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Zpráva o bratrské a pastorační vizitaci
pro Národní bratrské společenství České republiky

Praha, 15. - 20. května 2019

I. Všeobecný úvod
Česká  republika  je  vnitrozemní  stát  ve  střední  Evropě,  sousedící  s  Německem  na  západě,
Rakouskem na jihu, Slovenskem na východě a Polskem na severovýchodě. Rozkládá se na rozloze
78 866 čtverečních kilometrů (30 450 čtverečních mil)  s  10,6 miliony obyvatel.  Hlavní  a  také
největší město je Praha s 1,3 miliony obyvatel. Další velká města jsou Brno, Ostrava a Plzeň. ČR je
na 14. místě v Indexu lidského kapitálu a je 6. nejbezpečnější zemí světa. Je také jednou z nejvíce
ateistických zemí.

II. Náboženství
Křesťanství  se  na  území  ČR začalo rozvíjet  v  9.  a  10.  století.  Země prožívala  bouřlivý vývoj
různých frakcí  protestantismu během reformace a dokonce i  války mezi  katolíky a protestanty.
V současnosti je Česká republika nejméně religiozní země světa s téměř 75 % lidí, kteří se nehlásí
k žádnému náboženství či víře, podle průzkumu veřejného mínění v roce 2011. Katolíci tvoří hlavní
náboženství s 10 % populace, 0,8 % jsou protestanti.

III.   Přítomnost Františkánů
Počátky řádu Františkánů zde jsou od dob svatého Františka z Assisi. Všechny tři rodiny Prvního
řádu v ČR působí (vyjma bratrů z TOR). Františkáni mají pro SFŘ určeno 20 bratrů  jako duchovní
asistenty. Mají celkem 39 bratrů + 2 ze Slovenska,  6 klášterů - Liberec, Plzeň, Praha, Uherské
Hradiště, Moravská Třebová a poutní místo Hájek .
Minorité mají 5 klášterů s 20 bratry. Jsou v Praze, Brně, Krnově, Opavě a Jihlavě. Asistují  čtyřem
místním BS.
Kapucini  mají  31  bratrů  žijících  v  pěti  klášterech. Mají  dva  kláštery  v  Praze  a  další  v  Brně,
Olomouci a Sušici. Deset z nich slouží jako duchovní asistenti.

IV.   Chronologie naší vizitace
Přípravy na Bratrskou a pastorační vizitaci v České republice začaly již v lednu 2019. Oba vizitátoři
udržovali stálý kontakt s Národní radou přes jejich člena MR Markétu Kubešovou.
Bratr  Alfred  měl  příležitost  setkat  se  s  Františkem  Reichelem  (Národní  ministr)  a  Markétou
Kubešovou v Římě na oslavě 40. výročí Obnovené řehole SFŘ, konané v Seraficum 24. března
2019. Měli možnost prodiskutovat podrobnosti pro program vizitace. Národní rada poslala Zprávu
o minulé BaPV z roku 2013 (kterou tehdy vedli   Encanacion del  Pozo, Generální  ministryně a
br. Amanuel Mesgún Temelso OFMCap. Generální asistent. Vizitace probíhala 30. 5. - 2. 6. 2013 a
zpráva byla napsána v  italštině). Národní Rada také vyplnila dotazník ohledně vizitace a poslala ho
vizitátorům s dostatečným předstihem. Také celý program byl připraven a prodiskutován.

Br.  Alfred  Parambakathu  OFMConv.,  generální  duchovní  asistent,  dorazil  do  Prahy  v  sobotu
11. května 2019, před začátkem vizitace. František Reichel - Národní ministr SFŘ ho vyzvedl na
letišti a pozval ho k sobě domů na oběd.
Odpoledne v 15 hodin br. Alfred koncelebroval mši svatou ve farním kostele v Poříčí nad Sázavou
Mši  svaté  předsedal  Mons.  Z.  Wasserbauer,  pomocný biskup pražský.  Po mši  svaté  se  všichni
pomodlili u hrobu Dr. Františka Noska (26.4. 1886 Chrudim – 17.4. 1935 Praha).
F. Nosek byl členem československého parlamentu a aktivním členem SFŘ. NBS SFŘ pořádá pouti
k jeho hrobu jednou ročně. Závěrem se biskup zúčastnil velmi živého setkání s dalšími členy SFŘ a
nerozpakoval se odpovídat i na odvážné otázky.
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Br. Alfred byl ubytován v klášteře Sv. Jakuba v Praze. Před začátkem vizitace navštívil mnoho
kostelů a muzeí v Praze a okolí.

Středa 15. května 2019
Tento  den  začala  vizitace.  Ráno  se  br.  Alfred  sešel  s  provinciálem  minoritů  br.  Stanislavem
Gryněm OFMConv. Pochází z Polska a pracuje v České republice již téměř třicet let. Povinnosti ho
vedly do Říma hned příští  den, neměl proto možnost účastnit se schůzky s představenými řádů.
Setkali  se  proto  dříve.  Minorité  mají  pět  klášterů  a  kromě  Prahy  ostatní  kláštery  kolem sebe
soustřeďují sekulární františkány. Místní duchovní asistenti jsou oficiálně jmenováni provinciálem.
Není  zde  Konference  františkánských  představených.  Setkávají  se  ale  docela  často při  různých
příležitostech, protože všichni tři bydlí v Praze. Mají mezi sebou velmi dobré vztahy.

Také mezi bratry prvního řádu jsou velmi dobré vztahy. Historie nám ukazuje, že všechny katolické
náboženské řády,  včetně františkánů,  byly v komunistickém režimu padesátých let  potlačovány.
Spousta bratrů skončila v koncentračních táborech a všechny kláštery byly uzavřeny. Jen velmi
málo bratrů se zachránilo na místech pro sekulární duchovenstvo. Bratři se vrátili a kláštery znovu
otevřeli  po roce 1989 po pádu komunismu. Poté většina bratrů všech řádu studovala v jednom
Teologickém Institutu. Proto jsou znalosti a vzájemné vztahy mezi bratry tak dobré.
Br. Stanislav také uvedl, že i když bratři ochotně přijímají povinnosti duchovních asistentů SFŘ,
při spoustě povinností které musí vykonávat ve svých komunitách a farnostech, už se jim nedostává
času a energie na sekulární františkány.

Monika Midveryte – vizitátorka bratrské části vizitace –  přiletěla do Prahy ve 12.25 a  Markéta
Kubešová a František Reichel ji vyzvedli na letišti a ubytovali ve františkánském klášteře u Panny
Marie Sněžné.
Monika  je  členka  MR z  Litevského  NBS  a  byla  delegována  Tiborem  Kauserem  (Generálním
ministrem  SFŘ).  Odpoledne  proběhlo  posezení  u  kávy  s  Národní  Radou  a  krátká  diskuse
o programu vizitace. Potom jsme se zúčastnili mše svaté v Pražské Katedrále na počest Sv. Jana
Nepomuckého. Eucharistii vedl Jeho Excelence Kardinál Dominik Jaroslav Duka OP, arcibiskup
pražský. Poté následovalo slavnostní procesí na Karlův most, odkud podle tradice měl být Sv. Jan
z Nepomuku vhozen do Vltavy.

Čtvrtek 16. května 2019
S Národní radou a několika terciáři jsme opustili klášter PMS ráno v 8.30 a odjeli do kláštera sester
Benediktinek na Bílé Hoře. Měli jsme zde komentovanou prohlídku. Následovala regionální pouť
seniorů SFŘ na poutní místo Loreta v Hájku. Jeli jsme auty do Hostivic a pokračovali pěšky po
tradiční obnovené poutní cestě (3 km) za modlitby růžence. Tuto pouť organizuje SFŘ již 18 let.
Pouť probíhala tradičně v malých skupinkách po pěti osobách. (To umožňovalo unikat pozornosti
komunistického režimu) a my tuto tradici dodrželi.
Na Loretě jsme byli v 11.30. Dům náleží františkánům, mívali zde formační dům a za komunismu
se užíval jako kasárna. Nyní, ačkoli zde bratři nežijí, dojíždějí z Prahy, aby organizovali poutě.
Slavili jsme mši svatou v refektáři, protože kaple byla pro naši skupinu příliš malá. Mši svatou vedl
Br.  Jan  Maria  Vianney  Dohnal  OFM (rektor  kláštera),   kázání  měl  br.  Alfred  v  angličtině  se
simultánním překladem. Následoval tradiční český oběd – guláš.
Z Hájku jsme odjeli do arcibiskupského paláce v Praze. Před setkáním s biskupem jsme absolvovali
prohlídku tohoto  krásného paláce s průvodcem, palác leží  velmi  blízko Pražského  Hradu,  sídla
prezidenta ČR.
Kolem páté hodiny odpoledne jsme se setkali  s  biskupem pražským Mons.  Z.  Wasserbauerem.
Přivítal nás v místnosti pro hosty. Po našem vzájemném představení následoval dlouhý rozhovor.
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Byla přítomna celá Národní rada kromě duchovních asistentů a hospodářky. Ptali jsme se v diskusi
následující otázky, které biskup zodpověděl:

Co můžeme my – sekulární františkáni -  vykonat pro církev v České republice?

• Evangelizace:  potřebujeme,  aby  i  obyčejní  lidé,  laici,  byli  připraveni  k  vyučování
náboženství, protože nic takového se na školách nevyučuje. Ředitelé škol nejsou katolíci a
tedy naší nové generaci náboženství není představováno.

• Vláda vrací církvi mnoho dříve zabavených nemovitostí. Ty jsou však většinou ve špatném
stavu a prostředky na opravu nejsou poskytovány. Církev si s tím sama neporadí. S tímto
problémem potřebuje pomoc.

• V ČR bylo jen velmi málo sexuálních skandálů katolických kněží.  Neznamená to velký
problém.  Tyto  případy  jsou  však  vyzdvihovány  a  diskutovány  v  médiích.  Sekulární
františkáni mohou pomáhat církvi i v tomto ohledu.

• Církev v ČR nemůže být srovnávána s církvemi v jiných zemích např. v Německu. Nemáme
mnoho profesionálů v akademických nebo hudebních a jiných oblastech, nemáme finanční
prostředky k zajištění těchto služeb v diecézích.

Jaké je postavení mládeže v církvi České republiky ?

• Každá diecéze má pastoračního asistenta, o  aktivity mladých je dobře postaráno.

Jaké je procento povolání ke kněžství v ČR ?

• Povolání v zemi nejsou častá. Ale vezmeme-li v úvahu součet přijatých povolání v diecézích
a různých náboženských kongregacích, můžeme říci, že je dostatek povolání. V semináři je
16 bohoslovců pro pražskou diecézi, což je poměrně dobré ve srovnání s procentuálním
zastoupením katolické populace.

Jak vidí roli přítomnosti SFŘ v diecézi?

• Biskup připomenul, že ve farnosti, kde poprvé sloužil, byla znát přítomnost SFŘ. Terciáři
mu byli velkou pomocí a on je velmi oceňoval a vážil si jich.

• Všechny třetí  řády, též i  karmelitánů, dominikánů a premonstrátů jsou v diecézi aktivní.
Biskup hodnotí všechny tyto třetí řády velmi pozitivně.

Ve kterých oblastech může SFŘ něčím přispět církvi v České republice?

• V evangelizaci: v místech, kde žijí, bydlí a pracují, v jejich domovech a v zaměstnáních.
Nemohu se uzavírat  a  žít  svou víru  sám pro  sebe.  Každý se musí  podělit  a  sdílet  víru
s ostatními.

• Mnoho náboženských kongregací přišlo do země po pádu komunistického režimu. Všichni
přišli  jako  misionáři.  Ale  bohužel  všichni  mají  tendenci  zůstávat  ve  velkých  městech  a
v dobře zavedených farnostech. Nejsou ochotni jít a pracovat do venkovských oblastí nebo
do  oblastí,  kde  přítomnost  katolické  víry  není  moc  silná,  zejména  v  bývalých
katolických/německých  oblastech.  Tyto  oblasti  jsou  zbaveny  křesťanství.  Ale  jenom
vyjímečně misionáři jdou do těchto míst. Biskup řekl, že náboženské řády nejsou zaměřeny
na misie.
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• Pouze některé skupiny neo-katechumenů jdou působit do těchto oblastí. Takže vyzval SFŘ
vyhledávat tyto možnosti pro misionářké působení. 

• Biskup  také  mluvil  o   nedostatečné  přítomnosti  katolíků  v  hromadných  sdělovacích
prostředcích. I když máme mnoho publikací, není to dostatečné.

• Mluvili jsme také o situaci ve vztahu mezi církví a státem a mezi katolíky a protestanty.

Po setkání s biskupem jsme se vrátili do kláštera přes historické centrum Prahy. František Reichel,
Národní ministr, nám podal velmi podrobný výklad o historických místech a památkách.

 Pátek 17. května 2019
Den jsme začali slavením mše svaté, sloužil ji provinciál Jakub František Sadílek OFM. Mše svaté
se zúčastnila celá národní rada a někteří členové SFŘ z Prahy a okolí.  
V 9.00 hodin jsme začali setkání s hlavními představenými a duchovními asistenty.
Jakub  František  Sadílek  OFM  (provinciál),  Dismas  Michael  Tomaštík  OFMCap.  (provinciál),
František Kroczek OFMCap. (národní duchovní asistent a předseda duchovních asistentů NBS ČR),
Antonín Klaret Dabrowski OFM, (národní duchovní asistent), Karel Koblížek OFMConv. (národní
duchovní  asistent)  a  další  dva  místní  duchovní  asistenti  byli  přítomni  na  jednání.  Provinciál
minoritů nemohl přijít, protože odjel na generální kapitulu.
Na začátku byla přítomna také Národní rada.
Národní ministr přivítal všechny na setkání a poděkoval bratřím za jejich ochotu přijít.  

Hlavní body naší diskuze byly následující:

– Čím více bratři budou pracovat pro SFŘ, tím více si budou vážit  práce bratří  a sester.  Pocítí
bratrské  a  duchovní  pouto mezi prvním řádem a SFŘ – prodlouženou ruku bratří  ve světě,  ve
farnostech a v dalších oblastech působnosti.
– Členové SFŘ vykonali mnoho v evangelizaci a misii v minulosti.  Ale nyní kvůli jejich stáří a
ubývajícímu počtu není možné odvést stejnou práci. Některá místní společenství mají mladší členy
a ti mohou pomýšlet na působení v nových místech, kde není přítomen první řád.
–  SFŘ  se  stává  aktivnějším  v  těchto  dnech.  Terciáři  jsou  vidět  ve  farnostech,  kde  se  starají
o umírající lidi v hospicích a vytváří více kontaktů s mládeží.
– Mnozí bratři a sestry vykonávají různé aktivity sami, bez účasti Místních bratrských společenství.
– Někteří vedoucí SFŘ kladli důraz na charismatické hnutí a jejich způsob modlitby, což může být
zdrojem nepochopení, také to závisí na způsobu uplatnění těchto nových metod modliteb.
– Bratři z prvních řádů pomáhají Místním společenstvím ochotně, ale jsou limitováni jejich počtem
a množstvím úkolů, proto nejsou schopni plně se věnovat všem.
Někteří  bratři  mají  na starosti  několik společenství.  Proto by do služby doprovázení mohlo být
zapojeno  více  řeholnic,  přestože  lidé  upřednostňují  v  doprovázení  řeholní  bratry.  Tato  místní
společenství doprovázená bratry nebo sestrami klariskami jsou velmi aktivní.
– I když zde není Konference duchovních asistentů, společné aktivity a doprovázení prvního  řádu
jsou největší pomocí pro SFŘ. Mají v plánu utvořit tuto Konferenci.
– Nedostatek formace duchovních asistentů: ani Národní asistenti neměli žádnou přípravu pro jejich
službu.
– Řehole a Konstituce SFŘ byla přeložena do češtiny již v roce 2000.
– V některých místních bratrských společenstvích, kde většina členů jsou staří lidé, je těžké splnit
podmínky Konstituce jako pravidelná setkávání a volby. Strach z budoucnosti brání starším členům
v ochotě být zvoleni a přijmout odpovědnost. Někdy pro ně není praktická tradiční struktura SFŘ.
– V zemi není hnutí YouFra, přestože v našich farnostech jsou skupiny mládeže. Dnešní mladí lidé
po pádu komunismu nejsou ochotní akceptovat žádná pravidla a předpisy. Nejsou připraveni převzít
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dlouhodobější závazky.
– Většina místních bratrských společenství se stávají samostatnými, nezávislými na bratřích jako
jejich vedoucích. To je dobré znamení růstu. Dělají pokroky v pochopení františkánské spirituality.
K tomu jim pomáhá také větší dostupnost formačních materiálů.

Po  tomto  setkání  jsme  začali  naše  setkání  s  národní  radou  od  11:30.  Celá  národní  rada  byla
přítomna. Všichni tři národní asistenti a provinciál kapucínů byli také přítomni.
Mluvili jsme o těchto záležitostech:
– Máme velmi dobrý dojem z Národního bratrského společenství. Jsou dobře organizováni.
Mají dokumentaci s přesným počtem členů a bratrských společenství.
Národní rada pracuje jako tým a zlepšila kolegialitu od poslední návštěvy.
– Národní rada udržuje velmi dobrý vztah s předsednictvím CIOFS
– Každý rok organizují mnoho poutí.
– Mají specifické modlitby za stvoření, aby se terciáři snažili starat i o ochranu životního prostředí.
Součásti jejich formačního programu je studium  papežské encykliky “Laudato Si” .
– Jednou z hlavních výzev, které čelí, je problém stárnutí členů. Tento problém se snaží vyřešit již
20  let.  Nedosáhlo  se  velkého  zlepšení.  Pokus  přitáhnout  mladé  a  vytvořit  YouFra  také  nebyl
úspěšný. Bratři z prvního řádu organizují mnoho skupin mládeže.
Snahy sloučit tyto skupiny s YouFra nebyly úspěšné z důvodu nedostatku spolupráce a také nechuti
mladých  lidí  být  organizováni  a  vázáni  předpisy  v době,  kdy  spíše  hledají  svobodu.  Pokračují
v modlitbách za mládež.

• Musíme  být  schopni  nabízet  mládeži  poklady  františkánské  spirituality–  jako  je
společenství,  radost,  bratrská  láska  atd.  Musí  se  zamilovat  do  františkánského  způsobu
života.

• Mládež musí být zvána na různé programy organizované SFŘ, jako jsou poutě a zpívání.
• SFŘ není zapojen do iniciativ pro mládež, které organizují bratři prvního řádu. Je to chyba

obou stran. Mladé přitahuje příklad bratří prvního řádu, ne starých lidí SFŘ.
• SFŘ musí být schopen nabídnout svůj program mládeži. Pokud tomu tak nebude, nemohou

být přitahováni.
• Dokonce i pokus přispět finančně těm mladým, kteří se chtěli zúčastnit na celosvětových

Dnech mládeže v Panamě, nebyl úspěšný. Nikdo se nepřihlásil.
• Ale nic není ztraceno. Ve 4-5 místních bratrských společenstvích jsou mladé páry,  které

nedávno vstoupily.
– Další výzva, které musí čelit je nedostatek povolání. Je třeba, aby našli cesty, jak přitáhnout nové
lidi do řádu. Na začátku minulého století, v roce 1910, byl počet sekulárních františkánů 30 000. Po
pádu komunismu jich bylo okolo 1200-1300. Nyní je jich 823. Vezmeme-li v úvahu, že v roce 2017
jich bylo jen 778 a mají 71 kandidátů, můžeme říci, že dosáhli určitého pokroku v přijímání nových
členů do řádu. Bude to ještě dlouhá cesta.
 Už dělají některé z následujících kroků:

• Poutě a společná setkání jsou otevřeny všem. Takže jsou zváni všichni, aby se zúčastnili
těchto událostí. Pouze tříkrálové setkání v Praze je výhradně pro členy SFŘ.

• Semináře  a  konference pořádané MBS ve  farnostech  jsou přístupné všem. Stejně  tak  i
křížové cesty vedené terciáři.

• V Plzni, kde je františkánská farnost,  jsou všichni společně zapojeni do aktivit. Několik
mladých párů již vstoupilo k terciářům.

• Na místě,  kde  kapucíni  obnovili  své  bratrské  společenství,  také  se  pěkně  zvýšil  počet
nových členů MBS. Je to hlavně díky přítomnosti velmi charismatických bratří, kteří umí
oživit historické vzpomínky na přítomnost františkánů.

• Někteří členové SFŘ se účastní měsíčních setkání společně se svými dětmi.
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• Navštěvování domovů starších terciářů  činí SFŘ viditelnějším.
• SFŘ  pořádalo  několik  duchovních  obnov  vedených  otcem  Eliasem  Vellou  OFMConv,

exorcistou z Malty. Tyto exercicie přinesly několik povolání.

Formace je dalším sektorem, kterému přikládá NBS význam.
• Všechny hlavní dokumenty SFŘ jsou přeloženy do českého jazyka, pracuje na nich skupina

překladatelů. Tyto materiály jsou distribuovány i v česky mluvících BS na Slovensku.
• Nedávno vydali knihu o světských františkánských svatých XIX-XX století, kterou napsala

žena, která není františkánka.
• Mají  tříletý  program formace,  který se připravuje na  začátku funkčního období Národní

rady. Mají Zpravodaj, který informuje všechny členy o rozhodnutích a novinkách Národní
rady. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, je zasílána tištěná kopie. Tento Zpravodaj je
vydáván do 3-4 týdnů po každém zasedání Národní rady. Vydává se čtyřikrát ročně.

• Oficiální  internetové  stránky  NBS  jsou  pěkné,  s  mnoha  obrázky  a  detaily.  Jsou  často
aktualizovány. Veškerou práci na nich provádí člen SFŘ.

• V  některých  místních  bratrských  společenstvích  se  asistenti  podílejí  na  poskytování
počáteční formace.

• V některých místních BS se formace koná společně, pro nově příchozí i profesní členy.

– Další oblastí pozornosti jsou  apoštoláty a misie. Tuto službu konají na úrovni farnosti .Církev
v České  republice  má  dobře  organizovanou  charitativní  práci.  Takže  SFŘ se  zapojuje  v  rámci
farností.
– Účastní se „Dne chudých“, který vyhlásil papež František (připadajícího na neděli před slavností
Ježíše Krista Krále, v listopadu). Není to jen příležitost poskytnout materiální /  finanční pomoc
chudým, ale vytvořit s nimi osobní vztahy, a to společným sdílením jídla, přátelství a bratrství.
– Někteří členové se podílejí na různých společenských aktivitách, jako jsou skauti, a tak je nelze
zatěžovat jinými úkoly.
– Podporovány jsou jednotlivé iniciativy. Každý má ve svém apoštolátu volnost. Ale když požádá
o pomoc místní BS, jsou všichni ochotni pomoci.
– Když někteří členové SFŘ skončí ve finančních potížích, ostatní jim pomáhají. Byly však některé
ojedinělé případy, kdy někteří sekulární františkáni zemřeli bez pomoci MBS a jejich pohřeb byl
hrazen státem.
– Zajištění dopravy pro seniory je také vyřešeno.
– Diskutovali jsme také o dalších hnutích v české církvi. Před několika lety zde byl velký rozkvět
charismatických  hnutí.  Mnoho  světských  františkánů  následovalo  toto  hnutí.  Nyní  je  situace
celkem vyvážená  v  závislosti  na  každém  MBS.  SFŘ nevidí  žádný  problém s  charismatickým
hnutím.
–  Co  se  týče  finančního  příspěvku  členů,  Národní  rada  je  spokojená.  Příspěvky  jsou  placeny
pravidelně.
–  Denní  setkání  s  Národní  radou  jsme  ukončili  do  16:30.  Pak  jsme  šli  navštívit  některá
z historických míst v Praze.

Sobota 18. května 2019
Ráno jsme pokračovali v jednání s Národní radou od 9.00 hodin.
Národní ministr představil různé knihy a časopisy vydané národním BS.
Národní  sekretářka  nám  ukázala  Kroniku  místního  BS.  Kniha  obsahuje  všechny  podrobnosti
o jejich činnosti  s  fotografiemi a poznámkami. Bylo pro nás překvapivé, že od roku 1896 SFŘ
vydávají  brožuru s názvem „Serafinský prapor“.  Po obnovení  SFŘ v roce 1990 obnovili  i  své
publikování. Nyní je publikován pouze v digitální podobě.
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– Patronát: Národní BS SFŘ České republiky se skládá ze 48 místních BS a nemá regiony. Mají
jedinečný  systém  organizace.  Každý  člen  Národní  rady  dostává  od  národního  ministra  (dle
Generálních konstitucí) do péče několik místních BS – aby zde vedl bratrské vizitace, předsedal
volebním kapitulám, byl s nimi v úzkém kontaktu a poskytoval všechny důležité informace pro
vyšší úrovně. Takový systém funguje dobře a každé místní BS pociťuje zájem Národní Rady.
– Tento systém jim pomáhá organizovat národní a oblastní akce. Také pomáhá výběru finančních
příspěvků.
– Tím vzniká duch kolektivní odpovědnosti.
– Každé místní BS je jedinečné. V některých BS čtou Zpravodaj a mají povědomí o událostech a
pokynech Národní rady. Ale tam, kde to není možné, je tím více Národní rada podporuje.

Členové Národní rady pak začali hovořit o svém vztahu s Radou CIOFS.
Jsou v úzkém kontaktu s Radou CIOFS prostřednictvím Any Fruk OFS. Všechny důležité materiály
z CIOFS jsou přeloženy a distribuovány místním BS čtvrtletním zpravodajem. Tento zpravodaj /
časopis je vydáván po každém zasedání Národní Rady a obsahuje základní rozhodnutí, finanční
zprávu,  formační materiály  a další  informace z mezinárodní úrovně, chystané události  a  výročí
členů.
Tento časopis se dostává každému členu SFŘ v České republice.

Také podali několik návrhů předsednictvu CIOFS, které vizitátoři slíbili předat .
Po společném setkání s Národní radou nastal čas pro ty, kteří chtěli mluvit s vizitátory v soukromí
(jak členové Národní rady, tak členové místních bratrských společenství). Ale nikdo se neobjevil.
Cítili jsme, že všichni členové Národní rady se mohli svobodně vyjádřit,  a to v tom smyslu, že
nezůstalo nic soukromé. To je znamení, že Národní BS je v dobrém stavu, bez rozdělení a velkých
napětí.

Pak  vizitátorka  Monika  Midveryte  zkontrolovala  všechny  dokumenty  národního  BS  s  pomocí
národní  sekretářky  a  národní  pokladní.  Všechny  tyto  dokumenty  jsou  dobře  archivovány  a
aktualizovány.

V odpoledních  hodinách,  kdy  se  konala  schůze  Národní  rady,  absolvovali  vizitátoři  prohlídku
knihovny a historických míst kláštera PMS. Navštívili jsme také místo, kde během občanské války
bylo  zabito  14  mnichů.  Pak  v  17:00  jsme  oslavili  závěrečnou  mši  svatou  v  kapli  sv.  Michala
v klášteře PMS. Eucharistické slavnosti předsedal P. Alfréd. Oslavy se zúčastnili i někteří pražští
sekulární františkáni .Poté následovala večeře v pražském klášteře sester františkánek.

Neděle 19. května 2019
V neděli ráno jsme opustili Prahu a jeli auty na Svatou Horu u Příbrami (asi 60 km od Prahy) do
svatyně zasvěcené naší Paní, o kterou se starají redemptoristé. Zde jsme slavili v 10.00 hod mši
svatou, předsedal jí P. Alfred v italštině. Po prohlídce a obědě jsme se vydali cestou do Prahy do
Místního BS Černošice. Zúčastnili jsme se jejich měsíčního setkání. V současné době členové BS
studují encykliku Laudato Si, čtou ji doma a diskutují o ní během setkání. Setkání bylo zahájeno a
ukončeno modlitbou. Během setkání měli  občerstvení a čaj. Odtud Monika Midverytė jela přímo
na letiště, aby se vrátila do Litvy. P. Alfred odletěl následující den z Prahy do Říma.
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V. Doporučení

Po bratrské a pastorační návštěvě vydáváme Národnímu bratrskému společenství České republiky
následující doporučení:

1. Počáteční formace je prováděna podle potřeb a schopností každého místního BS.
Někteří  mají  oddělené  formační  schůzky  pro  kandidáty,  jiní  ne.  Formace  je  také  založena  na
národním formačním programu a materiálech poskytnutých CIOFS Radou a CAS. Bohužel kvůli
relativně vysokému průměrnému věku členů a ostatním členům s malými dětmi, se většina místních
BS schází jen jednou měsíčně. Tato věc by mohla být zlepšena.
2. Národní BS je zaměřeno na hlavní činnost OFS v České republice – různé poutě v celé zemi,
z nichž některé jsou velmi staré a slavné, kam jsou vítáni i sekulární františkáni ze sousedních zemí.
Taková  činnost  je  dobrou  formou  evangelizace a  způsobem,  jak  podporovat  františkánskou
spiritualitu  a  nová  povolání.  Nicméně  povzbuzujeme  Národní  radu,  aby  nezůstala  jen  u  staré
tradice, ale také byla otevřena novým inspiracím Ducha svatého, jediného Boha, který tvoří všechno
nové. Mons. Z. Wasserbauer, pomocný pražský biskup, nás povzbuzoval k hledání nových způsobů
evangelizace,  která  je  tak  nezbytná  pro  obyvatele  České  republiky.  Zveme Národní  radu,  aby
vyjádřila  podporu těmto členům SFŘ, kteří pracují  na poli  nové evangelizace a  hledala způsob
spolupráce s nimi.
3. Také vyzýváme Národní radu, aby se nevzdávala mladých lidí. Členové SFŘ mohou být svědky
krásy závazku,  služby,  tradiční  rodiny atd.  pro  mladé lidi.  Národní  rada  nemusí  nutně  usilovat
o založení oficiální Youfra v zemi, ale ať se zamyslí nad prostorem pro mladé lidi ve svých BS a
aktivitách.  Speciální  poutě  pro  mládež  s  charismatickým zpěvem,  kempováním,  by  mohly  být
jedním ze způsobů, jak začít vztah. Práce s mládeží by mohla být zvláštním posláním mladších
Místních  BS  SFŘ,  spolupracujících  s  bratry  prvního  řádu   a  františkánskými  sestrami.  Post-
synodická apoštolská exhortace Christus Vivit by mohla být zdrojem inspirace pro tuto misi.
4. Doporučujeme  hlavním  představeným  prvního  řádu,  aby  vytvořili  Konferenci  duchovních
asistentů. Tato konference pomůže nejen efektivnosti jejich služby SFŘ, ale také formaci bratří.
5. Je skutečností, že počet řeholních bratrů klesá. To způsobuje představeným těžkosti v hledání a
jmenování bratrů jako duchovních asistentů. Pro bratry je těžké asistovat, když vznikají nová BS
SFŘ. Doporučujeme tedy, aby tam, kde je to možné, byly připravovány a jmenovány jako duchovní
asistentky řeholní františkánské sestry.

VI. Obecné závěry
Národní BS funguje dobře. Národní rada pracuje kolektivně jako tým a schází se pravidelně každé
tři měsíce se 100% účastí. Věnuje čas nejen  diskusi, ale i společné modlitbě. Jsou v úzkém vztahu
s Radou CIOFS. Všechny důležité materiály z CIOFS jsou přeloženy a distribuovány Místním BS
ve čtvrtletním zpravodaji  /  časopisu. Mají  také webové stránky Národního BS, které jsou často
aktualizovány nejnovějšími zprávami. Můžeme tedy konstatovat, že komunikace mezi mezinárodní
a lokální úrovní funguje. Obvykle sdílejí formační materiály také se slovenským národním BS. To
je velmi dobré.
Modlíme se k našemu Serafinskému Otci sv. Františkovi a k naší matce sv. Kláře aby pomáhali
Národnímu BS vytrvale  kráčet  v  jejich  stopách.  Také  prosíme  o  přímluvu sv.  Anežku  českou,
sv. Ludvíka a sv. Alžbětu o požehnání pro  všechny bratry a sestry SFŘ v České republice.

Monika Midveryté OFS, Int.Councillor of Lithuania, Delegate of Minister General, Tibor Kauser
Fr. Alfred Parambakathu, OFMConv., General Spiritual Assistant

7 .6.2019
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