
  

 

ČERVEN 2019 ČÍSLO 5               NR 2018 - 2021 

ZPRAVODAJ 
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

Uvnitř naleznete: Kalendárium; Zápis ze zasedání Národní rady s 
mnoha přílohami; Hospodaření; Vizitace; Modlitební úmysly na III. 
kv. 2019; Ohlasy z poutí a duchovních cvičení; Informace a úvahy; 
Výročí a mnoho dalšího o životě SFŘ a jejich členů 

Nechme se najít Bohem Zpráva z bratrské a pastorační vizitace SFŘ ČR 

Ve dnech 15. – 19. 5. 2019 proběhla v Praze bratrská a pastorační vizitace našeho národního bratrského 

společenství. Jednání probíhalo v Praze u bratří františkánů v klášteře u Panny Marie Sněžné. 

Bratrskou vizitaci měla na starost Monika Midveryté, OFS a pastorační část P. Alfred Parambakathu, 

OFMConv. 

Monika pochází z Litvy, kde je členkou mezinárodní rady SFŘ a pracuje jako pastorační asistentka na arci-

biskupství ve Vilnjusu a také je hlavní koordinátorkou iniciativy Well4Africa. Narodila se v roce 1988, 

v roce 2006 se stala členkou Františkánské mládeže, je bakalářkou environmentálního inženýrství, v roce 

2012 byla 3 roky národní ministryní YouFra v Litvě a zároveň v tomto roce složila trvalou profes v SFŘ, 

v roce 2013 dokončila fakultu žurnalistiky, v roce 2016 byla zvolena národní formátorkou. 

Otec Alfred (Binoy Thomas) se narodil v roce 1975 v indické Kerale. V roce 1990 vstoupil do Řádu bratří 

minoritů, studoval filozofii a teologii v Kerale a byl vysvěcen na kněze 30. prosince 2001. V roce 2004 ob-

držel licenciát ve Františkánském teologickém institutu v Assissi a v roce 2007 doktorát na univerzitě 

Anthonianum v Římě. 

Od roku 2007 do roku 2011 byl ředitelem Františkánského centra v Karukuttech. Od roku 2011 do roku 

2015 byl vikářem provincie a rektorem  semináře Kolbe Ashram, Kerala, Indie. Od roku 2015 až do svého 

jmenování generálním duchovním asistentem OFS byl provinčním delegátem Andhra Pradesh v Indii. Ge-

nerální ministr konventu P. Marco Tasca ho 27. července 2016 jmenoval generálním duchovním asistentem 

OFS. Nyní pracuje v Římě. 

P. Alfred přiletěl do republiky již 11. května, aby si prohlédl Prahu a setkal se s provinciálem minoritů 

P. St. Gryněm, který se nemohl kvůli povinnostem pak účastnit dalšího jednání. Hned po příletu se s naším 

národním ministrem Františkem Reichelem zúčastnil františkánské poutě k hrobu Dr. Františka Noska 

v Poříčí nad Sázavou. Monika dorazila 15. května. S oběma vizitátory jsme se zúčastnili slavnostní večerní 

mše svaté v katedrále sv. Víta a také následujících oslav sv. Jana Nepomuckého – procesí Prahou na Kar-

lův most. Počasí nám sice moc nepřálo, ale oslavy – Navalis (na Vltavě) byly i tak moc pěkné. 

16. 5. ráno jedeme s vizitátory na františkánskou pouť seniorů do Hájku – začínáme prohlídkou v klášteře 

sester benediktinek na Bílé Hoře a následuje 3 km pěší pouť s našimi seniory (je nás asi 30) – modlíme se 

růženec, pak zpíváme mariánské písně (poslechneme si i litevskou a indickou) a v Hájku se účastníme mše 

svaté a mariánských litanií v Loretě. Následuje prohlídka komunisty zdevastovaného a postupně obno-

vovaného kláštera a oběd – tradiční výborný guláš. 

Odpoledne máme domluvenou prohlídku arcibiskupského paláce a setkání s generálním vikářem biskupem 

Z. Wasserbauerem, který se nám ochotně věnuje a odpovídá na dotazy vizitátorů ohledně situace církve v 
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naší zemi.  Na otázku, co můžeme my terciáři nejdůležitějšího udělat pro naši vlast, vidí pan biskup 

jako prioritu nás terciářů  evangelizaci svým životem, tam kde jsme. 

17. 5. ráno se scházíme s našimi národními duchovními asistenty –  P. Františkem Kroczkem, P. Anto-

nínem Dąbrowskim a P. Karlem Koblížkem a provinciály františkánů a kapucínů P. Jakubem Sadíl-

kem a P. Dismasem Tomaštíkem na mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné. Po mši svaté je naše vi-

zitace oficiálně zahájena našimi vizitátory podle Řehole a Konstitucí našeho řádu. Přítomni jsou všich-

ni členové naší národní rady včetně všech třech národních duchovních asistentů. Vizitátoři byli již pře-

dem seznámeni se situací prostřednictvím dotazníku, který jsme zaslali na sekretariát CIOFS do Říma 

již v březnu. Jednáme celý den (vizitace má prakticky stejnou formu jako jsme zvyklí ze svých míst-

ních bratrských společenství) a večer jsme pozváni bratry kapucíny na večeři do jejich kláštera u 

sv.  Josefa a s Františkem Kroczkem prožíváme pěkný večer s písněmi. 

18. 5. vizitace pokračuje do odpoledních hodin, odpoledne pak máme dvouhodinové intenzivní jednání 

naší národní rady a vizitátoři jsou k dispozici k individuálním rozhovorům. V 16 hod slavíme mši sva-

tou v kapli sv. Michala, kterou slouží P. Alfred. Večer máme slavnostní večeři u sester františkánek na 

náměstí Míru, kde děkujeme vizitátorům a také P. Antonínu Dąbrowskému za jeho více než dvacetile-

tou obětavou službu národního duchovního asistenta našeho řádu a předáváme dárky. 

19. 5. Poslední den vizitace (v neděli) odjíždíme ráno na Svatou Horu u Příbrami, kde máme v 10 hod 

mši svatou za účasti nejen příbramských terciářů, následuje komentovaná prohlídka basiliky a oběd a 

poté jedeme do Černošic, kde se účastníme pravidelného odpoledního setkání místního společenství. 

Navečer se vracíme do Prahy, Monika odlétá domů a P. Alfred má objednaný let následující den. 

Vizitace probíhala v krásném bratrském duchu, společně prožité dny upevnily naši národní radu jako 

výborný tým, který nejen spolupracuje na svých úkolech, ale také se ze své služby raduje a těší ho 

sloužit. Vizitátoři hodnotili život našeho řádu velmi kladně, konečnou zprávu dostaneme do dvou mě-

síců. Naše poděkování patří hlavně našim bratřím z prvního řádu, kteří nám věnovali a věnují velkou 

péči a pomohli nám s vytvořením výborného zázemí. 

K chvále Boží a svatého Františka. 

Jménem Národní Rady SFŘ ČR 

Markéta Terezie Kubešová, Czech OFS Int. Councilor 
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Kalendárium SFŘ 

 

Seznam příloh Zpravodaje: 

− Laetitia Vera - formační příloha 

− Fotopříloha  - Svatá Hora, Melčice, Hájek, Vizitace NR, Poříčí, CMP 

− Pozvánky 

30. června - Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku 

5. července – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

11. – 14. července Františkánské exercicie pro terciáře a příznivce sv. Františka v Olomouci 

(P. Rafael Budil OFMCap.) 

13. července – Celoslovenské setkání v Krivej na Orave 

2. srpna Porciunkula 

11. srpna svátek sv. Kláry 

15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

19. srpna mše svatá za P. Aloise Moce OFM v kostele Panny Marie Sněžné v Praze v 18:00  

25. srpna svátek sv. Ludvíka, krále 

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) 

1. září - Den modliteb za péči o stvoření 

7. září - 6. zasedání NR v Praze 

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

17. září Stigmatizace svatého Františka 

21. září - Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi 
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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, Lumír Hurník OFS, P. Antonín 

Klaret Dabrowski OFM, P. František Kroczek OFMCap., P. Karel Koblížek OFMConv.  

Místo jednání: Praha, klášter františkánů v Praze u Panny Marie Sněžné, 14.00 – 15.30 

Program jednání: 

1.  Zahájení modlitbou z Rituálu a krátkou promluvou Národního ministra s výzvou podle Žalmu 150 ke 

chvále Hospodina. 

2.  Naše služba v MBS: 

 a)  Proběhlé VK a BaPV: 

VK v MBS Lysá nad Labem (Luboš Kolafa),  MBS Praha Spořilov (Ludmila Holásková),  MBS 

Benešov (František Reichel) MBS Černošice, MBS Nivnice (Pavel Vaněček) 

BaPV v MBS Jihlava (Markéta Kubešová), MBS Uherské Hradiště (František Reichel), MBS 

Slatiňany (Ludmila Holásková), MBS Zlín, MBS Jilemnice a MBS Liberec (Pavel Vaněček) 

 b)  Připravované VK a BaPV do konce roku: 

VK v MBS Blažovice, Červený Kostelec, Český Těšín, Jablunkov, Jindřichův Hradec, Kroměříž, 

Milotice, Olomouc rodiny, Opava, Šumperk 

BaPV v MBS Brandýs nad Orlicí, Jilemnice, Krnov, Liberec, Moravská Třebová II, Praha PMS, 

Praha Sv. Josef, Přerov, Sokolov. 

 c)  Další sdělení o MBS: 

situace v Brně u minoritů: 

2 členové žádají trvalou profes, 2 členové žádají dočasnou profes na 1 rok a 1 sestra předala 

žádost o vstup do SFŘ. NR jednomyslně schválila žádost o prodloužení doby noviciátu pro 

zbývající členy, kteří zatím nepožádali o složení profese. Pro založení MBS bude členů s profesí 

méně než 5, NR doporučuje ještě oslovit sestry ze zrušeného MBS s pozastaveným členstvím, 

zda by měly zájem znovu se do práce v nově vzniklém MBS zapojit. Dalším postupem se bude 

NR zabývat na příštím zasedání. 

MBS Lysá nad Labem: 

Luboš Kolafa pomohl bratřím řešit situaci s vystoupením z řádu manželů Skružných. 

MBS u PMS v Praze 

Pavel Vaněček informoval o tom, že dosud se mu nepodařilo navázat kontakt se všemi členy 

rady a také zúčastnit se pravidelných měsíčních setkání se členy MBS. NR pověřila Františka 

Reichela, aby do příštího zasedání navrhl způsob kontaktů a spolupráce (jako je s ostatními 

MBS). 

3.  Národní bratrské společenství (akce NR a další) 

 a) Mariánská pouť Prahou 1.6. – program připraven (součástí zápisu č.4) – za NR se zúčastní: 

František Reichel, Markéta Kubešová, Ludmila Holásková, Luboš Kolafa 

 b)  Kající pouť ke sv. Antonínku 30. 6. – za NR se zúčastní František Reichel, program příloze č. 1. 

 c)  Františkánská stezka v Hradci Králové 31.8. – za NR se účastní Markéta Kubešová. 

 d)  Pouť na Sv. Hostýn 13. – 14. 9. – program a informace v příloze č. 2. František Reichel zajistí 

autobus z Prahy a Lumír Hurník ze severu Moravy. Jednotná cena za dopravu autobusem: 200 Kč. 

Zdeňka Nečadová zajistí pro zájemce nocleh v poutním domě – uzávěrka přihlášek 15.7. 

 e) Podzimní formační seminář v Brně 18. – 19. 10. – připraví a zajistí Ludmila Holásková, 

program a informace v příloze č. 3. 

 f)  Oslava 30. výročí kanonizace sv. Anežky Praha a Doksany  9. – 10. 11. připraví a zajistí 

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2018 – 2021 

Zápis z jednání NR 18. 5. 2019                           č. zápisu: 05 
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František Reichel a spolupracovníci (MBS Praha Sv. Josef), program a informace v příloze č. 4. 

 g) Seminář duchovních asistentů MBS  19. 11. v Brně – připraví František Kroczek a 

spolupracovníci. Zatím svou účast přislíbilo šest duchovních asistentů třinácti MBS (P. Eliáš 

Paseka OFM, P. Rafael Budil OFMCap., P. Šimon Batory OFMCap., P. Petr Petřivalský 

OFMCap., Br. Maxmilián Gottwald OFMCap., P. Kryštof Skibiňski OFMConv.) program a 

informace v příloze č. 5. 

 h) Jednotliví členové NR informovali o obnově profese ke 40. výročí Řehole ve svých MBS. 

 i)  Zpravodaj NBS 5 – uzávěrka 7. 6. viz příloha č. 6. 

 j) Webové stránky SFŘ – Luboš Kolafa pověřen kontrolou a úpravou (zejména informace v mapce 

MBS)  

 k) Cyrilometodějská pouť - František Reichel informoval o letošním průběhu, závěr bude 24.8. z 

Boršic na Velehrad. V příštím roce bude zahájení CMP 15.2. 

 l)  O semináři P. Velly na Velehradě informovala Markéta Kubešová– příloha č. 7 

 m) Luboš Kolafa informoval o přípravách vydání knihy Duchovní doprovázení (P. Crasta). NR 

odsouhlasila náklad pro naše potřeby 200 ks, Markéta Kubešová zjistí, kolik kusů převezme 

slovenské NBS. 

4.  Mezinárodní bratrské společenství  

 a) Markéta Kubešová a František Reichel informovali o oslavách 40. výročí Řehole v Římě – příloha 

č. 8.  

  b) Slovensko – aktuální informace  

–  Ludmila Holásková informovala o své účasti na Formačním semináři v Melčicích  2. – 4. 3. viz 

příloha č. 9. 

–   NR projednala naši účast na sekání SFŘ v Krivej 11. – 14.7. 

 c)  O rozhodnutí Mezinárodní rady o konání Generální kapituly CIOFS 2020 v Římě informovala 

Markéta Kubešová  

5.  Hospodaření 

Marie Richterová informovala o 

 a) o stavu účtu a pokladny a vyúčtování seminář Vella – viz příloha č. 10    

– NR jednomyslně schválila 

 b) o příspěvcích MBS za letošní rok – viz příloha č. 11 

 c) o našich příspěvcích pro CIOFS za minulé roky 

 d) o současném stavu příspěvků pro well4africa: 7 950 Kč (celosvětově se na tuto akci vybralo 

72 000 eur). NR jednomyslně schválila návrh odložit odeslání těchto příspěvků na konec roku. 

 e) NR jednomyslně schválila e-mailovým hlasováním návrh na zhotovení reklamních propisovaček 

ke 30. výročí svatořečení Anežky České a jejich prodej za 30 Kč za kus.  

6.  Různé 

 a)  NR projednala nabídku bratří františkánů na vydání knížky Františkovy modlitby. Pro potřeby 

našeho NBS budeme chtít 200 ks – jednomyslně schváleno. 

 b)  NR schválila návrh promítat prezentaci o činnosti NBS, vytvořenou Lubošem Kolafou pro 

mezinárodní vizitaci, na našich návštěvách v MBS. 

 c)  NR byla oznámena změna národního duchovního asistenta bratří františkánů. Od září 2019 jím 

bude jmenován P. Eliáš Paseka OFM. Členové Národní rady za celé Národní bratrské společenství 

P. Antonínu Klaretu Dabrowskému srdečně děkují za jeho dlouholetou práci pro náš řád. 

 d) NR vzala na vědomí sdělení a návrhy sestry H. Reichsfeld o evangelizaci, které podle jejího přání 

(a s ohledem na její onemocnění) byly předány vizitátorům. Markéta Kubešová zajistí jejich 

překlad. 

 e)  NR vzala na vědomí zprávu ke 30. výročí FI -  příloha č. 12 a 13. 
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Příští zasedání NR bude 7. září v čase 9.30 – 16.30. v Praze na faře kostela Panny Marie Královny míru, 

Praha 4 - Lhotka  

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová                                                                                Kontroloval: František Reichel 

Příloha č. 1 

MBS Uherské Hradiště – kající pouť neděle 30. 6. 2019 

Program: 

8:30 modlitba u hrobu P. Antonína Šuránka na hřbitově v Ostrožské Lhotě 

8:45 společný odchod ze hřbitova na Svatý Antonínek 

10:30 slavnostní mše svatá – celebruje P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 

14:00 adorace s hudebním doprovodem v kapli sv. Antonína, přímluvné modlitby 
 

Zveme Vás také na sobotní program 29. 6. 2019 na Svatém Antonínku, který se uskuteční v rámci velké 

duchovní obnovy DUŠE SLOVÁCKA. Přednáší P. Antonín Klaret Dabrowski OFM. 

Téma přednášek: Cena kříže pro misie 

8:45 modlitba růžence  15:00 přednáška  

9:30 přednáška   17:00 mše svatá 

11:00 přednáška   19:00 adorace  

Příloha č. 2 

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR 
 

vás zve na tradiční františkánskou pouť na Svatý Hostýn 

a oslavu 30. výročí  kanonizace svaté Anežky v sobotu 14. 9. 2019 
 

Program: 

Pátek 13. 9. 

13.00 odjezd autobusu z Prahy ze stanice metra C Budějovická (u hotelu ILF), možnost po dohodě přistou-

pit v Jihlavě a Brně 

13.00 odjezd autobusu z Jablunkova přes Ostravu a Olomouc 

17:45 Mše svatá, večerní chvály (bazilika) 

19:30 posezení a povídání při sklence vína  

21:30 Kompletář a zahájení celonočního výstavu Nejsvětější svátosti (kaple) 
 

Sobota 14. 9. 

  8:30 Ukončení výstavu Nejsvětější svátosti – Ranní chvály – modlitba růžence (kaple) 

10:15 Mše svatá v bazilice – hlavní celebrant apoštolský nuncius arcibiskup Charles de Balvo, koncelebra-

ce duchovní asistenti SFŘ 

11:30 Beseda s apoštolským nunciem arcibiskupem Charlesem de Balvo  (Jurkovičův sál) 

13:00 Přestávka na oběd 

14:15 Křížová cesta 
 

Poznámky: 

Přihlášky na dopravu zasílejte Františku Reichelovi 

na e-mail:   f.reichel@volny.cz nebo na telefon: 725 939 385 

Jednotná cena za dopravu autobusem: 200 Kč. 

Ubytování v Poutních domech (viz https://www.hostyn.cz/ubytovani.html) 

Přihlášky na ubytování zasílejte do 15. července Zdeňce Nečadové  

na e-mail:     ZdenkaNecadova@seznam.cz  nebo na telefon:    736 215 273   a nebo   608 270 957  

mailto:f.reichel@volny.cz
https://www.hostyn.cz/ubytovani.html
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Příloha č. 3 

Pokoj a dobro milí spolufrantiškáni! 

 

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

formační seminář. Tématem tentokrát budou krize. Všichni je známe, všichni jimi procházíme... Pojďme 

se přiučit, jak s nimi zacházet. Krize obecně, krize středního věku, krize duchovní - přednášet nám bude 

bratr Bonaventura Štivar OFMCap. 

 

Datum a místo konání: 18. - 19. 10. 2019, Petrinum, Brno 

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

do 1. 10. 2019.  

Noclehy a obědy pište do přihlášek. Nocleh je za dobrovolný příspěvek, oběd za 100,- Kč. 

 

Těšíme se na vás! 

Ludmila Markéta Holásková, formátorka  

 

Program: 

 

Pátek: 

17.00 - mše sv. u kapucínů 

18.00 - nešpory u kapucínů 

19.00 - ubytování v Petrinu 

19.30 - večeře po františkánsku (z vámi donesených zásob) 

20.00 - sdílení 

21.00 - kompletář a adorace v kapli 

22.00 - noční klid 

 

Sobota: 

 7.30 - ranní chvály 

 8.00 - snídaně (bude zajištěna) 

 9.00 - 11.50 přednáška:  P. Bonaventura - Krize 

12.00 - Anděl Páně a oběd v restauraci 

13.30 - zprávy z Národní rady SFŘ 

14.00 - mše svatá se zakončením přednášeného tématu a závěrečným požehnáním v kapli Petrina 

15.00 - 16.00 - možnost sdílení a společného vyčkání odjezdů vlaků a autobusů v jídelně Petrina 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Přihláška na podzimní formační seminář 18. - 19. 10. 2019 v Brně 
 

Jméno a příjmení:  

Místní bratrské společenství: 

Služba v MBS: 

 

Nocleh ano - ne: 

Oběd ano - ne: 

 

Přihlášku odešlete do 1. 10. 2019 na adresu:  holaskova.ludmila@gmail.com .  

(Pokud nemáte email, přihlašte se telefonicky nebo sms: 732 985 833.) 
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Příloha č. 4 

Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR 
 

vás srdečně zve na víkend 9. – 10. 11. 2019 
za svatou Anežkou do Prahy  

při příležitosti 30. výročí kanonizace 
 

Program: 
Sobota 9. 11. 
10.30  Mše svatá v kostele svatého Františka v areálu Anežského kláštera   
Prohlídka kláštera s průvodcem (60.- Kč) 
Prohlídka zahrad a vykopávek 
13.00 přestávka na občerstvení 
15.00 Prohlídka kláštera křížovníků  
Uctění ostatku sv. Anežky 
Prohlídka Musea Karlova mostu, kostela v přízemí a komentovaná plavba lodí okolo Karlova mostu 
18.30 Společná večeře v KDM a přednáška o kanonizaci sv. Anežky a jejím přínosu pro církev u nás 
 
Neděle 10. 11. 
Doksany: Návštěva klášterního areálu, kde sv. Anežka prožila část svého dětství 
  9.30  odjezd autobusem (linkou 55908) od nádraží Praha -Holešovice 
11.00  Mše svatá v kostele Narození Panny Marie s následnou komentovanou prohlídkou baziliky a okolí 
kláštera 
13.20  odjezd do Prahy 
14.00  příjezd do Prahy  
 
Poznámky: 

Přihlášky zaslat do 30. září Lubošovi Kolafovi s informací, který den se zúčastníte a zda chcete zajistit 
v sobotu večeři.  
Ubytování si účastníci zajišťují sami – možno v KDM Svaté Ludmily nebo u kapucínů na Hradčanech 
vstupné  na prohlídky si bude každý účastník platit sám – vybereme na místě 

Příloha č. 5 

Národní rada Národního  bratrského společenství SFŘ v ČR vás zve na  

Setkání duchovních asistentů MBS SFŘ 

v  úterý 19. listopadu 2019 od 9:30 hod. v kapucínském  klášteře v Brně 

PROGRAM: 

• Informace o zaměření a programu NBS v ČR na léta 2018 – 2021 podle závěrů volební kapituly na Vele-

hradě 

• 40. výročí Řehole – obnova profese  

• Informace o hlavních akcích NBS – formační semináře, poutě, významná výročí 

• Hlavní a specifické úkoly: senioři, mezinárodní spolupráce, mládež 

• Diskuze a výměna zkušeností 

Poznámky:  

Pozvánku rozesíláme s plnou podporou a vědomím bratrů provinciálů, a proto naléhavě prosíme: 

udělejte si čas pro náš řád! 

Oběd zajištěn, cestovné proplatíme 

Kontakt:  

P. František Kroczek OFMCap. - tel.: 604 169 352,  e-mail: frantisek@kapucini.cz 

František Reichel OFS - tel.: 241 950 251 nebo 725 939 385,  e-mail: f.reichel@volny.cz 

Přihlášky do 30. září 2019: Zdeňka Nečadová OFS, ZdenkaNecadova@seznam.cz 

mailto:frantisek@kapucini.cz
mailto:f.reichel@volny.cz
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Příloha č. 6 

Zpravodaj NBS 5 - uzávěrka 7.6. 2019 
 
Vizitace NBS – jak probíhala LK; Kdo byli vizitátoři MK; Mapka MBS LK; Zasedání NR ZN; BPV a VK - 
kde byly, kdo co má; Modlitební úmysly červenec – září J. Antoš; Setkání na sv. Hoře 8.5. LK; Pouť do 
Poříči/Nosek M. Muller; Pouť do Hájku – senioři MK; Mariánská pouť Prahou FR; CMP pozvánka na zá-
věr FR; Pouť Sv. Hostýn ZN; Pouť Hrádek M. Muller; Podzimní formační seminář LH; Za sv. Anežkou do 
Prahy FR; Smutná zpráva o encyklice Jásejte a radujte se FR; Didaktika V. Jarolímek; O významu písmene 
Tau J. Antoš; Recenze knihy V. Eliáškové „Dobré a špatné zprávy“ L. Mlčoch; Anketa: Jaké máte zkuše-
nosti se zpěvem na setkáních MBS FR; Franciskana International - informace MK; Franciskana Internatio-
nal – dopis MK; Výročí a jubilea členů ZN; Nové propisovačky ZN; Zpráva o formačním semináři 
v Melčicích LH; Studny v Africe MK; Informace o přípravě vydání knihy Duch. Doprovázení LK; Oslavy 
40. výročí v Římě MK 
 
Pozn. redakce: Tato příloha zápisu z jednání národní rady dává nahlédnout do kuchyně vzniku zpravodaje. Zároveň 
ukazuje, že ne všechny plány vyjdou. Velká písmena na konci příspěvků jsou iniciály autorů z řad členů národní ra-
dy. 

Příloha č. 7 

 

Zpráva ze semináře : „Ježíš -  lékař těla i duše“ s P. Eliasem Vellou OFM Conv. 

Ve dnech 3.-8.3.2019 proběhl na Velehradě seminář s P. Eliasem Vellou. Seminář pořádalo naše Národní 

bratrské společenství SFŘ a hlavní organizátorkou byla sestra Hana Brigita Reischfeld. Já jsem zde byla 

jako zástupce Národní rady SFŘ a zároveň služebník v organizačním týmu, který zajišťoval organizaci celé 

akce, modlitební službu, hudební doprovod apod. 

V úvodu semináře jsem účastníky pozdravila jménem našeho Národního ministra Františka Reichela a celé 

Národní rady, poté jsem měla milý úkol popřát P. Vellovi k narozeninám a spolu s Miroslavem Melcherem 

ze Sušice jsme mu předali dárky. 

Seminář byl velmi „duchovně silný“, snažili jsme se dodržovat silencium, které bylo opravdu potřebné 

vzhledem k silným emocím a odkrývajícím se vnitřním ranám, které jsme dávali Ježíši k uzdravení. Otec 

Vella vše zkušeně a citlivě vedl. Cílem semináře bylo naše uzdravení. Otec Vella nás učil, že základem na-

šeho uzdravení – duchovního, duševního i tělesného – je cítit se milován Bohem. My teoreticky víme, že 

nás Bůh miluje, ale prakticky to mnozí necítíme. Boží láska je dar. Ježíš nám tento dar chce dát, my se jen 

musíme otevřít a nepochybovat a to právě je pro nás těžké, protože v životě jsme zažili, zažíváme a budeme 

do konce života zažívat spoustu odmítnutí a zranění od druhých lidí. Otec Vella celý týden bořil naše před-

sudky a zmatenosti a snažil se nás „přistrčit“ blíž k Bohu, abychom mohli toto uzdravení prožít. Vzhledem 

k závěrečnému aplausu přibližně 120 účastníků a krásným svědectvím se mu to určitě dařilo. 

Prožili jsme zde také popeleční středu se silnou křížovou cestou, kterou vedla Jana Ungerová. 

V závěru jsem za nás všechny poděkovala Hance Brigitě, která měla s celým seminářem asi nejvíc práce a 

starostí a Otec Vella přislíbil účast i na příští rok, což je pro nás velké privilegium, protože jinak už své ces-

ty kvůli zdravotnímu stavu dost omezuje. 

Záznam z přednášek na CD si zájemci mohou objednávat na mé mailové adrese: 

 mar.kubesova @seznam.cz  do konce září 2019 ( informace bude v příštím Zpravodaji). 

 

Markéta Terezie Kubešová OFS 

Czech OFS Int.Councilor 
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Příloha č. 8 

Oslava 40. výročí Řehole v Římě 24. 3. 2019 
 

Na pozvání Generálního ministra SFŘ jsme se jako zástupci naší republiky zúčastnili oslavy – Národní mi-

nistr František Reichel a Členka MR Markéta Kubešová. 

22. 3. 2019 jsme přistáli na letišti v Římě a naše první cesta vedla kolem Kolossea do kostela sv. Klimenta, 

kde jsme se pomodlili u hrobu sv. Cyrila a poděkovali za 30 let svobody v naší vlasti a obnovy naší církve. 

Další naše cesta vedla do Lateránské baziliky se zastávkou u sousoší sv. Františka, který nejspíš s bratry 

taky právě doputoval do Říma, aby si nechal od pana papeže schválit svou řeholi. Pokračujeme do Nepo-

mucena, kde se setkáváme s dvěma přáteli – spirituálem koleje P. Tomášem Roule a prorektorem P. Vojtě-

chem Novotným (prvního zná František a druhého já), takže jsme pozváni na kafe, František vypráví, jak 

na tomto místě před 30 lety zařizovali svatořečení Anežky České, modlíme se ve zdejší kapli a P. Roule 

nám nabízí na zítřejší ráno soukromou mši svatou v bazilice sv. Petra. Pokračujeme k dalším bazilikám 

(S. Maria Maggiore a S. Paulo) a večer se ubytováváme v koleji Seraficum. 

23. 3. za svítání přicházíme k bazilice sv. Petra – máme čas, tak jdeme ještě podél Tibery k Andělskému 

Hradu. S východem slunce vstupujeme mezi prvními do baziliky. U oltáře sv. Václava máme českou mši 

svatou za náš řád a za naši vlast. Po mši svaté procházíme historickým Římem, navštěvujeme vězení 

sv. Petra. 

24. 3. na koleji Seraficum začínají oslavy 40. výročí řehole slavnostní mší svatou, které předsedá Jeho Emi-

nence kardinál João Bráz de Aviz - prefekt Kongregace pro institut zasvěceného života a společnosti apoš-

tolského života, jsou zde naši generální duchovní asistenti a velké množství kněží prvního řádu a TOR, dá-

le náš generální ministr Tibor Kauser, bývalá generální ministryně Encarnación del Pozo, předsednictvo 

CIOFS a zástupci terciářů z celého světa. Po mši svaté pokračujeme v přednáškovém sále – řečníci: Encar-

nación del Pozo, Michèle Altmeyer, Benedetto Lino a P. Raniero Cantalamessa OFMCap. (jejich přednáš-

ky budou po zpracování překladateli rozeslány nám všem). Po skončení programu jsme pozváni na slav-

nostní oběd, kde ještě ženy z prezidia dostávají jako poděkování květiny vyrobené z balónků. Atmosféra je 

velmi srdečná a přátelská. Osobně poznávám terciáře, s kterými jsme si dosud jen dopisovali. Po skončení 

programu jdeme ještě do blízkého opatství Tre fontane – místo umučení sv. Pavla. Na všech těchto svatých 

místech vzpomínáme a modlíme se za všechny naše terciáře s vděčností Bohu za dar svobody, míru a naše-

ho františkánského povolání. 

25. 3. - odlétáme zpět do Prahy. 

Markéta Terezie Kubešová OFS 

Czech OFS Int. Councilor 

Příloha č. 9 

Datum: 5. - 7. 4. 2019  Místo: klášter sester františkánek Promenenia, Melčice u Trenčína 

Důvod účasti: pozvání NR SR 

Program: společné modlitby breviáře, každý den mše svatá, cyklus přednášek, v mezičase povídání s bratry 

a sestrami 

Celý seminář vedl a sám i přednášel národní formátor Martin Dulaj.  

Materiál rozložil do několika částí, v nichž podrobně a z různých úhlů pohledu zpracoval přátelství mezi 

svatými Františkem a Klárou, vše bylo teologicky i historicky podložené a s přesahy do současnosti a pro 

posluchače. 

Struktura i účel semináře byly shodné s našimi (vzdělávání formátorů otevřené každému zájemci z řad 

SFŘ), rozdíl byl v časové dotaci - o den delší seminář umožňoval mnohem více zpracovaného a přednese-

ného materiálu. 

Celý seminář se nesl ve velmi bratrském duchu. 

Stručný záznam podkladů přednášky navrhuji umístit na web. 

Ludmila Holásková 
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Příloha č. 10 

 

Hospodaření NR 21.2.2019 - 14.5.2019 

 

   21.02.2019 14.05.2019 

    

Zůstatek pokladny hospodář  10 930,00 Kč        9 487,00 Kč  

Provozní záloha sekretariát   3 812,00 Kč      19 936,00 Kč  

Zůstatek na účtě                                               208 327,66 Kč   165 413,65 Kč  

    

Příjmy od 21.2.2019 - 14.5.2019    

 

Přijaté členské příspěvky        52 350,00 Kč   

Příspěvek Dr. Nosek          2 150,00 Kč   

Prodej publikací          1 170,00 Kč   

Prodej knihy Svatost ve světě         7 950,00 Kč   

Pomoc Afrika          5 450,00 Kč   

Prodej propisek          1 425,00 Kč   

Příspěvek formační seminář Praha         6 500,00 Kč   

Příspěvek Zpravodaj SFŘ             750,00 Kč   

Příjem DO o. Vella Velehrad 2019         1 600,00 Kč   

Úroky                 3,53 Kč   

Celkem příjmy        79 348,53 Kč   

    

Výdaje od 21.2.2019 - 14.5.2019    

 

Cestovné pro členy NR          1 129,00 Kč   

Zasedání NR Praha          1 151,00 Kč   

Poštovné, Zpravodaj SFŘ          1 746,00 Kč   

Tisky, formační seminář Praha         8 100,00 Kč   

Letenky Řím          7 925,00 Kč   

Propisky-výročí svatořečení Anežky         9 527,54 Kč   

Seminář Vella honoráře,ubytování       76 000,00 Kč   

Bankovní poplatky             410,00 Kč   

Celkem výdaje      105 988,54 Kč   

    

Za výše uvedené období byly výdaje  o 26 640,01 Kč vyšší než příjmy 

  

Zpracovala hospodářka Marie Richterová Slatinky 14.5.2019   
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Příloha  č. 11 
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Franciscans International (FI) je nezisková medzinárodná mimovládna organizácia pre ľudské práva zalo-

žená v roku 1989. Jej zamestnanci sú profesionáli rôzneho zázemia, ktorí pracujú na tlmočení  hlasov oby-

čajných ľudí v rámci presadzovania ľudských práv na úrovni OSN. FI sa snaží podporovať a chrániť ľud-

ské práva a environmentálnu spravodlivosť. 

VÍZIA 

Globálna komunita, v ktorej sa rešpektuje dôstojnosť každej osoby, spravodlivé delenie zdrojov, životné 

prostredie a aby národy a ľudia žili v mieri. 

MISIA 

Sme františkánsky hlas v OSN chrániaci zraniteľnú, zabudnutú a zranenú zem prostredníctvom obhajoby 

(verejného zastávania, presadzovania) 

ČO ROBÍ 

Od svojho založenia v roku 1989 FI využíva obhajobu ako nástroj na boj proti porušovaniu ľudských práv. 

FI sa snaží získať ústrednú úlohu ľudských práv pri formulovaní a vytváraní medzinárodných a národných 

verejných politík. Verí, že normy ľudských práv musia byť jadrom všetkých politických procesov, najmä 

tých, ktoré sa týkajú medzinárodného rozvoja, životného prostredia a bezpečnosti. 

Práca FI pozostáva z troch hlavných cieľov:  

• ovplyvňovanie tvorcov politiky s cieľom dosiahnuť konkrétnu zmenu 

• odsudzovanie porušovania ľudských práv a zvyšovanie povedomia o nich 

• mobilizácia partnerov, ktorí sa zúčastňujú na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú 

AKO PRACUJE 

Hlavnou činnosťou FI je presadzovanie ľudských práv. Presadzovanie znamená súbor činností, ktoré sa 

snažia ovplyvniť tých, ktorí rozhodujú na úrovni OSN a na národnej úrovni. Vďaka svojmu všeobecnému 

poradnému postaveniu s OSN, FI využíva presadzovanie ako nástroj na boj proti porušovaniu ľudských 

práv. FI pevne verí, že presadzovanie je jedným z najsilnejších prostriedkov na zabezpečenie trvalo udrža-

teľných riešení a skutočných zmien. Vždy, keď sú potrebné výrazné zmeny v politike, musí presadzovanie 

zohrávať úlohu pri ovplyvňovaní kľúčových lídrov pri prijímaní rozhodnutí, ktoré z dlhodobého hľadiska 

zlepšia životy miliónov ľudí prostredníctvom štrukturálnych zmien. 

Okrem toho je presadzovanie proces, ktorý umožňuje ľuďom, vrátane tých, ktorí sú najviac marginalizova-

ní, aby sa zúčastňovali na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich životy alebo životy iných. 

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v OSN funguje FI prostredníctvom mnohostrannej stratégie pre-

sadzovania s cieľom maximalizovať úsilie a zabezpečiť konzistentnosť na rôznych lobistických akciách. 

Příloha č. 12 
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               Konferencia Františkánskej rodiny 

 Piazza Ss. Apostoli, 51 00187 Roma  tel.: +39 - 06699.571 fax: +39 - 06699.57321 

 Drahé sestry a bratia, 

vrúcny františkánsky pozdrav všetkým vám! Je nám potešením napí-

sať vám počas 30. výročia osláv Franciscans International (FI). 

Ako viete, FI je jediným spoločným ministerským projektom Fran-

tiškánskej rodiny. Bol vytvorený pred tridsiatimi rokmi zo základov, 

založených na vízii rôznych sestier a bratov, ktorí boli inšpirovaní 

snom zdieľať naše františkánske posolstvo a hodnoty na globálnej 

úrovni prostredníctvom štruktúr Organizácie Spojených národov 

(OSN). Za posledné tri desaťročia prešlo FI rôznymi zmenami, ale 

pokračovalo vo svojom záväzku slúžiť mieru, chudobným a planéte. 

V nie príliš vzdialenej minulosti prešla organizácia FI zložitým ob-

dobím a prijala výzvu podrobiť sa dôkladnej revízii a obnove. Sme 

radi, že tento proces bol dokončený. Finančné náklady sú nižšie a 

príjmy boli presmerované takým spôsobom, že dve tretiny našich 

príjmov sú teraz vynaložené na program rôznych presadzovaní 

(podpory). Náš oddaný a kompetentný personál sa riadi štvorročným 

strategickým plánom, ktorý bol prijatý pred dvoma rokmi a ktorý bol 

nedávno revidovaný a aktualizovaný na ďalšie dva roky. Zjednodu-

šila sa Medzinárodná správna rada; teraz sa skladá z ôsmich členov 

(OFS, IFC-TOR, TOR, anglikánski františkáni, OFM Cap, OFM 

Conv., OFM a výkonný riaditeľ FI). Správna rada dobre spolupracu-

je so zamestnancami a má dobrý vzťah s Konferenciou františkán-

skej rodiny. Možno by vás mohlo zaujímať, že v nedávnej dobe FI 

získala ocenenie od UNICEF, za najlepšie využitie štruktúr/procesov 

OSN vo svojej práci s deťmi v Benine. 

Keď slávime toto 30. výročie, sme vďační za prácu mnohým, ktorí 

vytvorili FI do organizácie, ktorá je v OSN vysoko rešpektovaná za-

mestnancami OSN, delegáciami krajín, inými náboženskými skupi-

nami a mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej 

spoločnosti, ktoré s nami spolupracujú.  

Neočakávame, že sa staneme obrovskou organizáciou, ale aby sme 

mohli robiť svoju prácu v OSN efektívnejšie, aby zamestnanci nebo-

li natoľko nútení nájsť čas na vyžiadanie si zdrojov potrebných na 

realizáciu našej prevádzky. 

V tomto duchu vás prosíme predovšetkým vaše neustále modlitby, 

aby FI bola naďalej úspešná.   

Duch FI je to, čo drží našu prácu živú a efektívnu. Zároveň vás pro-

síme, aby ste zvážili finančnú podporu FI. Možno budete chcieť uro-

biť jednorazový príspevok počas tejto slávnosti 30. výročia, mimo 

každoročného príspevku na prácu FI. Možno viete aj o iných, ktorí 

Fr. Michael Anthony Perry  

Ministro Generale OFM  

Curia Generalizia   

Via S. Maria Mediatrice, 25  

00165 Roma  

tel.: +39 - 0668.49.19  

Fax: +39 - 0663.80.292  

Presidente di turno CFF  

  

Tibor Kauser  

Ministro Generale OFS  

Segreteria CIOFS   

Via Vittorio Putti, 4, Int. 6,   

00152 Roma, Italia   

Tel. 0039 06 45471722  

Fax. 0039 06 45473094   

  

Sr. Deborah Lockwood  

Ministra Generale O.S.F.  

Via Cassia, 870  

00189 Roma  

tel.: +39-0633258201  

fax: +39-0633252865  

  

Fr. Nicholas Polichnowski  

Ministro Generale TOR  

Curia Generalizia   

Via dei Fori Imperiali, 1  

00186 Roma  

tel.: +39 - 066920441  

fax: +39 - 06678.4970  

  

Fr. Roberto Genuin  

Ministro Generale OFMCap.  

Curia Generalizia  

Via Piemonte, 70 00187 Roma  

tel.: +39 - 064620.121  

fax: +39 - 064620.1210  

  

Fr. Marco Tasca  

Ministro Generale OFMConv.  

Curia Generalizia  

Piazza Ss. Apostoli, 51  

00187 Roma  

tel.: +39 - 06699.571  

fax: +39 - 06699.57321  

Příloha č. 13 
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Bratrská a pastorační vizitace v Čáslavi 
 
proběhla v neděli 17. 3. 2019 s účastí národního duchovního asistenta P. Antonína Klareta Dabrowského 
OFM. Společenství je malé, pokojné, schází se se svým duchovním asistentem na faře v Golčově Jeníkově, 
kde také vizitace proběhla v láskyplné atmosféře. Nejvíce mne zde oslovila jejich trpělivost a stálost v 
modlitbě, která mnohdy přináší nejtrvalejší ovoce a jejíž dosah ani nevidíme. 
 

Markéta Kubešová OFS, členka NR 
 
 
 
Bratrská a pastorační vizitace v Jihlavě 
 
proběhla v sobotu 30. 3. 2019 s účastí národního duchovního asistenta P. Antonína Klareta Dabrowského 
OFM. Vizitace začala mší svatou a zatímco přítomní terciáři obnovovali své řeholní sliby, mne – vizitátora 
– honila po náměstí dokonce s houkačkou místní policie, neboť se mi podařilo při hledání parkoviště 2x 
projet jednosměrkou – samozřejmě ve špatném směru. Vizitaci jsem ale stihla a byla to opravdu krásná 
slavnost – pečlivě připravená, společenství je poměrně velké a velmi aktivní. A stejně veselý jako začátek 
byl i konec – se sdílením a nenapodobitelným vyprávěním Otce Antonína… tedy už bez účasti policie… 
Myslím, že nám tato vizitace zůstane všem dlouho v paměti. 
 

Markéta Kubešová OFS, členka NR 

by mali záujem o podporu práce, ktorú vykonáva FI v OSN. Obráťte sa k nim a podeľte sa s nimi o našu 

víziu ochrany ľudských práv našich sestier a bratov na celom svete v perspektívach našich františkánskych 

hodnôt. Pracovníci FI a členovia správnej rady sú pripravení poskytnúť vám akékoľvek informácie, ktoré 

by ste mohli potrebovať pri týchto úvahách. 

Ďakujeme všetkým, ktorí veľkoryso prispeli FI počas týchto 30 rokov. Apelujeme na všetkých členov 

františkánskej rodiny, aby sa spoločne podieľali na podpore práce FI, duchovne a finančne prispievali, a 

tak sa snažili podporovať Božie kráľovstvo. 

Rím, 17.apríl 2019 

 

 

  

___________________________                                         ________________________  
Tibor Kauser, OFS          Sr. Deborah Lockwood, OSF  
Generálny minister          generálna ministerka   
Predseda Konferencie Fran.rodiny 
  

  

  

____________________________                                 ____________________________           
br. Roberto Genuin, OFMCap                                              br. Nicholas Polichnowski, TOR  
Generálny minister Generálny minister 
 

 

_________________________ ____________________________  

br. Marco Tasca, OFMConv     br. Michael Anthony Perry, OFM  
Generálny minister        Generálny minister 
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Červenec 

Všeobecný – za ochranu oceánů: Aby politici, vědci a ekonomové spolupracovali na ochraně světových 

moří a oceánů. 

SFŘ:  za národní bratrské společenství v Bolívii, Koreji (BaPV) a Maďarsku (Kapitula) 

Otče náš.... 

 

Srpen 

Za evangelizaci – za rodiny, školy a  růst lidskosti: Aby rodiny skrze život v lásce a modlitbě ještě silněji 

působily jako ,,školy opravdového lidského růstu“ 

SFŘ: za národním bratrské společenství v Paraguaji a na Slovensku (Kapitula) 

Otče náš.... 

 

Září 

Všeobecný – za sjednocené soudnictví: Aby všichni, kdo  pracují v soudnictví byli spravedliví a jednotní, 

aby nezvítězila nespravedlnost, která převládá v současném světě. 

SFŘ: za národní bratrské společenství  v Austrálii, Ekvádoru, Novém Zélandu (Kapitula) a Polsku (BaPV a 

Kapitula) 

Otče náš.... 

Modlitební úmysly CIOFS ve III. čtvrtletí 2019 

MBS Plzeň zorganizovalo oblastní pouť do Příbrami na Svatou horu. Přijelo celkem 51 účastníků. Ze Suši-

ce 21, z Plzně 13, z Prahy 5, z Černošic 3, z Hradce Králové 4 a z Benešova 2. 

Hosté dostali z MBS Plzeň dárek ve formě záložky do knihy. 

V 10.00 byla mše svatá v bazilice. Celebroval František Kroczek OFMCap. a Jan Nepomuk OFM. V 11.00 

proběhl koncert z děl J. S. Bacha, který zahrál regenschori pan Šmolík (bývalý regenschori z Plzně). Ve 

12.00 byl oběd v refektáři a po polední siestě ve 13.30 nás v muzejním sále seznámil František Kroczek 

s dopisem který terciářům napsal sv. Jan Pavel II. a v druhé polovině s vysvětlením, jaký význam má pro-

fes v SFŘ. Je to slib, který nám dovoluje nosit jméno františkán a patřit do františkánské rodiny. 

Na závěr jsme se na Golgotě pomodlili pět desátků růžence (každé společenství jeden desátek) a zazpívali 

spolu s trubkou Františka Kroczka Tisíckráte pozdravujeme tebe. Golgota ční nad bazilikou a tak se zvuk 

trubky a sborový zpěv rozléhal po celém areálu. 

Luboš František Kolafa OFS 

Oblastní pouť na Svatou Horu 
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Červenec 2019 

Nebesa vypravují o slávě Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2) 

HAŠÁMAJIM  MESAPRÍM  KEVÓD  ÉL  ÚMASÉ  JÁDÁU  HAGÍD  HÁRÁKÍA  

(Sláva Boží (-kevód Jahve), to je pojem Starého zákona. Tak starý Izrael nazýval oblak Boží přítomnosti, 

který naplnil velesvatyni chrámu a vznášel se nad archou úmluvy (Ex 40,34). Slavný chrám byl zničen, ale 

zrak i mysl člověka dokáže spatřit Stvořitelovu tvář v řádu přírody, v řádu vesmíru, v jeho kráse, v jeho 

harmonii.) 

Požehnaný jsi, náš Bože, tvá vznešenost naplňuje celý vesmír a tvou slávu hlásají andělé a svatí. Proto i 

naše lidské hlasy se připojují k tvé oslavě, kdykoliv se náš zrak otvírá pro krásu stvoření. 

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky. 

 

Srpen 2019  

Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův. (Gal 6,2) 

ALLÉLÓN TA BARÉ BASTAZETE KAI HÚTÓS ANAPLÉRÓSETE TON NOM0N TÚ CHRISTÚ 

(Každý potkáváme lidi, kteří nesou své kříže a jsou z nich bezradní a zoufalí. Přidat k vlastním křížům i ty 

jejich, to nám připadá jako něco navíc, něco, co nás ještě více zatíží. Nezatíží. Brzo poznáme, že jsme 

nalezli nové poslání svého života, a to bude naší radostí. Až později poznáme, že jsme tím naplnili Kristův 

zákon.) 

Požehnaný jsi, náš Bože, který dáváš našemu srdci poznávat srdce bližního se všemi jeho bolestmi a 

strastmi, který nás naplňuješ radostí, když druhému člověku přineseme pomoc a novou naději. 

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky. 

 

Září 2019 

Procitl Jákob ze spánku a zvolal:  

Jistě na tomto místě byl Hospodin a já jsem to nevěděl. (Gen 28,16) 

VAJIKAC  JAAKOV  MIŠNÁTÓ VAJIMER   

ÁCHÉN  JÉŠ  ADONAJ  BAMÁKÓM  HAZEH VENACHÍ  LÓ  JÁDÁTÍ 

(Ve vidění v Bét-elu praotec Jákob uslyšel hlas Boží a spatřil cestu do nebeské říše. Také člověk víry 

poznává ve chvílích osvícení ruku Boží a jeho srdce vnímá Boží volání, který nelze vyjádřit lidskou řečí. A 

nejenom my.  

I mnoho našich bratří a sester, které my z neznalosti nazýváme „nevěřící“, slyší ve své duši tichý hlas Boží 

a touží slyšet ho zřetelněji, aby dodal jistotu jejich životním cestám. A jednou – snad zde na zemi, snad až 

na věčnosti – jako Jákob řeknou: „Zajisté Bůh byl v mém životě a vedl mé kroky, a já jsem to nevěděl.“) 

Požehnaný jsi, náš Bože, který znáš hloubky lidského srdce, protože tvými dětmi jsou všichni, které jsi 

stvořil. Ty nedbáš, zda jejich ústa dovedou vyslovit tvou chválu, ale vidíš do nitra jejich duše.   

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky. 

Modlitební úmysly SFŘ ve III. čtvrtletí 2019 
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Jak víme, v letošním roce 2019 bude naše národní společenství SFŘ slavit významné výročí. V listopadu 

uplyne 30 let od svatořečení vynikající členky II. řádu, klarisky, sv. Anežky České. Každoroční pouť do 

Poříčí nad Sázavou tak získala další impulz. Putovali jsme v sobotu 11.května, z toho několik osob pěšky 

z Benešova. V Poříčí jsme se v kostele sv. Havla účastnili mše svaté, obětované za bratra dr. Františka No-

ska (1886-1935), který je pochován při tomto kostele. Tato pouť byla již osmdesátá čtvrtá. 

Hlavním  celebrantem byl Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a generální vikář. Konce-

lebrovali otec Martin Janata, farář v Poříčí, otec Alfréd Parambakathu OFMConv., který pochází z Indie a 

nyní působí v Římě. Je členem řádu minoritů, a k nám přijel na pastorační vizitaci našeho národního bratr-

ského společenství. Měli jsme radost, že se účastnil i otec Michal Pometlo OFM od Panny Marie Sněžné. 

Z terciářů se účastnil zejména br. František Reichel,  národní ministr a také br. Jiří Šenkýř, který byl národ-

ním ministrem v létech 2012-2015. Další terciáři přijeli hlavně z nedalekých bratrských společenství. 

Do Poříčí stále ještě putují někteří z těch, kteří znali prvou generaci poutníků. Ubývá jich však. Je proto 

dobře, že jiní přijíždějí formou pouti buď terciářského nebo farního společenství. V roce 2018 tak přijela 

větší skupina terciářů ze společenství Stará Boleslav. Letos přijeli věřící z farnosti Praha-Spořilov, jako far-

ní pouť. Spořilovští měli významný důvod k této pouti. Jejich kostel je zasvěcen svaté Anežce, která má 

letos výročí. Je proto dobře, že vykonali farní pouť ke hrobu člověka, který se velmi zasloužil o postavení 

jejich kostela. 

Na mši sv. v Poříčí bývá obvykle přítomen někdo z politicky činných katolíků. Většinou přijíždí Pavel 

Svoboda, dosavadní poslanec Evropského parlamentu; byl zde i letos. Často zde byl Jan Kasal, který byl po 

určitou dobu místopředsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Letos byl přítomen i nově zvolený 

předseda KDU-ČSL Marek Výborný a také předseda pražské organizace této strany Vít Šolle. 

Otec biskup Zdenek Wasserbauer upozornil ve své promluvě na tři momenty z  toho, co František Nosek 

říkal a dělal. Tyto body nám mají co říci právě v naší době: 

- Nosek se věnoval nejen politickým aktivitám, ale snažil se, aby katolíci získali také hospodářskou základ-

nu. Podporoval proto zakládání hospodářských družstev a jiných podniků. (Poznámka M.M.: výrazným 

prvkem takové činnosti byla síť lidových záložen.) Část zisků z této činnosti pak mohla sloužit pro charita-

tivní účely apod. 

Přitom  se dnes někteří katolíci diví, proč církev mluví o penězích. Avšak diecéze z chudých oblastí Afriky 

nebo z Ukrajiny, která je postižena válkou, se na nás obracejí s žádostmi o pomoc.  Peníze jsou potřeba i 

v tuzemsku, např. pro podporu katolických škol. 

- Velmi aktivně se F. Nosek zapojil do snahy postavit 12 kostelů v nových předměstích Prahy. Kostely by-

ly budovány jako náhrada 12 hvězd P. Marie, které měla na strženém Mariánském sloupu na Staroměst-

ském náměstí. (Pozn.: mezi tyto kostely patří i kostel sv. Anežky v Praze-Spořilově.)  Nosek zajišťoval 

vhodné pozemky a na svých cestách vyzýval k podpoře jejich stavby.  

Dnes jsme v podobné situaci. Kolem Prahy vyrostla nová sídliště a vilové čtvrti. Ve většině z nich kostel 

chybí, např. v sídlišti Černý Most. 

- Ve svých přednáškách, včetně těch pro mládež, kladl  Nosek důraz na dobrý vztah k práci. 

Po mši sv. a po modlitbě u Noskova hrobu nás farnost pozvala do farní budovy, která je vedle kos-

tela. Tam se pak konala beseda s otcem biskupem.  Bylo vidět, že se mu mezi námi líbí a zodpověděl řadu 

otázek. Dověděli jsme se zajímavé věci m.j. i o jeho životě. Sympatické je, že původně vystudoval  Vyso-

V paměti věčné bude spravedlivý 
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kou školu zemědělskou (dnešní Zemědělská univerzita v Praze-Suchdole). Tehdy získané znalosti mu dnes 

dobře slouží v jeho funkci generálního vikáře. Tam má na starosti i hospodářské záležitosti pražské arcidi-

ecéze, včetně restituovaných zemědělských a lesních pozemků. 

Není možné nezmínit velmi dobrý vztah, který má k Františku Noskovi a k této pouti poříčská farnost. Pan 

kostelník Vladislav Mareš nás provedl oběma kostely v Poříčí. Oba jsou románského původu. Kostel sv. 

Havla (u řeky) má tak silné zdi, že v síle těchto zdí jsou chodby, což velmi zajímá hlavně děti.  

Je důležité, že není zapomenut vztah Noskova rodiště, města Chrudimi, k osobě F. Noska. Dřívější arcidě-

kan chrudimský, otec Josef Smola, přijížděl po léta na pouť do Poříčí. Bral s sebou i některé 

z chrudimských farníků. Přijel ještě i v roce 2017. Později mu již zdraví nedovolilo přijet. Přijížděl také a 

věříme, že bude i dál přijíždět, O. Pavel Čtvrtečka, který působí v Nasavrkách u Chrudimi. (Poznámka: 

V Nasavrkách byl jeden z Domovů sv. Kláry, charitativního zařízení pro děti a pro opuštěné staré lidi. No-

sek se velmi angažoval v budování těchto domovů.) 

Z Poříčí jsme se vraceli plni radosti. Tak tomu bylo ostatně i jindy. Dá se předpokládat, že tomu tak bylo 

vždycky. Jinak by lidé nepřijížděli každoročně tak obětavě z celého území Čech, hlavně východních. 

Miloslav Müller OFS 

Pouť k hrobu Dr. Noska do Poříčí nad Sázavou. 

11. května se konala tradiční již 84. pouť k hrobu našeho prvorepublikového politika a františkánského ter-

ciáře Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou. Na pouť přijali pozvání generální vikář a biskup pražské 

arcidiecéze P. Zdeněk Wasserbauer a někteří politici, např. Pavel Svoboda, poslanec evropského parlamen-

tu a předseda KDU ČSL Marek Výborný. Určitě nejvzácnější návštěvou byl ale minorita P. Alfred Param-

bakathu OFMConv.,Ind, který přiletěl na mezinárodní vizitaci z Říma.  Náš národní ministr František Rei-

chel ho přivezl do Poříčí přímo z letiště v Praze.  

Mše svatá začala ve tři hodiny odpoledne, hlavním celebrantem byl samozřejmě pan biskup. Krátká část 

mše byla sloužena v latině, aby náš host z Indie rozuměl textu.  Homilie byla velmi zajímavá. Pan biskup 

se soustředil na význam odkazu Dr. Františka Noska, který neúnavně bojoval za františkánské ideály 

v době, kdy veřejnost nebyla příliš nakloněna katolické církvi. Jednalo se hlavně o první léta naší republi-

ky. Dr. Nosek sháněl pozemky pro výstavbu kostelů na okraji Prahy a jeho pomníkem je kostel  

sv. Anežky České a českých patronů v Praze – Spořilově. Tento křesťanský politik měl celý život podlo-

mené zdraví, musel se smířit i s úmrtím svého syna a manželky.  

Kostel sv. Havla v Poříčí je velmi zajímavou stavbou, kde je oltář nad úrovní hlavní lodi a vedou k němu 

schody z obou stran. Velká část výzdoby je ze dřeva, vyřezávané sochy a celkový interiér působí velmi dů-

stojně a esteticky. Kolem kostela je hřbitov a vedle hřbitova fara. Hrob Dr. Noska je krásně upravený, je 

tam pohřben on, jeho manželka a syn. Po mši svaté jsme se ještě všichni modlili u hrobu a poté následovala 

velmi zajímavá beseda s panem biskupem, kterou vedl bratr Jiří Zajíc. Beseda se konala na faře, kde bylo 

připraveno i občerstvení dík místním farníkům a ochotníkům z Prahy. 

Jedním z témat diskuse bylo povolání k duchovnímu životu. Významný švýcarský teolog  Franz Urs von 

Balthazar (1905 – 1988) řekl: „Je mnoho povolání, ale je málo těch, kteří na toto povolání odpovídají.“ Pan 

biskup vyjádřil svůj názor, že k duchovnímu povolání není třeba nějaké specifické povahy. Příkladem toho 

jsou tři svatí papežové Jan XXXIII., Pavel VI. a Jan Pavel II. Jan XXXIII byl rozšafný a dobrosrdečný, Pa-

vel VI. byl uzavřený asketa, ale jeho význam je ve stínu ostatních dvou svatých papežů nezaslouženě pře-

hlížen. Jan Pavel II. měl zase úplně jinou povahu, byl hlavně hodně odvážný.  

Pan biskup také mluvil o své práci generálního vikáře. Je vlastně pravou rukou pana kardinála Duky a musí 

se zabývat širokou škálou problémů, např. ekonomických. Pražská arcidiecéze má 620 zaměstnanců, kteří 

musí každý měsíc dostat mzdu. I nad tímto problémem bdí P. Wasserbauer. V době, kdy se stal generálním 

vikářem, navštívil s naším panem kardinálem rakouského kardinála Christopha Schönborna, který se k jeho 
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jmenování vyjádřil takto: “Co vám to provedli?“ 

Dalším nemalým problémem církevní ekonomiky jsou lesy.  Celkem vlastní církev 27 000 hektarů lesů a 

nynější výskyt kůrovce je závažný problémem jak pro naši republiku, tak pro církev.  Dřeva je nyní dosta-

tek a jeho cena klesá, což znamená milionové ztráty. Kdyby cena klesla ještě o něco, budou náklady na je-

ho těžbu vyšší, než zisk z prodeje.  

Kudlou do zad bylo podle pana biskupa zdanění církevních restitucí, za které vděčíme naším vrcholným 

politikům. Už v homilii mluvil P. Wasserbauer o tom, že církev není tak bohatá, jak si mnoho obyvatel 

v Česku myslí. Dr. Nosek vynakládal prostředky, aby podpořil některé katolické aktivity.  Pokud by církev 

neměla žádné prostředky, nemohla by vlastně účinně hlásat Boží slovo.  V Praze jsou některé farnosti na 

sídlištích, které by nutně potřebovaly kostel, ale problémy nastávají už s hledáním pozemku. Přesto jsou 

některé aktivity v tomto směru úspěšné.   

Při besedě s panem biskupem jsme také mluvili o celibátu. Papež František rozhodně nechce, aby byl celi-

bát v naší církvi dobrovolný.  Celibát se rozhodně nevyvinul proto, aby se udržel v církvi majetek, jak 

s oblibou tvrdí někteří odpůrci církve. Myšlenka celibátu v církvi vznikla mnohem dříve, než mystické tělo 

Kristovo nějakým majetkem vůbec disponovalo. Začal se výrazně prosazovat pod vlivem mnichů a mniš-

ství nakloněných biskupů a papežů již na přelomu 3. a 4. století. Svatý Ambrož (ve 4. století) , Svatý Jero-

ným (na přelomu 4. a 5. století), duchovní vůdce a duchovní přítel žen z vyšších vrstev, radikálně odmítal 

ženaté kněze a svátost kněžství spojoval s panictvím.[5] V roce 306 zakázala synoda v Elvíře všem kleri-

kům vykonávajícím službu u oltáře styk s vlastními ženami a v roce 314 pohrozila synoda v Neocesareji 

sesazením kněžím, kteří by se oženili. Často je celibát spojován až s Graciánovým dekretem, který vznikl 

kolem r. 1140. Neznalost dějinných souvislostí také poznamenala diskusi o přijímání Eucharistie na ruku. 

Tohoto sporu se chytili odpůrci druhého vatikánského koncilu a označili to za modernistickou tendenci. 

Ovšem již sv. Cyril Jeruzalémský žijící v letech 315 až 386 označil dlaně rukou za trůn, na který usedá 

Kristus.   

Celibát má hluboký význam, který je dán už dějinami prvotní církve. Již apoštolové opouštěli své rodiny a 

šli hlásat evangelium do vzdálených končin, kde často za tuto odvahu zaplatili životem. Často se také šíří 

názor, že kněží by hlavně při svém působení neměli čas na rodiny a to, že nejvíce obhajuje celibát.  Mno-

hem důležitější je však ztotožnění se kněze s Kristem při jeho působení a hlavně při udílení svátostí . Při 

mši svaté říká kněz: „Vezměte a jezte, toto je mé tělo“.  Neříká, toto je tělo Kristovo. Stejně tak se ztotož-

ňuje s Kristem při svátosti smíření a zcela se vydává bližním. Takže pro život kněze je nejdůležitější du-

chovní život, jeho hluboká odevzdanost Kristu, která mu pomáhá snášet samotu.  Důležitým prvkem u kně-

ze je nastavení života, spočívající ve vstřícnosti a ochotě vytvářet dobré vztahy.  

Pan biskup se občas setkává s nepochopením v církvi právě tam, kde se očekává. Například přišla 

k jednomu knězi matka syna, který chtěl studovat teologii. Prosila kněze, aby mu to rozmluvil, že syn si 

chce zničit život a bude nešťastný. Kněz ji ubezpečil, že rozhodně není nešťastný.  V naší zemi není situa-

ce v církvi tak černá, jak s oblibou prezentují někteří pesimisté a hlavně ateisté.  Ročně je u nás pokřtěno 

1200 až 1300 dospělých katechumenů, z toho velká část mladých lidí i studentů.  Bratři z Taizé, kteří u nás 

byli na návštěvě, byli překvapeni velkým počtem mladých lidí v našich kostelích, s jakým se v ostatních 

zemích zvl. západní Evropy tak často nesetkávají.   

Poslední otázka bratra Jiřího Zajíce byla: „Jak to děláte, že nemáte břicho?“ Pan biskup odpověděl, že rád 

chodí na procházky a modlí se růženec. 

Zajímavá beseda se protáhla až do šesté hodiny večerní.  Někteří účastníci pouti nemohli ani zůstat do kon-

ce, protože odjížděli dřív autobusem. My šťastlivci, kteří jsme přijeli auty, jsme zůstali až do konce a po-

tom jsme se rozjížděli do svých domovů. 

Jana Heroutová OFS, MBS Jihlava 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnich
https://cs.wikipedia.org/wiki/Papež
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._století
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Ambrož
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Jeroným
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Jeroným
https://cs.wikipedia.org/wiki/Celibát#cite_note-brown-5
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18. ročník oblastní pouti seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy se konal 16. 5. 2019. Účastníci 

se sešli po 9. hodině v klášteře na Bílé Hoře, kde nám sestřička benediktýnka Petra velmi poutavě vyprávě-

la o historii a zajímavostech kláštera a pak pro nás farníci připravili pohoštění. Poté jsme vyjeli autobusem 

a auty na začátek naší křížové cesty – celá křížová cesta se chodívala ze Strahova a měla celkem 20 km, 

postupně se obnovují její jednotlivá zastavení. My jsme šli poslední 3 km. Bylo nás téměř 40 účastníků, 

včetně 6 kněží. Cestou jsme se modlili po skupinkách růženec a zpívali mariánské písně. Po příchodu do 

Hájeckého kláštera jsme slavili mši svatou, kterou celebroval  otec Jan Vianey Dohnal OFM – rektor kláš-

tera v Hájku. Měli jsme tentokrát s sebou vzácné hosty – P. Alfreda Parambakathu z Indie a Moniku 

Midveryté z Litvy – naše dva vizitátory z CIOFS, kteří se pouti účastnili v rámci probíhající bratrské a pas-

torační vizitace našeho SFŘ. Po mši měli vizitátoři možnost prohlédnout si komunisty zdevastovaný a nyní 

znovu obnovovaný klášter. Pouť jsme zakončili modlitbou litanií v Loretánské kapli kláštera a tradičním 

výborným gulášem a posezením. Všem účastníkům patří velký dík – organizátorům za jejich starostlivost a 

námahu a poutníkům za jejich statečnost a radostnost. 

Markéta Terezie Kubešová OFS 

Pouť seniorů do Hájku 

Letošní svátek Navštívení Panny Marie připadl na pátek a tak 27. ročník proběhl podle tradice následující 

první červnovou sobotu tj. 1. června. Na mši svaté, kterou sloužil provinciál P. Dismas Tomaštík OFMCap 

a koncelebroval P. Bonaventura Štivar OFMCap. v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech, se sešlo 

přes 130 účastníků. Překvapivá byla hojná účast sester a bratří ze Slovenska – 45 i s národním ministrem 

bratrem Jozefem Gazdíkem a tajemnicí NBS sestrou Monikou Olečkovou; 4 účastníci v rámci spolupráce 

z MBS Sušice přijeli z bavorského Deggensdorfu a bratr Franz Sereinig, zástupce ministra pro region Ost 

(Vídeň). Hojná účast byla i z Moravy (MBS Havířov, Jihlava, Moravské Třebová).  

Vlastní putování Prahou jsme zahájili po občerstvení v kapucínském klášteře v kostele Narození Páně mod-

litbou „Raduj se, nebes Královno“ a úvodem k růženci přesně v poledne při loretánské zvonkohře. První 

desátek radostného růžence jsme se modlili za všechny členy františkánské rodiny v kapli sv. Jana Křtitele 

v arcibiskupském paláci, druhý za naše národy a politiky ve Svatováclavské kapli katedrály, třetí za křesťa-

ny v krizových oblastech v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, čtvrtý na úmysl Svatého otce Františka u 

Pražského Jezulátka. A po tradiční zastávce a modlitbě „Zdrávas královno“ na původním místě Mariánské-

ho sloupu na Staroměstském náměstí jsme došli do minoritského kostela sv. Jakuba a zde se pomodlili pátý 

desátek za mír ve světě. Putování jsme zakončili v kapli sv. Michala ve františkánském kostele Panny Ma-

rie Sněžné, kde nám na závěr P. Bonaventura Čapek OFM požehnal ostatky 14 pražských mučedníků. 

František Reichel OFS 

Mariánská pouť Prahou 2019 tentokrát se zahraniční účastí 

Smutná zpráva o encyklice „Jásejte a radujte se“ 

Ve druhém čísle našeho Zpravodaje jsem informoval o této exhortaci, ve které nás náš svatý otec František 

volá na cestu ke svatosti. Bohužel, nenašel jsem v našich řadách velkou ozvěnu. Důvod rezervovanosti a 

velmi malého zaujetí je u nás všech jednoduchý – není to naše priorita. Ale pojďme se pokusit alespoň ny-

ní o prázdninách pročíst a promyslet třetí kapitolu.  „V mistrově světle“ (20 stránek – 46 odstavců). V osmi 

blahoslavenstvích je osm návodů, jak být šťastný. A máme na to devět prázdninových týdnů. Napište nám 

do Zpravodaje, které blahoslavenství vás nejvíce a jak oslovilo a proč právě letos jásáte a radujete se. 

Franmtišek Reichel OFS 
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Když jsem přijela na Velehrad, ještě jsem telefonovala švagrovi, který je těžce nemocný. Oznámil mi, že ta 

rakovina je, bohužel, zrovna ten agresivní typ. Ta zpráva mě "dostala", protože před deseti lety jsem něco 

podobného prožívala s manželem, kterého si potom Pán vzal k sobě. Všechno to ve mně křičelo: „ Pane, 

ne!!!.“  Po telefonátu jsem šla do kaple, kde zrovna probíhaly chvály. Vůbec mi to nešlo - chválit. Potom 

přišel otec Vella a byla první přednáška. Mluvil přesně k tomu, co jsem v té chvíli prožívala a odpovídal na 

otázky, které jsem si v duchu kladla.  Velmi mě to uklidnilo a pak už jsem prožívala vše v pokoji. Když 

jsem klečela na adoraci při vystavené nejsvětější svátosti, měla jsem pocit, že je ode mě odkloněna na dru-

hou stranu a pak jsem ji viděla úplně nakloněnou ke mně, doprava, nevěděla jsem jestli je to fakt nebo se 

mi to zdá, jen jsem si říkala, že se nechci zabývat pohybem monstrance, že chci být s Ježíšem a zavřela 

jsem oči. V tu chvíli jsem ucítila, že mám Pána Ježíše v srdci, jeho láska mě zasáhla tak, že jsem měla po-

cit, že nepotřebuji nikoho a nic, že Jeho láska úplně stačí, cítila jsem se velmi zamilovaná do Něho. 

„Zamilovaná“, i když s menší intenzitou, jsem prožívala i zbytek semináře. Vše, co nám otec Vella sdělo-

val, jsem prožívala s velkým zaujetím a napadlo mě vzít svému švagrovi CD tohoto semináře, nahraného 

od Vaška. Jen jsem se obávala, jestli je vůbec přijme, protože on je nevěřící a řekl mi, že věří jen doktorům 

a jejich pomoci. V pátek jsem, na radu kamarádky, nechala za něj sloužit mši svatou. V neděli jsme jeli 

švagra navštívit a CD s Vnitřním uzdravením jsem mu předala. CD si vzal s tím, že teď bude mít spoustu 

volného času a že si je pustí. A tak se modlím, jak nám otec Vella řekl: „Pane, uzdrav ho podle Tvé vůle“. 

Marie Monika 

Ohlasy duchovní obnovy s P. Vellou 

Chvála Kristu a Marii. 

Když jsem přijela z Velehradu z obnovy s otcem Vellou, byla jsem plná nadšení a lásky ke všem, kteří mě-

li podíl na této obnově. Jsem již dost stará, ale zatím jsem nezažila duchovní rozhovor, bylo to pro mne no-

vé a krásné, stejně jako přímluvné modlitby, které jsem již absolvovala. Celou obnovu jsem přijímala s vel-

kou radostí. Mám zážitek, o kterém nevím, zda se svěřit, či nikoli. Když byla obnova křestních slibů od 

otce Velly, začaly mi brnět dolní končetiny, obávala jsem se, že spadnu, ale zachytila jsem se lavice a ustá-

la to. Nemám se komu svěřit a nevím, zda je to v pořádku. Mohu ale říct, že všechno, co se událo, jsem při-

jímala s otevřeným srdcem a láskou k Bohu. Svěřila jsem se se vším, co mne tížilo a věřila, že přímluvné 

modlitby mi pomohou. Děkuji Bohu, že jsem mohla na této obnově být a pokud budu žít, chci takové ob-

novy opakovat. Moc děkuji. 

Pokoj a dobro. 

Zdenka, Máří Magdaléna 

Našla jsem otce a dostala jsem duchovní „nakládačku“ 

Celá týdenní duchovní obnova s o. Eliasem Vellou byla pro mne náročná – vnitřně těžká, ale prostoupená 

neuvěřitelně velkou a hmatatelnou Boží láskou a pomocí. 

Dvě události mě však oslovily nejvíce: 

1) Křížová cesta 

Když jsme procházeli venku Křížovou cestu, u jednoho zastavení jsem se zarazila - uvnitř jsem pocítila a 

zcela jasně uviděla svá provinění, která jsem doposud neviděla. Říkala jsem si: „Co to je, jak je toto možné, 

vždyť se pravidelně zpovídám, jak to, že jsem to neviděla?“  Než jsme Křížovou cestu dokončili, byla jsem 

jasně rozhodnutá jít okamžitě ke svátosti smíření. Když jsme jeli na duchovní obnovu, byla jsem u svátosti 
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smíření - říkala jsem si: „Abych nemusela jít na duchovní obnově.“☺ 

Při mši svaté jsem se dívala na kněze a pohledem si vybírala, ke komu bych tak šla. Jeden z nich mi nebyl 

vůbec sympatický, tak jsem si řekla, že k němu ne, ale jinak, že je mi to jedno. Když jsem si pak četla na 

tabuli jména kněží a jejich rozmístění pro svátost smíření, říkala jsem Pánu Ježíši: „Ty víš, že nechci jít 

k tomu knězi, tak mi, prosím, někoho vyber.“ Zalíbilo se mi jedno jméno a šla jsem. Zaklepala jsem na 

dveře, vstoupila jsem a hle, kdo tam byl? Kněz, ke kterému jsem nechtěla.☺ V hlavě mi proběhlo: „To je 

on. Co teď? Už mě viděl.“ Kněz se usmál a řekl: „Pojďte dál.“ Co mi zbývalo, posadila jsem se a začala. 

Sdělila jsem mu vše, jak se událo. Kněz se nádherně usmál a řekl:“ To je výborné, že jste reagovala na Du-

cha svatého a ještě lepší je, že to jdete ihned Pánu odevzdat. Pokračujte takto dál, proste dál Ducha svatého. 

Bude to sice „nakládačka,“ ale závěr bude nádherný. No, jak řekl slovo „nakládačka,“ už byl můj. Mám 

ráda takový humor a radost. Od té doby to pro mě byl super kněz. 

2) Našla jsem otce a Otce 

Od prvního dne, kdy jsem uviděla otce Eliase, jsem pocítila velkou touhu, aby se nade mnou pomodlil. Ří-

kala jsem: „Pane Ježíši, jestli ty to chceš, tak to zařiď, já vůbec nevím jak.“ Přestože otec Elias kvůli svému 

zdraví již nebral soukromě lidi, Pán mi tuto milost dal. Za to mu budu navěky vděčná. Tak jsem šla. Ote-

vřela mi tlumočnice Jana a uvedla mě do pokoje. Byl tam stolek, dvě volná křesla a pohovka, na které 

v rohu seděl otec Elias, jinak byla celá volná. Když jsem otce uviděla, něco se se mnou stalo. Obešla jsem 

křesla i stolek a sedla jsem si úplně k němu, opřela jsem si ruce o jeho koleno a hlavu jsem složila na jeho 

rameno. Vnímala jsem to, ale nemohla jsem tomu zabránit. Otec byl úplně v klidu, zvedl ruku a dal mi ji 

kolem ramen a hladil mě a poplácával. V ten moment jsem již nic nepotřebovala. Probrala mě po chvilince 

slova tlumočnice: „Tak co mu mám říct?“ Něco jsem jí řekla a otec se začal modlit. Přestože to Jana pře-

kládala, bylo mi to jedno. Pocítila jsem, že jsem našla otce a vyhrkly mi slzy. Ke konci modlitby mě pro-

stoupil nádherný, silný pocit lásky k nebeskému Otci. Velmi jasně jsem vnímala Jeho objetí. 

Když otec Elias ukončil modlitbu, nikam se mi nechtělo. Pak jsem se podívala na tlumočnici Janu a uznala 

jsem, že je čas odejít. ☺ Když jsem šla po chodbě, byla jsem jak opilá - láskou. Na mši svaté jsem se pro 

slzy a dojetí nemohla modlit modlitbu Otče náš, tak silně jsem vnímala lásku k Bohu Otci. Pak nám organi-

zátorka Hanka Brigita sdělila, že otec Elias už v pátek nebude, že brzy ráno odjíždí na letiště. Vše se ve 

mně vzbouřilo, říkala jsem si: „Tak to NÉ, našla jsem svého otce a on mi hned odletí na Maltu, to ne.“ Tr-

valo mně, než jsem se s tím smířila. 

Nyní s odstupem vidím, jak velké milosti jsem od Pána na obnově dostala. Pozemského otce i matku jsem 

měla, ale neměla jsem lásku. Měli mě jistě rádi, ale lásku mi nikdo neprojevoval.  Až u otce Eliase jsem 

zjistila, jak moc mě tato láska chyběla a on mi ji dal.  Od této doby mám své pozemské rodiče (už jsou u 

Pána) opravdově moc ráda a otec Elias je nyní mým novým pozemským otcem.☺ 

Největším darem od Pána je pro mne láska k Bohu Otci, kterou od té doby mám a říkám mu TATÍNKU a 

miluji Ho tak, že je to pro mne někdy až vnitřní bolest, ale NÁDHERNÁ. 

Věrka 

Přijímáme objednávky na  CD se záznamem přednášek P. Eliase Velly z letošního břez-

nového semináře na Velehradě (téma: Vnitřní uzdravení), cena jednoho CD je 80 Kč. 

V případě zájmu se, prosím, ozvěte do konce září 2019 na mailovou adresu: 

mar.kubesova@seznam.cz.  

CD budeme v případě většího zájmu objednávat hromadně a postupně vám dodáme. 

mailto:mar.kubesova@seznam.cz
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Svatý Antonín je mocný přímluvce a při této pouti se to opět potvrdilo. Byl to požehnaný den. Přednášky o 

nové evangelizaci od Katky Lachmanové byly šité na míru pro přípravu na svátek Seslání Ducha svatého. 

Povídání střídala krásná hudba, počasí bylo téměř letní a moc příjemné a setkání mezi lidmi v pokoji a ra-

dosti. Nádherná a mocná byla mše svatá, kterou sloužil o. Didak. Při jeho kázání jsem opět byla ve Svaté 

zemi, na místě poblíž Galilejského jezera, kde pozval Ježíš učedníky na snídani. Jeho rozhovor s Petrem, 

kterého přijal s  bezpodmínečnou Láskou, i když ho předtím třikrát zradil, je i pro nás… Miluješ mě? Máš 

mě rád? Bůh žebrá o naši lásku, čeká na ni, protože teprve když se znovu po zradě a zklamání odvážíme 

milovat, otevřeme rány našeho srdce… a pak Bůh může skrze Jeho krev vlévat Jeho Lásku do našeho srdce 

a uzdravit nás.  

Po mši svaté byla adorace v kostele, kde jsme připravili naše na srdce a duše k přímluvné modlitbě. Jako 

už mnohokrát mne Bůh překvapil a dal více, než jsem doufala. Přímluvná modlitba byla mocná a přinesla 

naději k uzdravení mých ran zcela nečekaným způsobem. Nepřestávám žasnout, jak Bůh jedná a vše vede. 

Po modlitbě jsem pocítila neskutečný Pokoj a blažený pocit, že jsem absolutně milovaná… po tom všem, 

čím se trápím. Toulala jsem se v záři zapadajícího slunce kolem vinohradu a našla jsem ještě jedno místo 

věnované sv. Antonínu… s prosbou „opatruj svůj milovaný kraj“...amen. Kdysi tudy tekl pramen, dnes už 

vyschnul. Ještěže máme vnitru pramen Ducha svatého, který nikdy nevyschne a nepřestane nás oživovat 

pokaždé, když se do Jeho proudu ponoříme s důvěrou a prosbou… oživ nás, naplň, rozpal uhasínající lás-

ku… pomoz nám, prosím. 

Svatý Antoníne děkuji a prosím: Oroduj za nás! 

 

Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci této pouti i mým sestrám a bratřím za společenství. 

Mirka Brigita, MBS Mor. Třebová 

Duchovní obnova 1. 6. 2019 na Svatém Antonínku 

Chci ve vděčnosti poděkovat za den obnovy na Sv. Antoníčku a zprostředkování milosti. Cítila jsem tam 

živou Boží přítomnost a pocítila několik krásných Ježíšových doteků. Při mši svaté i adoraci. Jsem vděčná 

za poznávání společenství terciářů. Teď po semináři v Duchu svatém mám jakoby úplně nový pohled na 

Církev jako tělo Kristovo a možnost žití a čerpání z Něj prostřednictvím eucharistie. Učím se žít ve spole-

čenství. Hodně pro mě znamenaly i duchovní obnovy na Velehradě. Ta první v roce 2016 pro mne byla ta-

kovým životním obrácením. Děkuji za vše krásné a těším se na nová Boží překvapení a milosti. 

Pokoj a dobro. 

Lída Alžběta  

MBS Moravská Třebová  
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Informace z CIOFS: 

V březnu 2019 proběhla schůzka Předsednictva CIOFS, která skončila oslavou 40. výročí řehole SFŘ v Ří-

mě, kam za naši republiku byli delegováni dva zástupci (národní ministr František Reichel a členka mezi-

národní rady za ČR Markéta Kubešová). 

Zde jsou některé důležité informace, o kterých předsednictvo jednalo: 

Pokud jde o formaci, komise pro formaci připravuje on-line kursy pro formaci sekulárních františkánů, kte-

ré by měly být brzy k dispozici. 

Pracuje se na tématu: Postoj SFŘ k financím, ekonomice a ekonomickým záležitostem. 

Právní komise udělala mnoho práce a připravila několik dokumentů o „neaktivních bratrských společen-

stvích“ – jak k nim přistupovat, aktualizovaný model národních stanov, připravila praktický dokument o 

odvoláních – dokumenty dostaneme k dispozici v brzké době  –  je třeba je ještě „doladit“. 

Další evropský kongres SFŘ-YouFra se připravuje ve Španělsku v roce 2021. 

V Kuvajtu, Bahrajnu a Východním Timoru vznikají nová bratrská společenství, mysleme na ně v našich 

modlitbách! 

Příští zasedání Předsednictva CIOFS proběhne v říjnu, kdy je též plánována jeho pastorační vizitace, kterou 

provedou generální ministři prvního řádu a TOR ( Předsednictvo musí mít vizitaci každých šest let). 

V listopadu 2019 se bude v Římě konat kurs pro národní duchovní asistenty, týkající se sjednocení naší for-

mace. 

Projekt Well4africa stále úspěšně pokračuje – nezapomínejme na naše africké bratry v našich modlitbách a 

darech. 

Pokoj a dobro. 

Františkánská pouť k Panně Marii Sedmiradostné 

Již několik roků probíhá na jaře, v krásném kraji mnoha známých literátů, v Jestřebích horách ve Východ-

ních Čechách, „Mariánská františkánská pouť k Panně Marii Sedmiradostné“ do poutního místa Malé Sva-

toňovice. Pouť, kterou pořádá MBS SFŘ Červený Kostelec, se stává postupně populární. V sobotu 18. 

května jsme tuto pouť letos posílili i my, terciáři z Hradce Králové a také farníci z Trutnova.  

Shromáždili jsme se u domu Ličkových ve Lhotě u Trutnova a odtud jsme po malém občerstvení vyšli na 

deset kilometrů dlouhou trasu do Malých Svatoňovic. Celá cesta, až k cílovému poutnímu místu, vedla po 

červeně značené „Cestě bratří Čapků“ romantickou krajinou s nádhernými výhledy, jak na stále ještě čás-

tečně zasněžené Krkonoše, tak do kraje. Doprovázel nás společný duchovní asistent hradeckých i červeno-

kosteleckých terciářů bratr Lukáš, který nyní působí v Praze u P. Marie Sněžné. Ten pak v cíli, v poutním 

kostele Panny Marie Sedmiradostné, sloužil mši svatou. Po jejím ukončení nám místní duchovní správce 

otec Ladislav Hojný přinesl k uctění milostnou sošku zdejší Panny Marie Sedmiradostné. Občerstvili jsme 

se zde nejen duchovně, ale i vynikající vodou ze zdejší sedmipramenné „Studánky“. Rádi bychom všechny 

pozvali příští rok, opravdu to stojí za to! Datum bude ještě upřesněno. 

Br. Martin Weisbauer OFS  
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V letošním 38. ročníku jsme putovali v 11 etapách z Levého Hradce tradiční trasou - tj. podle řeky Sázavy 

až do Žďáru nad Sázavou a pak dále přes Moravec do Dolních Louček u Tišnova. Zbývá ještě sedm etap a 

tak vám předávám pozvání i informaci, kde se můžete připojit a putovat – třeba jen část etapy: 

XII. etapa v sobotu 20. 7. z Dolní Loučky přes Tišnov do Vranova u Brna (25 km) 

XIII. etapa v neděli 21. 7. z Vranova u Brna přes Křtiny do Račic (23 km) 

XIV. etapa ve středu 21.8. z Račic přes Luleč do Kozlan (17 km) 

XV. etapa ve čtvrtek 22. 8. z Kozlan přes Nesovice do Korýčan (17 km) 

A zejména srdečně zveme na dvě závěrečné etapy: 

XVI. etapu z Korýčan na Klimentek, (kde se scházíme s ostatním proudy) do Boršic (20 km)  

A poslední etapu z Boršic (vycházíme od farního kostela sv. Václava v 8 hod) přes Zlechov na Velehrad 

(závěrečná mše svatá je v 11.30 hod). 

Poznámky: 

1) Pokud bude třeba, máme doprovodné vozidlo, které vás (pokud dojdou síly) odveze do cíle etapy. 

2) Zajišťujeme i noclehy – je možno se předem domluvit 

3) Další informace a podrobnosti. František Reichel mobil 725 939 385 nebo email: f.reichel@volny.cz  

4) V jednotlivých dnech putování se k nám můžete připojit i modlitbou růžence. 

Pouť na Hrádek 2019 

Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi se koná v sobotu 21. září 2019; mše svatá začíná v 11.30 hodin. Bude 

obětována za otce Aloise Moce OFM, dřívějšího duchovního asistenta SFŘ. Sraz u kapličky v lese před 

Hrádkem je v 10.45 hodin, na dolním náměstí ve Vlašimi v 9.10 hodin. Z dolního náměstí vede na Hrádek 

modrá turistická značka. 

Po skončení mše sv. zůstáváme na Hrádku asi jednu hodinu. Kdo tam budou autem, jedou pak zpravidla do 

blízkých Radošovic, ke hrobu otce Aloise. 

Spojení (doporučujeme ověřit před cestou): 

Tam: autobusem: z Prahy-Roztyly v 7.30 hodin (trať 200020 4, ze stanoviště č.1). Příjezd do Vlašimi 

v 8.37 hodin. 

Nebo vlakem: z Prahy hl.n. v 7.31 (rychlík), v Benešově v 8.11 hod. Z Benešova v 8.14 hod., ve Vlašimi 

v 8.50 hodin.  

Zpět: z Vlašimi buď vlakem, odjezd v 16.09; přestup v Benešově na rychlík; v Praze hl. n. v 17.27 h. Ob-

dobný spoj jede přesně o 2 hodiny později, v Praze hl.n. v 19.27 hod. 

Nebo autobusem od železniční stanice Vlašim v 17.00, v Benešově lze přestoupit na vlak (rychlík), v Praze 

hl. n. 18.27 hod. 

 

Mše sv. za otce Aloise Moce OFM 

bude sloužena v pondělí 19. srpna 2019 v 18 hodin večer v kostele Panny Marie Sněžné v Praze, Jung-
mannovo nám.  

Pozvánka na zakončení Cyrilometodějské poutě 2019 

mailto:f.reichel@volny.cz
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Místní bratrské společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové 

vás zve 

31. srpna 2019 

na  III.  ročník  „Františkánské  stezky  ke  Dni  modliteb  za  péči  o  stvoření“ 

 

Stezku zahájí mše svatá v kostele sv. Jiří v Býšti u Hradce Králové v 9:00. Celebrovat ji bude otec Tomáš 

Kvasnička, který zároveň požehná poutníkům na cestu. Celková délka stezky je 8,5 km a zakončena bude 

v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové cca ve 14.00 s požehnáním od otce Prokopa Brože. Ná-

sledovat bude občerstvení pro všechny poutníky na sousední faře.  

Na jednotlivých zastaveních se seznámíme s hlavními myšlenkami encykliky „Laudato si“ papeže Františ-

ka v souvislosti s ochranou přírody a s tím, jak můžeme k její ochraně přispět my sami. Připomeneme si i 

postoj sv. Františka k přírodě a stvoření. Stezka by měla být, jak říká papež František, příležitostí poděko-

vat Bohu za krásu světa kolem nás, vyjádřit vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a prosit ho o pomoc při 

ochraně všeho stvoření i za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme. Kromě toho má také inspirovat 

ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi životního prostředí, jíž čelí naše planeta. Svoji účast přislíbil 

také trvalý jáhen a ředitel Diecézních lesů Hradec Králové Ing. Pavel Starý. 

Vyzvěte proto i své kamarády, známé, rodiny, aby se do iniciativy dle svých možností zapojili. Vyhraďme 

si (nejen tento den) čas na procházku přírodou se zamyšlením a modlitbou. Od koho jiného bychom se 

mohli učit chválit Pána za všechno stvoření než od sv. Františka? 

Br. Martin Tadeáš Weisbauer OFS  

MBS SFŘ Hradec Králové 

Na jaře letošního roku jsem byla slovenskou národní radou pozvána na jejich formační seminář, který se 

konal v krásném klášteře sester františkánek Promenenia v Melčicích u Trenčína. Asi vám nemusím popi-

sovat dlouhou cestu vlakem, určitě si ji umíte představit... Ale stála za to! V tichém, nově opraveném pro-

středí kláštera jsme se pod milou péčí sestřiček nořili do modliteb breviáře a mše svaté a do tématu přátel-

ství svatých Františka a Kláry, které si pro nás precizně zpracoval a bravurně přednesl slovenský národní 

formátor Martin Dulaj. Materiál rozložil do několika částí, na něž jsme se dívali velmi podrobně a z růz-

ných úhlů pohledu, vše bylo teologicky i historicky podložené a s přesahy do současnosti a pro posluchače. 

Vůbec nevadilo, že byl celý seminář o den delší než ty naše, naopak! Struktura i účel semináře byly shodné 

s našimi (vzdělávání formátorů otevřené každému zájemci z řad SFŘ), ale o den delší pobyt umožňoval 

mnohem širší pojetí tématu. Celý seminář se nesl ve velmi bratrském duchu, sestřičky nás vykrmovaly 

dobrým jídlem a o přestávkách jsme stihli probrat i rozdíly a shody františkánství na Slovensku a u nás. Už 

nyní se těším na další seminář! 

A abyste z toho měli něco i vy, umístíme zpracované podklady přednášek na náš web (do rubriky SFŘ Slo-

vensko – spolupráce). 

Ludmila Holásková OFS, formátor  

Národné formačné stretnutie 



28 

 

František Reichel mne vybídl, abych napsal do Zpravodaje recenzi na knížku naší sestry Věry Eliáškové 

„Dobré a špatné zprávy“. Tu jsem mu sám věnoval a doporučil, a tak jsem si o to vlastně sám řekl /to mi 

došlo ovšem dodatečně/. František ještě podotknul, že knížky dává nejdřív přečíst své sestře manželce; a 

jak vidět, u té se Věrčině knížce dostalo podpory. Ale rozhodně nejde o žádnou feministickou protekci, a  

k domácímu úkolu mi také nebylo třeba uložení „pod poslušností“: přijal jsem ho s radostí. Neboť o knížce, 

pro kterou Věrka zvolila název jednoho ze své asi stovky příspěvků – mohu s nejlepším svědomím podat 

převážně jen dobré zprávy! Dokonce víc – laudatio – chvály, upřímný obdiv. 

Sborníček je sestaven z příspěvků do farního časopisu u sv. Antonína Paduánského v Praze-Holešovicích, 

asi za 15 let. Knížka vyšla s podporou jedné farnice, která ze skromnosti zůstává utajena. Ale ta dobrá duše 

jistě věděla, do čeho „investuje“, a proč to dělá. A to je vlastně první dobrá zpráva. Kéž by každý farní ča-

sopis měl takové talentované přispěvatel/e/ky, a k nim ještě tak štědré mecenáš/e/ky. A takových dobrých 

zpráv z farnosti u sv.Antonína je v knížce mnoho. Věra však dala té knížce vyvažující název: protože o naší 

dnešní společnosti lze sotva psát jen dobré zprávy. A tak dokonce v jednom příspěvku varuje před jakýmsi 

„optimismem na objednávku“, kterým bychom naše bližní chtěli přesvědčit o přednostech své víry. Ježí-

šovo „Radujte se!“ je nárokem na naši vnitřní proměnu, a úsměv, který vyzařuje spíš z našeho nitra, je tepr-

ve tím, co má šanci oslovit naše bližní. 

K farnosti mám i osobní vztah. Ke sv. Antonínovi jsem několik let po svém návratu do církve jezdíval na 

ranní mši svatou od 6.00 /a to jsem měl být do 6.30 u „píchaček“ v Tesle Holešovice/. A z této krásné doby 

si pamatuji některé modlitby ke sv. Antonínovi, který Ježíše v loktech má, a jím vrací, co kdo ztratil, a na 

něm vyžebrá. A v té knížce Věry Eliáškové nám toho bylo vyžebráno nepřeberně. Především úžasný humor 

a vtip, radostnost a duchovní veselí! Kdybych se neobával žalob u Evropského soudního dvora, řekl bych 

to vše – „na ženskou“ – v míře zcela neobvyklé! Ale Věra jako člověk– dramaturg od divadla – musí sama 

potvrdit, že ženský humor a komediální talent je u žen daleko vzácnější než u nás, králů tvorstva. Věrčin 

humor míří vždy „do černého“, ale jeho pravdivost je doprovázena laskavostí. Je to humor, který neubližu-

je, má naopak šanci léčit. Protože je to humor spojený s velkou životní moudrostí.   

Několik let jsem měl na univerzitě na starosti hodnocení badatelských projektů z oblasti věd o člověku a 

společnosti. Vědci dnes jsou pod tlakem pravidla „publikuj anebo zhyň“. Hodnocení stovek a tisíců stránek 

popsaných vědeckým žargonem je nesnadné, a vypreparování těch nejdůležitějších poselství o stavu duše 

dnešního člověka a soudobé společnosti je ještě obtížnější. Tím spíš, že ani psychologie a psychiatrie už 

dnes s pojmem duše nepracují! Můj předchůdce, přední český a moravský sociolog Miloslav Petrusek, vy-

dal ke svým 70. narozeninám knížku o dnešní společnosti „doby pozdní“, a to v podobě více než 100 cha-

rakteristik, jejích „přívlastků“; o nějakou syntézu se ani on nepokusil. A najednou člověk má možnost číst 

několik desítek hlubokých sond, vhledů do světa nás, lidiček, kterými Věrka tak úžasně vystihla tu podstatu 

proměn, který náš svět prodělává ve stále větší rychlosti, a my s ním. A na to má vždy jednu, dvě stránky – 

farního časopisu. Umění je v tomto daleko účinnější než věda, protože oslovuje nejen mozek, ale i srdce 

člověka, mluví k jeho duši. Zatímco rozum – racionalita – má v sobě hrozbu duši člověka ničit – i o tom 

Věrka píše.  

Ano, Věrka povýšila příspěvky do farního časopisu na umění. To říkávali literární kritici o Karlu Čapkovi, 

že např. „novinářský „sloupek“ v Lidových novinách povýšil na umění. Věrka poučena i Karlem Čapkem 

připomíná i obdiv tohoto českého spisovatele, který měl blízko k Nobelově ceně za literaturu, k rodnému 

Dobré zprávy – o knížce Věry Eliáškové 
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jazyku, k češtině. A Věrka vládne jazykem opravdu mistrně. Patrně díky tomu životu s divadlem si mimo-

děk vypracovala pozorovací talent a sluch pro to, jak dnešní lidé mluví, a co tím dávají najevo. A protože 

do Královských Vinohrad do divadla jen dojížděla, zatímco Karel Čapek tam i bydlel, je Věrčin slovník 

bohatší i o slovní zásobu běžnější v kdysi dělnické čtvrti Holešovice. A také v generaci mladých, se který-

mi jako bychom měli potíž si porozumět, nejen jazykem. Ty jazykové perly působí v textech Věrky nejen 

svou slovní zásobou, ale také svou překvapivostí: čtenář je nejprve ukolébán do klidu moudrého zamyšle-

ní, a najednou to přijde: vtipná glosa, humorný výrok, zkrátka když ne bomba tak aspoň ruční granát: a čte-

nář vybuchne smíchem a ač nikým nesledován aby něco chtěl snad předstírat, přejde stejně rychle v pláč. 

Osvobozující humor, osvobozující pláč. 

Věrčiny „sloupky“ mají jakousi příbuznost s uměním karikatury, a v tomto oboru jsme měli velice dobré 

umělce. Ještě nedávno pánové Jiránek a Renčín v denních novinách osvobozovali nás čtenáře od příliš bar-

vitě líčených negativ naší doby. Mimochodem ilustrace Alexandry Švolíkové jsou také velice zdařilým do-

provodem k Věrčině humoru: už ten první obrázek předsazený před celý text, zbožná seniorka s křížkem 

na krku, jíž pod nohama ujíždí prkno – skate, a výraz úleku v jejím obličeji ukazuje, jak nesnadné je pro 

nás starší držet krok s tepem naší doby...  Já Jiránka a Renčína – zase s trochou licence – považoval za nej-

větší žijící české filosofy. A Věrka svou moudrost opírá navíc o hodnoty světa víry – a přitom si přesvědči-

vě dokáže dělat legraci i sama ze sebe. Ne, pokušení pýchy a marné slávy autorce nehrozí... jinak bych mu-

sel chválou víc šetřit.  

Jako recenzent jsem předem vzdal – i po druhém čtení – ambice poskytnout aspoň stručnou informaci o té 

stovce Věrčiných příspěvků. Taková je bohatost témat ze života, takové poklady moudrosti vlité i vymod-

lené. A Věrka nejen tím, že je františkánka tělem a duší, ale že navíc píše pro farnost jejímž patronem je 

jeden z nejslavnějších světců rodiny sv. Františka, píše velice tvořivě v duchu františkánské spirituality. 

Jen jeden malý příklad, ale důležitý – a proto také byl použit i jako upoutávka na zadní stranu obálky kni-

hy. Na příspěvku z doby před vánocemi by nebylo úvahou nad jesličkami nic neobvyklého. To, že v centru 

dění je Ježíšek, Maria a Josef, se také rozumí samo sebou. Ale Věrka se soustředí na volka a oslíka, které si 

sám Bůh vybral, aby jako jedni z vůbec prvních spatřili Mesiáše. Touto poctou nezpychli, a také ze svého 

prominentního postavení nic nezískali. A v naší češtině se oba – vůl i osel – stali nesmrtelnou nadávkou. A 

pro nás pak Věrka formuluje toto naučení, platné nejen pro dobu vánoční, ale pro celý církevní rok, ba pro 

celý náš život. Kdo stojí blízko u jeslí, může čekat nářez nebo aspoň nadávku. Nadávali našim předkům, a 

nadávat budou i nám. A na nás je, abychom to přesto u jeslí vydrželi a svým vlastním dechem Ježíška za-

hřívali v tomto chladném světě, kde hrozí nastydnutí, nám všem. Nám, nám narodil se. 

Sám poznamenán svou „nemocí z povolání“ bych třeba měl chuť k řadě Věrčiných příspěvků  vypracovat 

jakýsi „vědecký komentář“. Ale tím bych jen nosil dříví do lesa a marně převáděl živý jazyk umělecký do 

jazyka daleko méně životného, toho vědeckého. Posledních několik příspěvků je svým charakterem přece 

jen odlišných od celku, že je zmínit musím. Jsou o doprovázení Věrčina manžela, a našeho bratra Karla 

Makonje, o němž Věrka psala svou vzpomínku nedávno. Tyto poslední dny před odchodem námi milova-

ného a nám nejbližšího člověka jakoby humoru vůbec nepřejí. Ale jak říká Zdeněk Svěrák, humor nám byl 

dán, abychom těm stínům smrti snáze čelili. A to potvrzuje Věrka jako autorka, i zkušenost z hospiců, těch 

vedených v Duchu svatém. Úplně poslední příspěvek už je zase jiný, je jakoby dokladem, že Věrka své 

dopisovatelství do farního časopisu nevzdává. A my, čtenáři, se tak můžeme těšit na další moudrá a vtipná 

Věrčina naučení, která jí – jak věřím – budou usnadňovat nelehký úděl života vdovy.  

Lubomír-Irenej Mlčoch OFS 
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Anketa – zpěv 

Vážené sestry a bratři,  

prosím, sdělte nám své názory a zkušenosti se zpěvem při vašich setkáních v Místních bratrských společen-

stvích, eventuelně i jinde. Vaši odpověď a názor, prosím, pošlete do 6. září na adresu:  

zpravodajSFR@seznam.cz  nebo  info@sfr.cz  

Děkujeme. 

Redakce Zpravodaje NBS SFŘ. 

Naše „reklamní“ propisovačky 
Jak jistě víte, v loňském roce jsme si nechali vyrobit propisovačky ke 40. výročí Řehole, prodávali jsme je 

na Národní františkánské pouti na Sv. Hostýně a pak na akcích NBS. Jsou téměř vyprodané, pár kusů má 

ještě u sebe hospodářka NR sestra Maruška Richterová z olomouckého společenství. 

Pro velký úspěch jsme letos nechali vyrobit propisovačky další –  ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky 

České. Moc se mi líbí nejen proto, že jsou v barevné kombinaci červená – černá, ale mají i hranatý tvar, 

dobře se drží. A výrobci se dokonce podařilo dát do nápisu řecké písmeno Tau! Mám opravdu radost. 

Tužky budou k dostání za stejnou cenu 30 Kč na pouti na Sv. Hostýn, na formačním semináři v Brně a 

hlavně  při společné oslavě o víkendu Za Anežkou v Praze 9. - 10. 11. 2019. Od září  budou k dispozici i  

u členů NR. 

Zdeňka Nečadová OFS, sekretář NR 

Jak pokračuje kopání studní v Africe : 

V Malawi je první studna: 

Práce byly provedeny firmou Kenwood Engineering v období od 27. listopadu do 18. prosince 2018. Cel-

ková částka projektu činila 6 645 000 malawských kwachů tj.8 150 EUR. Výbor, který se skládá z členů 

místního bratrského společenství SFŘ, je zodpovědný za údržbu vrtu. Za tímto účelem byl zřízen zvláštní 

fond, který pochází z prodeje produktů chovu skotu, prasat, koz a kuřat. 9. května se v komunitě Namame 

konala děkovná mše svatá a slavnostní požehnání vodního vrtu. Místní lidé říkají 'zikomo' (děkuji) dobro-

dincům iniciativy Well4Africa, kteří přispěli k instalaci vrtu. 

Studna v Ugandě: 

Místní koordinátoři projektu, sekulární františkáni a františkánská mládež, vedená Muhumuzou Gilbertem, 

se radují z vodního vrtu vybaveného elektrickým čerpadlem, dále z dvou vodních nádrží s kapacitou 50 000 

litrů a 20 vodovodních baterií rozmístěných po celé obci. Systém zásobování vodou slouží místní farnosti, 

základní škole sv. Josefa, střední škole sv. Anny, základním školám sv. Anežky a sousedním základním 

školám v okolních vesnicích Katunguru, Irwaniro a Kitambeva. Nové vodovodní kohoutky využívají oby-

vatelé celkem deseti obcí. Stávající vrt  je dostatečný pro uspokojení potřeb rostoucí komunity pro následu-

jících 40 let. Jeho účinnost je 40 000 litrů za dvacet hodin. Vedoucí střední školy sv. Anny ukázal stavbu 

nové budovy školy, která bude nutná, protože po instalaci vodovodu začalo chodit do školy více dívek. 

Potěšující také je, že místní terciáři zaznamenali po této konkrétní pomoci nová povolání do našeho řádu. 

Markéta Kubešová OFS 

mailto:ZpravodajSFR@seznam.cz
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Výročí profese v III. čtvrtletí 2019 
Společenství Přijmení Jméno Profes Výročí profese 

Praha PMS Kateřiňáková Marie 12.07.1974 45 

Čáslav Stará  Marie 05.07.1984 35 

Český Těšín Farníková Marie 09.08.1984 35 

Frýdek-Místek Guňková Marie 23.08.1989 30 

Karviná Strouhal  František 18.09.1989 30 

Přerov Cedidlová Alena 19.07.1994 25 

Přerov Stejskalová Henryka 19.07.1994 25 

Přerov Vyhnánková Jaroslava 19.07.1994 25 

Třebíč Cahová Luisa 02.08.1994 25 

Zlín Matúšů Anežka 07.09.1994 25 

Čáslav Kubantová Magdaléna 08.09.1994 25 

Čáslav Zajícová Marie 08.09.1994 25 

Havířov Hurník Lumír 17.09.1994 25 

Havířov Mokrošová Anna 17.09.1994 25 

Havířov Tempír Ivo 17.09.1994 25 

Ostrava Andrys Zdeněk 17.09.1994 25 

Ostrava Bernatíková Kristina 17.09.1994 25 

Ostrava Duda Vladislav 17.09.1994 25 

Ostrava Fianová Marie 17.09.1994 25 

Ostrava Hankus Marek 17.09.1994 25 

Ostrava Kabelková Ludmila 17.09.1994 25 

Ostrava Kudrnová Marie 17.09.1994 25 

Jablunkov Puczok Jan 17.09.1994 25 

Jindřichův Hradec Fajmanová Drahomíra 30.09.1999 20 

Jindřichův Hradec Kummelová Milana 30.09.1999 20 

Jindřichův Hradec Zbucki Tomasz 28.07.2009 10 

Hodonín Frundl Zdeněk 17.09.2009 10 

Hodonín Frundlová Dagmar 17.09.2009 10 

Čáslav Dvořáčková Božena 20.09.2009 10 

Čáslav Kratochvílová  Anna 20.09.2009 10 

Brandýs nad Orlicí Brýdl Martin 10.08.2014 5 

Lysá nad Labem Urban Petr 14.09.2014 5 

Stará Boleslav Bartošová Monika 14.09.2014 5 
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Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec 

V průběhu konkláve daroval německý kardinál Walter Kasper tehdejšímu arcibiskupovi z Buenos Aires 

kardinálu Jorge M. Bergogliovi španělský překlad své knihy, která nese prostý název Milosrdenství. Ten si 

ho přečetl a dárci řekl: „Vida, jméno našeho Boha!“. Hned ve svém prvním kázání z domu sv. Marty pak – 

už jako papež František – na toto setkání navázal: „V těchto dnech jsem četl knihu kardinála Kaspera, 

schopného, dobrého teologa o milosrdenství. A tato kniha mi přinesla mnoho dobrého. Kardinál Kasper 

řekl, že pocítit milosrdenství přináší změnu všeho. Je to to nejlepší, co můžeme pocítit. Proměňuje to svět. 

I trocha milosrdenství činí svět méně chladným a spravedlivějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto mi-

losrdenství Boha, milosrdného Otce…“  V bule, kterou papež František vyhlásil Rok Božího milosrdenství, 

k tomu pak mimo jiné dodal: Sloupovím, které nese život církve, je milosrdenství. Veškerá její pastorační 

činnost by měla být proniknuta něhou, která je určena věřícím; žádné její zvěstování a svědectví vůči světu 

nemůže postrádat milosrdenství. Věrohodnost církve prochází cestou milosrdné a soucitné lásky. 

Právě konkrétní skutky milosrdenství nám  dávají velkou příležitost, aby nám ta naše zbožnost nezůstala 

jen v ústech, ale „sestoupila do rukou“. Já se tu zastavím u tří z těch klasických skutků, které pokládám 

v jistém smyslu za reprezentativní i zcela zásadní pro naši dobu. 

Dát pít žíznivým: Tady je předně třeba vidět ohromné ohrožení, které dnes celosvětově visí nad miliardami 

lidí – nedostatek pitné vody. Dnes se u nás lidé děsí, že do Evropy přijde několik milionů uprchlíků z míst, 

kde se bojuje, ale nedostatek pitné vody může dát během několika málo desetiletí do pohybu směrem 

k Evropě stamiliony zoufalých lidí z Afriky i Asie. Zcela v souladu s Františkovou encyklikou ,Laudato si‘ 

je nutné nejen „bít na poplach“, ale hledat, jak i každý z nás může vlastní šetrností, sebeomezením a kon-

krétní solidaritou podpořit změnu sebezničujícího směru vývoje na naší planetě. Je to velký morální úkol, 

z něhož se dnes nemůže nikdo vymluvit.  

Druhou nepřehlédnutelnou rovinou je všude patrná „žízeň po spravedlnosti“. Globální kapitalismus plodí 

všude možně ohromné nespravedlnosti na celých národech, skupinách lidí i jednotlivcích. Podobně jako 

v předchozím případě hrozí ekologická katastrofa celoplanetárního charakteru, tak i tady hrozí obdobná 

katastrofa společenská. Nesmíme proto ze strachu či lhostejnosti přehlížet různé nespravedlnosti kolem se-

be (v zaměstnání, ve škole, v rodinách, v církvi, ve veřejném prostoru). Nenamlouvejme si, že „s tím nemů-

žeme nic dělat“.  

Napomínat hříšníky: Nezřídka se ozývá z různých křesťanských míst: „k tomu přece nemůžeme mlčet!“ 

A myslí se tím nejčastěji jednání, které se neslučuje s oficiální katolickou sexuální morálkou (k jiným ty-

pům přečinů bývá taková reakce mnohem méně častá). Debaty související se synodou o rodině a následnou 

Františkovou exhortací ,Amoris Leatitia´ ukázaly, jak je v praxi dnešní katolické církve obtížné naplňovat 

známé pravidlo „milovat hříšníka, nenávidět hřích“. To, co pro jedny představuje projev milosrdenství, je 

pro jiné zradou pravdy, a tedy naprostou rezignací na milosrdenství, neboť se (podle nich) hříšníkům zastí-

rá jejich „skutečný stav“. Ten pak popisují podle nich „pravými jmény“, čímž v drtivé většině dotyčné vy-

hánějí z církve. Je to tedy situace nadmíru komplikovaná. Promítá se i do velké krize vztahu ke svátosti 

smíření, za níž nestojí ani tak obava z nedostatku Božího milosrdenství či přesvědčení o vlastní bezhříšnos-

ti, ale hlavně nedůvěra ve schopnost zpovědníka toto Boží milosrdenství skutečně zpřítomnit. Každopádně 
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tu bude třeba velké odvahy a důvěry na jedné i trpělivosti a pokory na druhé straně, má-li se tu pokročit 

k vytvoření prostoru skutečného Božího milosrdenství. 

Snášet obtížné osoby: Tuto třetí formu praktického milosrdenství jsem vybral proto, že ji pokládám za mi-

mořádně důležitou pro dnešní rodinné a pracovní prostředí. Zvláště v naší západní civilizaci se kromě vy-

hraněného individualismu, který vše podřizuje sobecky pojaté „seberealizaci“, značně rozšířilo pojetí, že 

člověk si nemá dělat žádné velké násilí: nemáme ze sebe už to potěšení jako na začátku? – jdeme od sebe. 

Ochrnutá babička musí do LDN, protože postarat se o ni „od nás nikdo nemůže chtít“. Začíná to dnes už 

u dětí: stačí, aby projevily nechuť něco vykonat – a už rodiče troubí na ústup. Je jen logické, že se to pak 

kolem nás „obtížnými osobami“ jen hemží. Jednak proto, že takto nasměrovaní individualisté nejsou vlast-

ně vůbec schopní se nějak přizpůsobovat ostatním, jednak proto, že ani sami nejsou schopní snášet druhé, 

kteří jim „nevoní“. Za této situace zvlášť roste význam schopnosti odpouštět – které se naneštěstí dnes sko-

ro nikde neučí. Aspoň církev by měla být tedy prostorem, kde je možno dobrodiní odpouštění a následného 

smíření autenticky zažívat. Je jasné, že to nebude snadné. 

Z předchozího je zřejmé, že pokud to s milosrdenstvím myslíme vážně, je pryč veškerá romantická naivita 

nebo sentimentální rozbředlost – a stojíme uprostřed syrovosti života. Milosrdenství je ve světě pozname-

naném hříchem cestou lásky, která dříve nebo později bude nějakým způsobem ukřižována. Vždy znovu a 

znovu budeme pokoušeni uvěřit tomu, že „Bůh zemřel na své milosrdenství“ (Friedrich Nietsche). Vždy 

znovu a znovu budeme muset osvědčovat svou naději, že láska je silnější než smrt. 

Jiří Zajíc OFS 

V Bibli se mnohokrát dozvídáme, že někdo byl sužován a trýzněn, poté vykonal cestu pouští, aby 

dosáhl své vyvolené země a blahobytu. Nejdříve se židé přestěhovali za Josefem Egyptským, aby 

zachránili národ před hladomorem, poté se s Mojžíšem přes poušť vraceli do země zaslíbené, pak 

svatá rodina utíkala před Herodem přes poušť do Egypta, poté se vracela a nakonec sám Pán Ježíš 

odešel na 40 dní na poušť, aby zde přemohl pokušení a dosáhl v konečném důsledku spásy pro nás 

všechny. 

Poušť se tedy dá brát v přeneseném slova smyslu jako cesta, i duchovní, kde na nás číhají různí dé-

moni v podobě hada pokušitele, jedovatých štírů, vyprahlosti, halucinací a někdy i beznaděje. 

Poušť je přitom v něčem podobná úrodné krásné zemi. Je to půda pod nohama s náznaky jakéhosi 

terénu. Úrodná země je naproti tomu plná zeleně a života. Zhruba takový rozdíl je mezi naší poutí 

po této zemi a rájem v přítomnosti Boha. I my, obyčejní smrtelníci, procházíme životem, kde nás 

ohrožují různá pokušení, pociťujeme duchovní vyprahlost, jako malověrní beznaděj a jako haluci-

nace můžeme vnímat falešné světské bohatství a hodnoty. Občas můžeme mít pocit, že náš život 

by neměl smysl, kdybychom neměli určitou práci či postavení, množství peněz, apod. Je to jen 

Poušť 



34 

 

jakási duchovní halucinace na poušti života.  

To, za čím biblické postavy putovaly, byla vlastně vidina jakéhosi ráje na zemi. Důležité je pro ně 

neuhnout z cesty a vždy sledovat jasný cíl. Jaký má být daný směr? Opět nalezneme odpověď v 

Bibli. Když tři mudrcové chtěli jít k Jezulátku opět přes poušť, následovali hvězdu, která jim vždy 

ukázala ten správný směr. Tou hvězdou v našem životě, která září na nebesích, je Panna Maria. 

Když nás had pokušitel vábí, abychom se místo modlitbě věnovali světským radovánkám, vzpo-

meňme si právě na směr, který nám tato věčná hvězda udává.  

Ptáte se, jak tento směr zjistit? 

Je to v podstatě velice prosté. Pokud si nejste jisti, jak dál, či jak se rozhodnout, zeptejte se sami 

sebe, jak by se ve vaší situaci rozhodla sama Panna Maria. V naprosté většině případů tato prostá 

rada pomůže. Když třeba dostane žena nabídku na pracovní pozici, o které snila celý život, ale s 

tím, že pracovní doba ji znemožňuje starat se o vlastní dítě. Musela by zkrátka odvést své dítě na 

hlídání na všední dny k babičce a sama by ho pak navštěvovala jen o víkendech. Jak se v tuto chví-

li zachovat? Vy, z pohledu třetí osoby, si říkáte: no, samozřejmě, že se bude starat o dítě. Opak je 

pravdou. Tato matka si zvolila svou práci. Práce a světská radost byly více než vlastní dítě. Nevi-

děla tak první zoubky, první krůčky ani první slova. Měla však svou vysněnou práci. Kdyby se 

koukla na tento problém očima Panny Marie, věděla by, že Panna Marie nikdy svého Syna neopus-

tila. A to ani, když ho přibíjeli na kříž. 

Nejde však zcela jednoznačně tuto matku odsoudit. Jak bychom se v její situaci zachovali my? Řeč 

nemusí být jen o práci. Pro každého z nás je to pomyslné lákavé “jablko z ráje” něco jiného. Pro 

někoho to jsou peníze, pro někoho sbírka aut … 

Důležité je, abychom se vždy snažili zachovat tak, jak by to udělala na našem místě Panna Maria.  

NEDOPUSŤ, ABYS JEDNOU MUSEL SVÝCH ČINŮ LITOVAT. JSOU TOTIŽ VĚCI, KTERÉ 

JIŽ NELZE VZÍT ZPĚT. 

Modleme se:  

Maria, maminko moje, prosím tě z celého svého srdce, buď vždy mou hvězdou, která mi udává 

směr k Tvému Synu. Buď hvězdou, která při zatemnění duše ozáří krajinu, aby člověk vždy našel tu 

správnou cestu. Chci Tě následovat. Sám na pusté poušti svého života jsem ztracen, já však vím, že 

sám nejsem. Ty, moje maminka, jsi vždy se mnou a čekáš pouze na to, až se k tobě rozběhnu. Děku-

ju ti za tvou lásku, maminko. 
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V této knize jsou uvedeny promluvy papežů k terciářům počínaje Lvem XIII. a konče Janem Pavlem II. 

Nejvíce se mi zalíbila promluva papeže Jana Pavla II. ze dne 27. září 1982 adresována členům mezinárodní 

rady u příležitosti Mezinárodního kongresu Sekulárních františkánů k 800. výročí narození sv. Františka 

z Assisi. 

Jeho znění: 

Nejdražší bratři a sestry! 

Tento pozdrav adresuji Vám, členové Mezinárodní rady Sekulárního františkánského řádu, kteří jste se zde 

sešli v Římě na svém zasedání, a také vám drazí bratři a sestry, shromážděným zde na Mezinárodním kon-

gresu františkánského Sekulárního řádu a vaším prostřednictvím posílám tento pozdrav všem sekulárním 

františkánům na celém světě, jak kněžím, tak nekněžím, a také všem duchovním asistentům. Vím, že tímto 

setkáním, po kterém jste tolik toužili, chcete projevit svou náklonnost Apoštolskému Stolci a vyprosit si od 

něj alespoň jedno slovo „povzbuzení“ a nasměrování, jak je to obvyklé ve vaší tradici od chvíle, kdy po-

korný František odešel k panu papeži, aby jej pokorně obeznámil s tím, co Pán zamýšlí skrze něj učinit.  

V průběhu staletí, od papeže Mikuláše IV. a jeho bully „Supra montem“ z roku 1289 až k blažené paměti 

Pavlu VI., který schválil novou řeholi „Brévem inter spiritualis Familias“, všichni moji předchůdci velmi 

ochotně přijímali takové prosby, povzbuzovali a potvrzovali vaše rozhodnutí žít podle svatého evangelia. 

Jsem šťastný, že také já mohu potvrdit moje upřímné uznání a nejhlubší náklonnost celé františkánské rodi-

ně v tomto vzácném pro vás roce, ve kterém si s dojetím připomínáme 800 let života v církvi  „prosťáčka“ 

z Assisi.  

Je přece stále živý skrze své dílo v prvním, druhém a třetím řádu, který je tak bohatý v tolika nedostižných 

svatých, kteří jdou za Františkem vedeni Marií, Matkou Církve i Řádu, na kterém tak vynikajícím způso-

bem zazářily evangelní ctnosti.  

Jste zde shromážděni a toužíte, aby vás papež, nástupce svatého Petra, povzbudil alespoň jedním slovem 

dobré naděje. Tedy dobře! Mé poselství je následující:  

Studujte, milujte a žijte podle řehole Sekulárního františkánského řádu, kterou pro vás schválil můj 

předchůdce Pavel VI. Ona je ve vašich rukou autentickým pokladem, inspirována duchem Druhého 

vatikánského koncilu a také odpovědí, kterou církev od vás očekává. 

Milujte svou řeholi, studujte ji a žijte podle ní, neboť v ní jsou obsaženy evangelní hodnoty. Žijte podle 

těchto hodnot ve svých bratrských společenstvích, žijte a vnášejte tyto hodnoty do současného světa, ve 

kterém podle svého světského povolání máte řeholi radikálně realizovat. 

Žijte toto nové evangelní přikázání všepřemáhající lásky, věrnosti a úcty k životu. Kristus chudý a ukřižo-

vaný ať je pro vás stejně jako pro sv. Františka „inspirací a centrem života ve vztahu k Bohu a bližní-

mu“1. Nade všechno „buďte svědky a znamením Otcovy lásky ke všem lidem“2. Církev potřebuje vaši 

Přednáška pro Sekulární františkánský řád na Svaté Hoře 

dne 8. května 2019 
Přeloženo z knihy: "Przemówienia papieży do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich" Sędziszów Młp. 2006. 

1 Srov. Řehole SFŘ, čl. 4 

2 Srov. Řehole SFŘ, čl. 8 
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činnost, skrze kterou svět bude moci objevovat prvenství duchovních hodnot.3 Vaše přítomnost ať přináší 

všem poselství radosti, štěstí, hlubokou víru, smíření a pokoj. Životem i slovem se staňte zvěstovateli 

Krista a šiřiteli Božího království.  

Pro letošní kongres jste zvolili heslo: "František znamením naděje". V mém posledním listu o sv. Fran-

tiškovi „Svítil jako hvězda“, který jsem adresoval generálům františkánských řádů, jsem připomněl zá-

kladní známky jeho učení, jsou to: radost a svoboda. Prohlubujte tyto fundamentální známky a znamení 

Ducha svatého v životě církve a sami se staňte znamením naděje pro dnešní svět. Následně s těmito evan-

gelními hodnotami, které jsou obsažené a vyvěrají z vaší řehole jako znamení, která vy přijímáte jako ob-

čané pozemské společnosti a v tomto čase také jako křesťané, kéž plníte z toho vyplývající časné a spole-

čenské závazky a stanete se kvasem těchto pozemských skutečností. Žijte své povolání a obrácení  doma, 

na pracovištích, všude tam, kde jste. Pamatujte, že skrze křtem jsme se stali královským kněžstvem, proto 

vám nikdo rozhodně nemůže bránit při spolupůsobení ve všech pozemských, společenských, lidských a 

existenciálních skutečnostech. Jste povoláni všude vnášet lidského a křesťanského ducha. Přijměte tuto vý-

zvu adresovanou všem lidem dobré vůle, aby lidská práce opět nabyla lidské důstojnosti, kterou jí Bůh 

určil, aby v těchto nelehkých situacích každý člověk mohl pracovat a realizovat sebe sama ve spolupráci 

s ostatními, opravdu upřímně vytvářet společné dobro skrze práci hodnou člověka. Když to budete dělat, 

pomůžete povznést člověka na vyšší úroveň v obecném významu, stanete se protagonisty spravedlnosti, 

těmi, kteří rozsévají pokoj s vědomím, že všechny cesty vykoupené církve vedou člověka ke Kristu. Takto 

obráceni ke Kristu, člověku a vašemu bratru, buďte pokorní a laskaví při hledání cest dialogu a odpuš-

tění.4 Mějte vždy před očima příklad sv. Františka, který se stal pro všechny bratrem, „bratrem na perife-

rii“, který nás stále svým jedinečným kouzlem uvádí v úžas, dokonce i ty, kteří jsou od nás vzdáleni. Ko-

nečně, ať tato vaše společenství, která nazýváte „bratrská“ jsou živými znameními církve, která je spole-

čenstvím lásky. Bratrská společenství, ve kterých se scházíte, ať jsou opravdu církevními společenstvími, 

založenými na evangeliu a také na živém a aktivním společenství s místní církví a skrze ni s církví celosvě-

tovou. Žijte v plném společenství s papežem a biskupy, udržujte s nimi důvěrný vztah a plnohodnot-

ný dialog.5 Jestliže jste pokračovateli evangelního života v naší době stejně tak jako „kajícníci z Assisi“, 

kteří byli opojeni evangeliem, žijte podle svého povolání ve společenských podmínkách, jako „bratři a 

sestry kajícníci“ buďte jasným znamením stálého obrácení a obnovy.  

Nyní se obracím na vás, kteří máte zvláštní zodpovědnost za Sekulární františkánský řád, očekávám jedno-

tu úmyslů i jednotu vůle. Buďte animátory a průvodci, předcházejte bratry v lásce k evangeliu a ve věrnosti 

církvi. 

Ještě jednou vám děkuji za to, co jste doposud vykonali ve prospěch tohoto bratrského společenství. Děkuji 

také otcům generálům a asistentům, kteří jsou vašimi učiteli a průvodci. Všem uděluji s hlubokou radostí 

zvláštní apoštolské požehnání a vaším prostřednictvím je směřuji také vašim drahým rodinám, manželům, 

manželkám a přátelům. 

4 Srov. Řehole SFŘ, čl. 13 

5 Tamtéž čl. 6 

3 Srov. Jan Pavel II. 3. ledna 1980 
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Tyto otázky doporučuji probrat v jednotlivých bratrských společenstvích. Pokud je společenství malé, mo-

hou se na diskusi podílet všichni, pokud je větší, doporučuji vést dialog v menších skupinkách, třeba i po 

třech lidech. 

Jsou zde obsaženy klíčové principy Druhého vatikánského koncilu, které jsou obsaženy v řeholi SFŘ. 

 

1. Ad fontes – návrat k pramenům. 

Návrat k odkazu, který nám zanechal sv. František z Assisi. 

Jak často čteš Františkánské Prameny? 

Máš Františkánské Prameny I.? 

Četl jsi životopis sv. Františka od Tomáše z Cellana a od sv. Bonaventury? 

 

2. Aggiornamento – zdnešnění – přizpůsobení podmínkám dnešní doby. 

Jak často čteš Řeholi Sekulárního františkánského řádu? 

Znáš její principy? 

Četl jsi Generální konstituce Sekulárního františkánského řádu? 

 

3. Znamení doby, pozornost k projevům Ducha ve znameních doby. 

Vnímáš, co říká Duch církvi dnes? 

S jakými problémy se dnes církev potýká? 

Jaká palčivá témata hýbou dnešní společnosti? 

Jak ty, jako sekulární františkán, odpovídáš na potřeby církve a světa? 

 

Doporučuji také se zamyslet nad slovy, která papež Jan Pavel II. použil ve svém poselství Sekulárním fran-

tiškánům. 

Co si představuješ pod pojmem: evangelní hodnoty, pozemské skutečnosti, práce důstojná člověka, vše-

obecné bratrství atd.? 

 

P. František Kroczek OFMCap., národní duchovní asistent 
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Poděkování celé rodině z obou stran, která nás věrně doprovázela. 

Také všem známým a blízkým a přátelům, kněžím, sestrám, sousedům a všem modlitebníkům. 

I těm, kteří na nás stále pamatují. 

Náš příběh začal již hodně dávno, ale poslední dva měsíce manželova života na tomto světě se nedají zapo-

menout. Byly velmi, ale velmi náročné pro nás oba i rodinu a přátele. 

Manžel onemocněl ve středu 7.3.2018 krátce po tom, co odvezl Mariánka na zimní tábor.  Vlastně jsme 

onemocněli spolu, jenže u Vládi se stav od čtvrtka stále zhoršoval, až jej v pondělí odvezla rychlá do opav-

ské nemocnice.  A v úterý na to ho již s těžkou diagnozou vezli do Olomoucké fakultní nemocnice na he-

matoonkologii.  

Zjišťovala jsem si co nejdřív informace o Vláďově stavu a nemoci. Na co se vlastně máme připravit. Zná-

mý onkolog z mého rodiště mi hned říkal, že to není na uzdravení, že je minimální šance. Ale to jsem si 

neuměla připustit, vždyť v Olomouci nám dávali naději!  

Později jsem se dozvěděla, že ošetřující lékařka se domlouvala s Vláďou, že po překonání zápalu plic a vy-

léčení chřipky - zahájením chemoterapie - jen podávají ruku zázraku. Vláďa o tom věděl, ale o smrti jsme 

spolu nikdy nemluvili. 

Myslím, že ty dva měsíce jsme denně prožívali zázrak za zázrakem a cítili velmi blízko Boží ochrannou 

ruku. 

Svatý týden jsme prožili jako celá rodina, i se psem Lerrym, v apartmánu nedaleko nemocnice. Také s ná-

mi byla Marta, Vláďova nejstarší sestra, naše velká opora. Vláďa tou dobou bojoval o život na ARU, kde 

jsme jej denně navštěvovali. Nemohli jsme tehdy na bohoslužby, ale setkávali jsme se s živým Kristem dí-

ky paní kaplance Martě. Vláďa stále pevně držel v ruce dřevěný kříž, tak akorát do dlaně. Doprovázel ho až 

do nebe. Krátké návštěvy v nemocnici a následné pohovory s lékařem byly krásné, ale velmi náročné. Byli 

jsme oba unaveni. Vláďu po přeléčení převezli zpět na hematoonkologii, kde se začalo s chemoterapií. Nej-

prve to vypadalo nadějně, ale pak došlo v krátké době ke zvratu. Vláďa dostal otravu krve. Následoval 

rychlý převoz zpět na ARO, kde ale Vláďa do druhého dne zemřel. 

Byla to neděle 29.4.2018 po 22.hodině v noci… 

Bylo to ještě tak, že jsem měla ubytování v Olomouci asi 10 minut od nemocnice. Přijela i Vláďova sestra 

Marta a velmi nás podporovala. Dohodnuto bylo s ošetřujícím lékařem, že nám kdykoliv zavolá, jakmile 

bude manžel odcházet k Pánu Ježíši. Proto jsme v neděli v noci - kolem 22.15 - došly na ARO a ještě se 

rozloučily s Vláďou. Mariánek viděl tátu den před tím, kdy jsme ho navštívili ještě na hematoonkologii 

spolu se švagrem Stáňou. Ale to už Vláďovi bylo hodně zle a stěžoval si, že už více dní s těmi bolestmi ne-

vydrží. 

Nato jsem se rozhodla po příjezdu do Opavy, že budu zase bydlet v Olomouci blízko manžela. Netušila 

jsem, že to bude již jen jeden den.  

Zařizování pohřbu a pohřeb sám je již kapitola sama o sobě. 

Velmi důležitý byl pro mne a mou sestru také prožitek setkání při Vláďově prvním převozu na ARO z od-

dělení hematoonkologie. Převoz byl nutný pro Vláďovo těžké dýchání. Naše setkání bylo velkým zázra-

kem. Nechtěla bych na ty okamžiky nikdy zapomenout. Je to velmi osobní a svým způsobem nesdělitel-

né… 

Děkuji Verunce za vše, Martě, Jarkovi, Standovi a všem sourozencům. Za vše, co pro nás udělali a nyní i 

nadále dělají. 

Martina a Mariánek 

23.9.2018 v Opavě Jaktaři 

 

„Hospodin zůstává věrný.“ 

Náš příběh 
Vladimír a Martina Žákovi se synem Mariánkem 
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Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice 

adresa sekretariátu: Sekretariát NR SFŘ v ČR,  

Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO 

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

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 6. 9. 2019. 

Patric Crasta OFMCap. - Duchovní doprovázení 

Duchovní doprovázení Patricka Crasty je velmi praktická kniha. Není křesťana, kterému by nedovedla 

usnadnit život. Denně totiž vstupujeme do rizika, že při setkání s druhými nebudeme ukazovat na Boha, 

nýbrž na sebe. Našim bližním tak dáváme spíše na odiv vlastní hříšnost, než Boží lásku. Tato knížka popi-

suje do detailu, jak přiváděl k Otci sám Ježíš. Autor nakažlivým způsobem láká k následování. Čtenářovi 

navíc nabízí konkrétní kroky, jak rozpoznat Ježíšovu přítomnost ve vlastním životě. 

Kniha vyjde v nakladatelství Flétna nejspíše k příležitosti Charismatické konference v Brně. 

Pro terciáře bude možnost ji zakoupit se slevou na pouti na Svatý Hostýn, na formačním semináři a 

na dalších setkáních. 
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