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SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997 - 2000
číslo 6

17. května 1998
Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry!

Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím z vašeho společenství.

Vážená sestro ministryně, vážený bratře ministře,

v besedě na volební kapitule na Velehradě byl vznesen požadavek svolat v roce 1998
mimořádnou kapitulu věnovanou naší přípravě a účasti na církevním sněmu. Jak víte, tuto
kapitulu jsme svolali na svatodušní svátky, t.j. 31. května 1998.

Národní rada dala jako jedinou podmínku účast a souhlas alespoň 2/3 místních společenství.
Vzhledem k tomu, že na základě písemných pozvání se v řádném termínu (respektive ještě
týden po něm) přihlásilo k účasti pouze 27 společenství, nebude se mimořádná kapitula
31. května 1998 konat.

Některá společenství svou účast omluvila (i tím, že dávají přednost jiným věcem), většina
však ani neodpověděla. Děkujeme všem společenstvím, která odeslala potvrzení účasti
včas a prosíme všechna společenství, aby jejich ministři či pověření členové zodpovědně
reagovali na výzvy národní rady.

Pokoj a dobro,
dr. František Reichel,
národní ministr
Z jednání národní rady

Národní rada se sešla v pátek 1. května v 12:30 v sále při kostele sv. Anežky České v Praze 4
- Spořilově. Setkání jsme zahájili polední hodinkou z breviáře a desátkem růžence. Na
programu bylo: úvodní duchovní slovo br. Františka Reichela, společný oběd, test ze znalostí
Konstitucí, který připravil br. Josef Brothánek, zahájení roku Řehole (viz samostatný
příspěvek na druhé straně), průběh seminářů pro formátory a duchovní asistenty místních
bratrských společenství, účast na exerciciích organizovaných národní radou, kanonické
ustanovení místních bratrských společenství (připraveny dekrety pro 40 společenství),
informace o uskutečněných vizitacích a příprava vizitací v dalších společenstvích, příprava
národních stanov františkánské mládeže, informace o průběhu procesu k blahořečení dr.
Františka Noska (pokračují výslechy svědků).
Na setkání národní rady navázala májová pobožnost, kterou vedl otec Augustin Šváček
OFMCap., po které jsme ve mši sv. společně oslavili sv. Josefa - Dělníka.
Mariánská pouť Prahou
Další den, v sobotu 2. května, se většina členů národní rady spolu s asi 300 dalšími poutníky
zúčastnila 260. výroční mariánské pouti Prahou. Pouť byla zahájena mší sv. v 10 hodin v
bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve strahovském klášteře premonstrátů. Po mši svaté měli
účastníci možnost shlédnout výstavu o obnově Mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí. Vlastní pouť pokračovala loretánskými litaniemi u sochy Panny Marie z exilu. Odtud
jsme se za krásného slunečného počasí vydali na pěší pouť na Staroměstské nám. Cestou jsme
se ve čtyřech pražských kostelích (sv. Karla Boromejského, Panny Marie Vítězné - “Pražské
Jezulátko”, Panny Marie pod řetězem, sv. Františka u Karlova mostu) pomodlili 4 desátky
slavného růžence. Poslední desátek jsme se pomodlili na Staroměstském náměstí na místě,
kde byl před 80 lety stržen mariánský sloup. Pouť zakončilo slavnostní Te Deum v Týnském
chrámu Matky Boží.
24. června 1998 začíná rok řehole
24. června letošního roku uplyne právě 20 let od schválení nové řehole SFŘ papežem Pavlem
VI. Přečtěte si k tomu článek Řehole: Dar Ducha, který nás přivádí k Otci v květnovém čísle
časopisu Poutník (č. 5). Zde přinášíme pouze stručnou informaci: Rok řehole vyhlásilo
předsednictvo mezinárodní rady SFŘ a vyzývá každého bratra a sestru i bratrská společenství
k novému čtení a rozjímání řehole.
Národní rada vyzývá a zavazuje všechny ministry k tomu, aby místní bratrská společenství
oslavila toto jubileum a zahájila tento rok řehole v měsíci červnu votivní mší svatou (nebo,
není-li to možné, bohoslužbou slova) k Duchu svatému na poděkování za dar řehole.
Národní stanovy SFŘ
Abyste se ve společenstvích co nejdříve seznámili s textem národních stanov schváleným
předsednictvem mezinárodní rady 12.1.1998, rozesíláme jej jako přílohu tohoto zpravodaje.
Exercicie
•

Připomínáme exercicie pro muže a ženy od 17 let výše, které se konají l6. - 20. září
na Velehradě (exercitátor P. Miroslav Paluch OFMConv.). Ještě jsou volná místa!

Přihlášky na adresu (do 31. května!!!):

Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4 - Krč.
•

Exercicie pro rodiny s dětmi (1.-8. srpna) v Soběšíně jsou již obsazeny. Po dohodě je
samozřejmě možné zorganizovat další exercicie (nejen pro rodiny s dětmi) i v jiném
termínu. Národní rada nabízí pomoc při jejich organizaci. Pište na adresu: Petr Alexa,
Krčská 981, 140 00 Praha 4.
Oblastní setkání

Olomouc: Připomínáme, že toto setkání se uskuteční se v neděli 7. června od 14 hodin
v klášteře kapucínů, Kapucínská 2 (viz minulý zpravodaj).
Poutní zájezd do Vídně - blahořečení sr. Restituty
V minulém zpravodaji jsme informovali o připravovaném zájezdu 21. června na mši sv.,
během papežem Jan Pavel II. blahořečí sestru Restitutu Helenu Kafkovou z III. řádu
sv. Františka a premonstrátského kněze Jacoba Kerna. Přihlásit se je stále možno přímo na
adresu: CK Agentura 97, Masarykovo nám. 15, 254 01 Jílové u Prahy.
Výzva
Vlastní někdo překlad z italštiny těchto dokumentů:
•
•

REGOLA DEI FRATELLI E DELLE SORELLE PENITNENTI FONDATI DA SAN
FRANCESCO (Memoriale propositi)
REGOLA DI NICCOLO IV

Pošlete, prosíme, kopii na sekretariát: Sekretariát NR SFŘ, kapucínský klášter, Kapucínské
nám. 5, 602 00 Brno.
Příprava církevního sněmu
Bratr Petr Alexa byl jmenován animátorem sněmovního kroužku SFŘ v pražské arcidiecézi.
Jemu můžete zasílat odpovědi na 2 základní otázky (viz Zpravodaj č. 4: Co si představujeme,
že by sněm měl řešit? Co my, jako sekulární františkáni i jednotlivci, můžeme pro sněm
a církev udělat?
Sněmovní kroužky SFŘ je možné zakládat i v ostatních diecézích. Příslušný formulář
a instrukce na požádání zašlu - nebo se můžete obrátit přímo na diecézního moderátora (v
tomto případě prosím o informaci o vzniku kroužku, aby národní rada měla přehled o všech
kroužcích SFŘ a abychom mohli vzájemně koordinovat svou činnost i vyměňovat si
zkušenosti z práce kroužků).
Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4
Kronika
Sestra Anežka začíná zpracovávat kroniku našeho národního společenství, vyzýváme proto
všechny bratry a sestry k příspěvkům (oblastní setkání, vizitace, informace o členech apod.).
Text, fotografie i obrázky jsou vítány. Zasílat na adresu: Sekretariát NR SFŘ, kapucínský
klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno.

Františkánské prameny
Je naděje, že při dostatečném počtu zájemců by mohly být opět vydány Františkánské
prameny. Prosím proto všechna společenství, aby mi napsala (nebo předala při setkání
formátorů), o kolik výtisků by měla zájem.
Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4
Nová kniha
Upozorňujeme Vás na knihu P. Leonarda Lehmanna OFMCap. František učitel modlitby,
kterou vydá k 1. říjnu Karmelitánské nakladatelství. Tato kniha již byla přeložena do pěti
evropských jazyků. Vřele ji doporučujeme k četbě, rozjímání i studiu. Brož. formát 125x200
mm, 240 str., cena: cca 130 Kč (podle množství objednávek a výše nákladu, hromadné
objednávky - od 2 kusů výše - mají do 1.7.1998 10% slevu. Doporučujeme tedy všem
společenstvím, aby nejpozději do tohoto termínu si učinily (korespondenčním lístkem)
hromadnou objednávku na adresu: Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 58, 380 01
Dačice.
P. Augustin Šváček OFMCap.
Výstava
Národní rada srdečně zve všechny na výstavu našeho bratra Jana Herinka: Kresby, akvarely,
ilustrace, která bude v kapli P. Marie Pasovské v nádvoří kostela P. Marie Sněžné na
Jungmannově nám. 18 v Praze 1. Výstava bude ve dnech 22. května - 14. června, otevřeno
denně: od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.
Změna telefonního čísla
na sestru Anežku Fišerovou domů: 05-44245927,
do zaměstnání platí: 05-455121111,
email: FISEROVA@atlantik.cz.

