obnovuje své křestní sliby a veřejně stvrzuje svůj záva-

zek žít evangelium ve světě podle příkladu sv. Františka a podle Řehole SFŘ“.   

V řeholi jsou i tvrdá slova a je otázka, jak je zvládáme zachovávat a uskutečňovat. Naše náboženská vý-

chova, církevní zvyklosti, či náš způsob života jsou možná někde jinde, než nám nabízí řehole. Uvedu pár 

příkladů. Podle čl. 6 máme obnovovat církev dialogem s biskupy a kněžími. Děláme to? Nenecháváme si 

svoje nápady pro sebe? Nebo čl. 15: „Odvážnými činy prosazovat spravedlnost ve veřejném životě“. Kolik 

sekulárních františkánů kandiduje v nastávajících volbách? Podporujeme v našich rodinách angažovanost v 

politice nebo programově odrazujeme od politiky? Čl. 18: ochrana stvoření. Třídíme doma odpad? Nejez-

díme zbytečně autem? Investujeme do energetických úspor? Modlili jsme se 1. září s papežem Františkem 

za péči o životní prostředí? Čl. 19. Přinášíme druhým radost a naději? Máme nějakou naději pro lidi v mís-

tech válek nebo v oblastech zasažených suchem? Když obnovujeme slib zachovávat řeholi, slibme, že se 

budeme nad řeholí zamýšlet a společně v našich společenstvích hledat cesty k uskutečňování jejich výzev. 

Ať náš slib, byť obnovený, není jen planým slibem.  

Když už se rozhodneme potvrdit svůj slib zachovávat řeholi, pak ještě jedno varování od papeže Františka 

z jeho poslední exhortace Gaudete et exultate, čl. 59: „Když si myslíme, že všechno závisí na lidském úsilí 

usměrňovaném církevními normami a strukturami, pak si ani neuvědomujeme, že komplikujeme evangeli-

um a stáváme se otroky nějakého schématu, které nechává jen málo volných průduchů, skrze něž může pů-

sobit milost. Svatý Tomáš Akvinský nám připomíná, že církví k evangeliu přidaná přikázání se musejí vy-

žadovat s umírněností, aby nezatěžovala život věřících, protože jinak by se naše náboženství proměnilo 

v otroctví“.  

Jiří Šenkýř, září 2018 

Vážené sestry a bratři ve službě bratrskému společenství, 

Především vám děkuji, že jste tuto službu přijali, řada z vás již poněkolikáté – prosím, vykonávejte ji i na-

dále s trpělivostí a tvůrčí iniciativou. Především se při všech setkáních plně věnujte našemu františkánské-

mu charismatu. Je třeba si uvědomit, že do této služby v Místním bratrském společenství vás posílá Duch 

svatý, abychom všichni společně pracovali pro Boží království a zejména chválili a oslavovali Pána. 

Prosím buďte vnímaví k potře- bám a problémům svých členů, 

zvláště těch, kteří pro nemoc nebo stáří nemohou docházet me-

zi vás. Navštivte je, buďte s nimi v častém spojení, využijte mobil i SMS - nezapomeňte na jejich jubilea. 

Náš pan papež František o nich říká, že jsou naším pokladem. 

V rámci Národního bratrského společenství pomozte nám vytvářet atmosféru, že v SFŘ jsme bratři a sestry 

všichni – v ostatních MBS, v Národní radě, ale i v dalších Národních bratrských společenstvích po celém 

světě. V našem řádu, ale i v celé františkánské rodině by nemělo být my – vy – oni! Všichni jsme MY. 

A také sledujte a podporujte účast na akcích národního bratrského společenství (formační semináře, poutě 

atd.) i na oblastních akcích ve vašem okolí. V letošním roce pak společně s bratřími a sestrami po celém 

světě oslavujte 40. výročí naší řehole a děkujte za ni Pánu. 

Pokoj, dobro a radost do nového roku 2019 přeje všem  

František Reichel, národní ministr 

Služba v radě MBS 
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Když jsem v roce 1997 O. Hyacintovi, tehdejšímu kvardiánu krnovského kláštera, řekl, že se o 

prázdninách akce pro mládež v našem kostele a poutním domě na Cvilíně zúčastní asi 150 osob, 

na chvíli zalapal po dechu. Potom ale připravil všechno tak, že jsme se na tomto místě cítili oprav-

du moc dobře. Na první FSM, které proběhlo pod heslem: „Na cestě za Pánem“, přijelo asi 120 

mladých lidí. Do organizace akce bylo zapojeno několik dnešních představených Místních bratr-

ských společenství SFŘ (třeba z Opavy nebo z Brna-Husovic), a pokud si dobře pamatuji, navští-

vil nás i tehdejší (a zároveň dnešní) národní ministr, br. František Reichel. Potom následovalo dru-

hé setkání: „...Aby měli Ducha Páně“ a třetí: „Jak je vznešené mít Otce v nebi“, a pak další, a dal-

ší .... až po 22. setkání, které se pod heslem: „Jako v nebi, tak i na zemi. ´Sviťte jako hvězdy, které 

osvěcují svět´(Flp 2,15)“ konalo letos, a které vedl O. Vladimír Hubálovský. Tento minorita patří 

rozhodně k mladší generaci, o čemž vypovídá fakt, že na františkánská setkání mládeže jako účast-

ník začal jezdit teprve od šestého ročníku této akce. 

Od prvního „Cvilína“ uplynulo již 21 let a Františkánská setkání pokračují a stále jsou pro mladé 

lidi příležitostí k prožití úžasné krásy a svěžesti živého společenství církve, příležitostí k vřelé 

upřímné modlitbě, a také – a to je pro nás obzvlášť důležité – k zakoušení a prohlubování františ-

kánské spirituality. A navíc, minulý rok se akce dokonce rozšířila o novou nabídku. Mládež se teď 

může setkávat i v zimě, ve výjimečné vánoční atmosféře. Tento rok se již 2. zimní FSM bude ko-

nat ve dnech 27. – 30. prosince v našem jihlavském klášteře. Mladé na tomto setkání moc rádi uví-

táme (přihlásit se můžete na www.minorite.cz). Ty, kteří nemohou přijet – mladé, i ty dříve naroze-

né – zveme ke společné modlitbě. Kéž nás všechny v tyto dny spojí Kristova láska – Duch svatý, 

který nás, stejně jako svatého Františka chce svou silou proměnit v modlitbu, a který nás uvádí do 

nekonečné hloubky Božího života. 

O. Kryštof Skibiński OFMConv 

Františkánská setkání mládeže (FSM) – nový „Cvilín“ v Jihlavě 

ROZHODOVAL SE MEZI SV. FRANTIŠKEM A JEŽÍŠEM  

Zajímavý životní příběh našeho křesťanského spolubratra Ha Dong Goo z  Jižní Koreje. 

Ha Dong se narodil před šedesáti lety v Soulu. Ambiciózní mladý student práv, pro kterého ani post presi-

denta Jižní Koreje nepředstavoval  nedostupný sen. Byl schopný, dravý a podnikavý. Přesto jak léta plynu-

la  a úspěchy se vršily, cítil stále větší marnost a prázdnotu. Jednoho  dne prožil intenzivní osobní „setkání 

s Bohem“ a pochopil, že jeho  cesta vede jinam. Začal se velmi zajímat o život a učení Sv. Františka z As-

sisi. Opět horlivě studoval a nasával historii. Ovšem stále více se mu vnucovala myšlenka: zařadit se po 

bok učedníků a následovat Ho přímo! Bez prostředníků, byť miloval Sv. Františka a  jeho životní příběh. 

Přesto chtěl být jen učedník, který klečí v  prachu a volá: Kajte se a následujte Ho! V současnosti kněz Ha 

Dong (vystudoval i teologickou fakultu) se skupinou dalších křesťanů pečuje o bezdomovce v centru Sou-

lu. Hlavní náplní jeho práce jsou dvě mše svaté denně, od 19 - 21, nejen jídlo a přespávání v prostorách,  

které zajišťuje. Jeho mše jsou volně přístupné veřejnosti nedaleko hlavního soulského nádraží.  

Jsem velmi ráda, že  jsem poznala tak zajímavého člověka. Volá lidi k Ježíši a do této mise vkládá všechny 

své prostředky. Na mladické ambice už jen občas s úsměvem vzpomíná.   

    

                                                Hana Anna Lorencová 
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Tři roky působení Domácího hospice Nablízku 

Již třetím rokem působí na Nymbursku Domácí hospic Nablízku, o jehož založení 

a začátcích jsem vás, milí bratři a sestry, před časem informovala v tomto zpravo-

daji. Naší motivací bylo, a stále je, umožnit nevyléčitelně nemocným lidem 

v závěru života prožít poslední dny a týdny doma a  být nablízku svým rodinám, které se o ně chtějí 

s láskou postarat. Naše péče směřuje k mírnění bolestí a ostatních tělesných i duševních trápení umírají-

cích, poskytujeme také sociální poradenství pečujícím a v neposlední řadě provázíme naše klienty modlit-

bou. Poptávka po naší službě roste. Zatímco od června 2016 do prosince 2017 prošlo naší péčí 31 rodin, v 

roce 2018 jsme doprovodili již 40 pacientů a další přicházejí. Je pro nás velkým povzbuzením, jaké pozitiv-

ní odezvy se nám dostává ze strany rodin, které jsme doprovázeli. Ačkoliv naše péče zpravidla trvá jen ně-

kolik dnů či týdnů, stáváme se rychle téměř členy těch rodin, o něž pečujeme. Sdílíme s nimi jejich starosti, 

snažíme se být oporou, na niž se mohou ve svých těžkostech a obavách spolehnout. Jsme jim k dispozici 

odborně i lidsky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To, že mají někoho, kdo je jim v jejich těžké situaci stále 

nablízku a na koho se mohou kdykoliv obrátit, oceňují rodiny našich klientů nejvíce.  

Více informací o naší službě najdete na www.hospic-lysa.cz. 

Navzdory nadějným zprávám, které proběhly médii, není naše služba zatím stále financována ze zdravotní-

ho pojištění. Prostředky na činnost hospice tedy musíme získávat z darů, sbírek a účelových dotací. Máme 

příležitost růstu v důvěře v Boží prozřetelnost i uplatňování charismatu žebravých františkánů… V této 

souvislosti bych velmi ráda poděkovala za dar, kterého se našemu hospici v letošním roce dostalo právě od 

našeho františkánského řádu. Každá koruna je pro nás důležitá a neztrácí se v žádném organizačním souko-

lí. Každá – i sebemenší – pravidelně poukazovaná částka na hospicový účet (číslo transparentního  účtu: 

2300803840/2010) nám velmi pomůže rozvíjet naši službu ve prospěch umírajících. Někdy je dobré si při-

pustit, že i my, kteří se cítíme silní a zdraví, se můžeme téměř ze dne na den stát potřebnými hospicové 

služby. Velmi si vážíme též duchovního zázemí, které v našem společenství zakoušíme, a prosíme vás o 

modlitbu, abychom navzdory mnohým překážkám a těžkostem mohli v naší službě vytrvat.  

Děkujeme.  

Za tým Domácího hospice Nablízku 

Bohumila Maxmiliána Urbanová OFS, MBS Lysá nad Labem 

Výstavba nové kaple svatého Františka 

Během příštího roku bychom spolu s obyvateli malé vesničky Oldřiš nedaleko Poličky chtěli vybudovat 

novou kapli svatého Františka. 

Přes vzdálenost staletí, které nás dělí od doby, kdy svatý František žil, vidíme v některých rysech podob-

nost s dobou, ve které žijeme dnes. Svatý František nás může oslovit svou prostotou, jednoduchostí, láskou 

k přírodě a v neposlední řadě i svým příkladem, kdy sám opravoval zchátralé kostelíky. A inspirován jeho 

příkladem a italskými stavbami 13. století, byl navržen i vzhled oldřišské kaple. Po několika letech, kdy 

projekt ležel  v šuplíku, si Pán vybral vhodné místo a dílu žehná.  

V dalších Zpravodajích se s vámi rádi podělíme o další detaily z interiéru kaple a budeme informovat o pro-

váděných pracích. 

Prosíme o modlitby za zdar plánovaného díla.  

František a Jindřiška Kučerovi  

http://www.hospic-lysa.cz
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2300803840
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Gender a ideologie genderu 

Jsou to nová slova převzatá z angličtiny, která v poslední době způsobila hodně zmatku. „Ideologie gende-

ru“, píše papež František v čl. 56 Amoris laetitia, „popírá přirozenost a vzájemnost muže a ženy“. (Tuto 

přirozenost a vzájemnost muže a ženy dosvědčují křesťané svým životem jednoty v různosti. Jejich man-

želství má být obrazem Boží Trojice.) O významu slova „gender“ pak papež uvádí: „je třeba zdůraznit, že 

biologické pohlaví (sex) a jeho společensko – kulturní role (gender), je možné odlišovat, stejně jako duši a 

tělo, ale ne oddělovat“. Slovo „gender“ označuje vědecký obor, který se zabývá společenskou a kulturní 

rolí mužů a žen, která je v čase proměnná (i pro křesťany). Jsou to otázky volebního práva žen, požadavky 

na stejné odměňování mužů a žen za stejnou práci, role a zastoupení žen v politice, mateřská/otcovská do-

volená, domácí násilí. Pro členy Sekulárního františkánského řádu bych řekl, že rozdíl mezi genderem a 

ideologií genderu je asi takový, jak označení „sekulární františkán“ a „sekularizovaný františkán“ nebo 

jako „sociální nauka církve“ proti slovu „socialismus“.  

Jiří Šenkýř, říjen 2018 

Bratři a sestry z naší plzeňské diecéze, 

pojem „gender“ je v posledních dnech skloňován více než kdy jindy. Diskuse o ratifikaci Istanbulské úmlu-

vy, která je s problematikou genderu významně spojena, zmobilizovala některé skupiny křesťanů k velkým 

akcím a probudila mnoho emocí. 

Po vyslechnutí mnoha z vás, kteří prožívají značnou zmatenost v uchopení tohoto tématu, jsem se rozhodl 

zveřejnit svá východiska, na základě kterých se v této problematice usiluji orientovat já. 

V prvé řadě jde dle mého přesvědčení o pochopení celé komplexity genderové problematiky jako takové. 

Diskusi o Istanbulské úmluvě v této souvislosti vnímám jako sekundární. 

Prohlášení a výzvy, které se v současnosti kolem pojmu „gender“ objevují – mnohdy velmi emocionálně 

nabité, vyhrocené, někdy až s apokalyptickými vizemi – ve mně vyvolávají dojem, že mnozí přispěvatelé 

bohužel právě tuto komplexnost genderové problematiky nerespektují. 

V mnoha příspěvcích a diskusích, jež jsou nyní v českém prostoru přítomné, se především, nebo dokonce 

výlučně, řeší otázky spojené se zcela radikálními formami genderové ideologie: rušení rozdílů mezi ženami 

a muži a volná volba pohlaví bez jakékoliv závislosti na biologických danostech. Mnohé tyto názory navo-

zují dojem, že vzít vážně genderová studia nutně znamená ohrožení výchovy dětí a přispění k zániku man-

želství a rodiny jako takové. 

Osobně v žádném případě nepopírám, že v genderové problematice jsou silně zastoupeny i nebezpečné ra-

dikální postoje. Zároveň ale považuji redukci celé sociálně-kulturní a historické problematiky role pohlaví 

na tyto ideologicky zaměřené radikální teorie za značně zavádějící. Pro vyvážený pohled na celou proble-

matiku je to redukce nebezpečná a její přijetí křesťany vylučuje ze seriózní společenské diskuse. 

Zároveň takovýto přístup přináší více znepokojení, chaosu a paniky než lepšího pochopení problému, které-

ho je v současné době velmi zapotřebí. Problematika genderu je daleko složitější, než aby se vešla do něko-

lika sloganů. Rozsáhlá oblast genderových studií totiž zahrnuje celou škálu přístupů, které je nutné nejprve 

studovat a pak eventuálně kriticky posuzovat. 

Jsem přesvědčen, že zodpovědný přístup křesťana znamená nejdříve porozumět pojmům, umět je správně 

používat a na základě této znalosti pak rozlišovat. Domnívám se, že některé materiály, které jsou k danému 

tématu v současnosti produkovány, toto zodpovědné východisko neberou vážně nebo je zcela opomíjejí. 

Přičemž slovo "gender" se mnohdy používá v různých a často i velmi rozdílných významech. Proto je nej-

prve nezbytná seriózní definice pojmů pohlaví, gender, genderová studia a genderová ideologie a jejich 

vzájemné důsledné rozlišování: 
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- Pohlaví se vztahuje k biologické stránce člověka a rozlišuje muže a ženu na základě tělesných odlišností. 

- Genderová studia se věnují roli, kterou muž a žena přejímají na základě svého pohlaví v závislosti na 

kulturních, náboženských, sociálních, politických, právních a ekonomických konceptech a rámcích 

(gender). 

- Genderová ideologie je z křesťanského pohledu nepřípustný jednostranný teoretický konstrukt, který de-

finuje osobní identitu každého člověka zcela nezávisle na jeho biologickém pohlaví nebo například podsta-

tu jakéhokoliv vztahu mezi mužem a ženou pojímá výhradně mocensky. 

Křesťanské pojetí vztahu muže a ženy vychází z biblické zvěsti. Východiskem pro pochopení tohoto vzta-

hu je princip komplementarity založený na rovné důstojnosti muže a ženy v Božích očích a na respektu 

před životem jako darem od Stvořitele. To je základní a neměnné východisko pro postoj Církve v celé 

genderové problematice. 

Církev však zároveň musí s pokorou přiznat, že nejen v minulosti, ale i v současnosti toto východisko 

mnohdy nenašlo adekvátní odezvu v konkrétních vztazích a postojích Církve samotné. Svědčí o tom i slo-

va svatého papeže Jana Pavla II. v Listu ženám (1995): 

"Jsme bohužel dědici dějin, které značně nepříznivě ovlivnily a ve všech dobách a na každém místě ztížily 

cestu ženy, které byla upírána její důstojnost, jejíž přednosti byly deformovány, která byla často diskrimi-

nována nebo zotročována. To jí často bránilo být zcela sama sebou a ochudilo tak celé lidstvo o ryzí du-

chovní bohatství. Nebylo by jistě snadné poukazovat na konkrétní odpovědnost, neboť je třeba brát v úva-

hu sílu kulturních návyků, jež během staletí utvářely mentalitu a instituce ve společnosti. Jestliže ale při-

tom, zvláště v určitých historických souvislostech, selhala objektivní odpovědnost mnohých synů církve, 

upřímně toho lituji. Toto politování ať se stane v celé církvi podnětem k úsilí o obnovení věrnosti k podně-

tům evangelia, která právě k otázce osvobození žen od jakékoliv formy zneužívání a poroby přináší trvale 

aktuální poselství, založené na postoji samého Krista." 

I současný papež František v postsynodální exhortaci Evangelii gaudium (odst. 69) zmiňuje machismus 

jako jednu z negativních charakteristik tradiční katolické kultury, kterou je třeba pojmenovat a měnit. Ob-

dobně vyznívá i vyjádření synodních otců v závěrečném dokumentu synody o mládeži v článku 148: 

"Církev, zaměřená na synodální styl, se nebude moci obejít bez reflexe nad situací a úlohou ženy v církvi, 

a tedy i ve společnosti. Mladí - muži i ženy - to naléhavě požadují. Dosavadní úvahy na toto téma je třeba 

uvést do praxe odvážnou kulturní konverzí a změnou každodenní pastorační praxe. Zvláště důležitá je v 

této souvislosti přítomnost žen v církevních orgánech na všech rovinách, také v zodpovědných funkcích, 

účast žen na církevních rozhodovacích procesech, za respektování vysvěcených služebníků. Jde o povin-

nost spravedlnosti, která se inspiruje Ježíšovým přístupem k mužům a ženám jeho doby a důležitostí někte-

rých biblických ženských postav v historii spásy a v životě církve." 

Právě neideologicky koncipovaná genderová studia, která chápou, že „biologické pohlaví (sex) a jeho spo-

lečensko-kulturní roli (gender) je možné odlišovat, stejně jako duši a tělo, ale ne oddělovat,“ jak píše pa-

pež František v exhortaci Amoris laetitia (56), mohou být smysluplnou a vítanou pomocí k tomu, abychom 

jako křesťané pochopili celou problematiku v souvislostech a byli schopni správně i jednat. 

Jen na základě takovéhoto teoreticky kvalitně a nezaujatě pochopeného východiska je možné v "pravdě, 

která osvobozuje" (Jan 8,32) uvést do praktického života Církve to, co teoreticky hlásáme. 

Obracím se proto na odborně zdatné křesťany s žádostí, aby se intenzivně této problematice věnovali a na 

základě vědecky kvalitních a ideologicky nedeformovaných poznatků poskytli Církvi i jejím pastýřům 

fundovaná teoretická východiska pro společné putování sester a bratří na cestě do Božího království. 

Potřebujeme je velmi, abychom mohli uvést do praxe to, co vyžaduje spravedlnost a vzájemná úcta inspi-

rovaná příkladem Ježíše Krista. 

+ biskup Tomáš 
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Cizinci, Střední Evropa a františkánská rodina      

Víme, jaký záporný postoj zaujaly státy Visegradské čtyřky vůči migrantům. Postoj představitelů 

států vychází z nálady obyvatel a zpětně výroky politiků ovlivňují veřejné mínění. Zdá se mi, že 

věřící katolické církve jsou jen dětmi své doby a zastávají postoje rozšířené ve společnosti. A hlas 

pastýřů není srozumitelný nebo není slyšet. 

Protože se jedná převážně o postoj k migrantům z islámských zemí, je toto znamení doby výzvou i 

pro františkánskou rodinu. Svatý František hořel touhou jít mezi vyznavače Mohameda a jeho ná-

sledovníci se pokoušeli hlásat evangelium v těchto zemích. Vzpomeňme na misijní školu za fran-

tiškánského terciáře Ramona Lulla na Malorce. Jediní františkáni působí nepřetržitě ve Svaté Zemi.  

Prohlubující se a stále neřešené klimatické změny (přes všechny výzvy papeže Františka v Laudato 

si) nás donutí se migrací zabývat, protože ve světovém měřítku nastanou v následujících desetile-

tích velké přesuny obyvatel. 

Obraťme se k evangeliu, kde se Ježíš s cizinci a náboženskými jinověrci často setkává (a jako dítě 

s rodiči migroval do Egypta) a náš vztah ke „xenos“ určil za jedno z kritérií na posledním soudu. 

Bohužel náš český překlad slova „xenos  = cizinec, migrant“, překládá slovy „byl jsem na cestách“, 

což zní jako být na pracovní cestě, na poznávacím zájezdu či na pouti.  

Hlubší rovinou problému migrace je nenávist ve společnosti. Izrael měl příkaz milovat své sou-

kmenovce a nenávidět nepřátele. Tato mentalita je běžná: ze strachu se držíme svých a bojíme se 

těch, kteří jsou jiní. Jenže Ježíš na nepřátelství reaguje slovy: „Já vám říkám, milujte své nepřáte-

le“. Tato jeho výzva je tak radikální, že jde proti našemu myšlení a proto ji raději vytěsňujeme ze 

svého života. 

Židovská společnost se ve svých postojích upevňovala také modlitbami žalmů. Např. Žalm 101, 

137 a 149 vyjadřují a utvrzují nenávist vůči nepřátelům. Sekulární františkáni jsou v řeholi vyzvá-

ni, aby se připojili k modlitbě breviáře a tak se o nedělích a svátcích modlí Žalm 149. I když Církev 

hledala cestu, jak vysvětlit rozpor mezi Ježíšovou láskou k nepřátelům a výzvou žalmů likvidovat 

nepřátele, přesto dle mého soudu chybí od pastýřů jasné slovo k této otázce. Pokud bude vysvětlení 

složité, měl by se žalmy modlit snad jen poučený věřící a neměla by se slova některých žalmů do-

stat k nepoučeným lidem, protože je nutné udělat všechno pro to, aby se ve společnosti nešířila, ne-

vyvolávala a neupevňovala nenávist. 

Obracím se tímto na NR SFŘ v ČR, aby se uvedenými problémy zabývala a případně požádala o 

pomoc františkánskou rodinu. Doporučuji oslovit NR SFŘ Slovenska, Polska a Maďarska s výzvou 

zabývat se a řešit nenávist k migrantům. 

Pozn. Otázky spojené s národní bezpečností nechme na příslušných státních institucích, které jsou 

k tomu kompetentní. 

Pokoj a Dobro. 

Jiří Šenkýř, říjen 2018 
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Doposud se kladl při správě církevního majetku důraz na dodržování předpisů, ale je potřeba se 

zabývat i stránkou etickou. Ekonomická činnost správce je neoddělitelná od jeho osoby a poslání. 

Etika nespočívá pouze v tom, vyhýbat se zlu, ale konat dobro. Ani „neutrální jednání“ by nevytvo-

řilo skutečnou etickou hodnotu. Správce se musí eticky realizovat jakožto učedník Krista a přispí-

vat svým konáním k tomu, aby právnická osoba, za jejíž správu je zodpovědný, byla skutečným 

výrazem církve a odpovídala svému poslání. Máme-li právnickou osobu, která jedná kolektivně, 

ale eticky zavrženíhodně, může být někdy jedinou cestou zrušení samotné právnické osoby.  

První úrovní etického chování je dodržování předpisů. Smyslem toho je zajištění ochrany důleži-

tých hodnot křesťanského společenství. Dodržování norem ale nestačí k tomu, aby byla zaručena 

etičnost jednání právnické osoby. Vždy musí být cílem vykonat skutečné dobro. Cíle, na které je 

možno využít církevní majetek, jsou uvedeny v CIC 1254. Jsou to zejména: liturgie, přiměřené za-

bezpečení služebníků, apoštolát a charita zvláště vůči chudým. (Další výčty jsou v CIC 298.) 

V církvi neplatí „účel světí prostředky“. Správce musí při rozhodování také brát v úvahu učení pa-

peže, dnes např. důraz na chudé, na uprchlíky, na ochranu stvoření. Kompendium sociální nauky 

církve v čl. 81 uvádí: „Ve své sociální nauce se církev zabývá lidským životem ve společnosti, při-

čemž si uvědomuje, že právě na kvalitě společenského života, tedy na vztazích spravedlnosti a lás-

ky, které tento život utvářejí, závisí rozhodujícím způsobem ochrana a rozvoj osob, kvůli nimž je 

každá společnost ustanovena. Ve společnosti jsou totiž v sázce důstojnost a práva osoby, mír ve 

vztazích mezi osobami a mezi komunitami osob. Právě to jsou dobra, na něž se společnost musí 

zaměřovat a jež musí zaručovat“.  

Faktem je, že na základě jednání správce se právnická osoba chová nebo nechová eticky. Proto je 

důležitá osobní etika správce. Podle CIC sem patří: poctivost, věrnost, péče řádného hospodáře a 

odpovědnost. 

Poctivost je správnost jednání, nezískávání nezákonného prospěchu, transparentnost. Podle CIC 

1298 se bez zvláštního písemného povolení příslušné církevní autority nesmí prodat nebo zapůjčit 

církevní majetek správcům nebo jejich příbuzným (až do 4. stupně). Také odměňování církevních 

zaměstnanců musí být poctivé, zvláště když se jedná o jejich živobytí. 

Věrnost je v čase neměnné chování správce. Správce má být dbalý zásad a cílů subjektu, v jehož 

službách pracuje. 

Etika správce církevního majetku 
Podle stejnojmenného článku autora Carlo Redaelli z časopisu Adnotatio Iurisprodentiae 
číslo 1 – 2/2017, který vydává Akademie kanonického práva v Brně, připravil Jiří Šenkýř 
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Péče řádného hospodáře znamená: dohlížet, starat se, zachovávat, vymáhat, platit, zúročovat, řádně 

vést, sepisovat, uspořádávat. Nemůže svévolně opustit svoji službu (může předložit rezignaci, ale 

nesmí přestat službu vykonávat).  

Odpovědnost: odpovídat někomu za něco, předkládat vyúčtování. Majetek církve mnohdy pochází 

od chudých a ti důvěřují, že dar bude použit na to, na co byl poskytnut. 

Je povinností zajistit odbornou přípravu správce a včas připravit povolané osoby na ekonomickou 

činnost, aby činili rozhodnutí „inovativní a prorocká“. Ekonomickou činnost nelze oddělit od ostat-

ních sfér života církve. Nemělo by se stávat, že se peníze investují proto, aby se vydělávaly peníze 

a ne pro potřeby chudých nebo potřebu života a poslání církve. Ekonom nesmí stát poněkud bokem 

od společenství, kterému slouží. Existují pokušení, kdy ekonom navrhne obchody, z kterých může 

něco mít pro sebe. 

Osobními etickými požadavky na správce jsou dobrý úmysl a vědomí neužitečného služebníka. O 

úmyslu mluví KKC 1750: „Mravnost lidských činů závisí: na zvoleném předmětu, na vytyčeném 

cíli nebo na úmyslu a na okolnostech jednání“. Snadno se může správci stát, že nějakou službu dě-

lá proto, aby získal přízeň nebo důvod k chloubě nebo aby se zviditelnil. Hluboký záměr, kterým je 

správce veden, může zůstat skrytý nebo se projeví jaksi nezáměrně (vychloubavé slovo, kritika 

ostatních), ale ne před Hospodinem, který vidí do srdce. Vědomí neužitečného služebníka spočívá 

v tom, že správce se plně oddává službě, ale přitom zachovává od ní reálnou svobodu (odstup). 

Znamená to schopnost ukončit činnost např. při ukončení mandátu a nebude o svém nástupci tvr-

dit, že „on by to dělal lépe. Další schopností je mít spolupracovníky a ne přitakávače a také ochota 

připravovat svého nástupce. V každé církevní sféře je dočasnost pověření hodnota, kterou je třeba 

mít na mysli.  
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