
Příloha č. 15

PUTOVNÍ  IKONA  „Královna františkánské rodiny“

(foto ikony nalezneš v příloze Zpravodaje)

Ikona „Regina familiae franciscanae“ - (Královna františkánské rodiny) byla vytvořena v Litvě v roce 
2018 u příležitosti konání 3. evropského OFS a YouFra kongresu s cílem navštívit, sjednotit a 
povzbudit bratrská společenství po celé Evropě.
    Ikona prošla již několik zemí – s velkou radostí ji po tři měsíce hostili i naši slovenští bratři. Také 
naše Národní rada požádala litevské koordinátory pouti o termín pro naši republiku.

Posláním poutě Ikony je navštívit všechna MBS SFŘ a YouFra, ale může být také uctívána ve 
františkánských náboženských komunitách a františkánských farnostech. Bylo by také vhodné přinést 
ikonu k nemocným příslušníkům MBS. Může být vybrán zvláštní obřad uctívání ikony (slavnostní, 
běžný nebo soukromý).

Ikona je vlastně modlitba očí – je to obraz plný symboliky a je dobré ji rozjímat tak, jako třeba text 
Písma. Ikony vznikaly v Evropě již od 4. století – tedy ještě před rozdělením církve na katolickou a 
pravoslavnou. 
Na naší ikoně tmavá barva pozadí symbolizuje svět, zlatá a červená barva Boha, modrá je symbolem 
lidství. Navíc jsou do obrazu vloženy ostatky našich hlavních světců – sv. Františka, sv. Kláry a 
sv. Alžběty Uherské.

Máte zájem o duchovní setkání s ikonou?

Pak je třeba se na tuto slavnost náležitě připravit a  řídit se kánonem, který později spolu s dalšími
pokyny zašleme. Základním pravidlem je, že si ikonu osobně a slavnostně předávají ministři nebo 
zástupci  MBS (nelze posílat poštou). Ikona může zůstat 1 – 2 týdny na místě (nejlépe kaple, kostel). 
Zároveň je doporučováno navštívit s ikonou naše nemocné bratry a sestry, domovy důchodců, rodiny 
s dětmi, apod.

Trasa ikony a postup předávání bude koordinovat Národní rada a ministři MBS dostanou včas 
rozpis pouti (tak aby vzdálenosti byly co nejmenší), aby věděli, od koho budou ikonu přebírat a komu
ji následně odevzdají. (zajistí Luboš Kolafa)

Pravděpodobný termín (zatím nedojednaný) může být podzim 2020 nebo jaro 2021.

Jaké z toho pro jednotlivé ministry MBS vyplývají úkoly?

• Odeslat informaci, že máte ve vašem MBS, či farnosti o putovní ikonu zájem
• a jak si představují přibližně její využití. Projednejte i s místním farářem apod.

Prosíme proto ministry Místních bratrských společenství, kteří mají o Ikonu zájem, aby se přihlásili na 
adresu lubos.kolafa@kolafa.name nebo tel: 602 306 284 , nejlépe do 30.5.2020.

Kéž nám Královna františkánské rodiny přinese hojné požehnání.
Pokoj a dobro.
NR SFŘ ČR



Příloha č. 15

PRAVIDLA PUTOVÁNÍ IKONY - KRÁLOVNA FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY

Ikona Regina Familiae Franciscanae (Královna františkánské rodiny) byla vytvořena v roce 2018 v 
Litvě na začátku 3. evropského kongresu OFS a YouFra. 

• Motto : Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra (Jn 7, 38).

 Ikona Královna františkánské rodiny byla dne 17. března 2018 v Medininkai (Litva) požehnána a 
zahájila pouť mezi evropskými BS OFS a YouFra.

Posláním poutě Ikony je navštívit všechna místní BS OFS a YouFra, ale může být také uctívána ve
františkánských náboženských komunitách a františkánských farnostech. Bylo by také vhodné 
přinést ikonu k nemocným příslušníkům BS. Může být vybrán zvláštní obřad uctívání (slavnostní, 
běžný nebo soukromý) ikony.

Mezinárodní pouť ikony je koordinována sekulárním františkánským řádem v Litvě 
(ofs.lietuvoje@gmail.com).
Národním koordinátorem pouti Ikony v národních BS je národní ministr OFS nebo člen 
mezinárodní rady a prezident nebo mezinárodní delegát YouFra.
Za pouť ikony v místních BS jsou odpovědní místní ministři OFS a prezidenti YouFra.

BS, ve kterém je ikona umístěna, je povinno předem kontaktovat jiné BS a předat mu ikonu 
podle plánu. BS je zodpovědné za úschovu a předávání úplného poutního souboru Ikony , který 
zahrnuje:
Pouzdro 1: Ikona Královny františkánské rodiny (zasklená a zarámovaná);
Pouzdro 2: Příslušenství k ikonám:
1. Pravidla pouťování ikony (EN a IT - 2 ks);
2. Pokyny k modlitbě u Ikony a liturgické texty (EN a IT - 4 ks);
3. Deník pouti ikony (album pro obrázky a svědectví);
4. Reprodukce ikony - ukázkový obrázek s pokyny k modlitbě sedmiradostného růžence  
blahoslavené Panny Marie;
5. Ukázková brožura o Regina Familiae Franciscanae;
6. Dřevěný stojan na ikonu.
Pokud něco chybí nebo je poškozeno příslušenství, musí ministr BS neprodleně informovat 
národního koordinátora  Ikony.

Přivítání a odvoz ikony a modlitba k ikoně v BS musí probíhat v souladu s přiloženými pokyny k
modlitbě u ikony a liturgickými texty. BS by se mělo připravit na tuto službu předem, řádně 
připravit místo pro ikonu a modlitbu, starat se o svíčky a květiny.

Během návštěvy Ikony by se BS mělo s Ikonou vyfotografovat a vložit obrázek (10x15) do deníku 
poutě Ikony. Vedle obrázku uveďte prosím následující informace  : datum návštěvy Ikony v BS, 
místo (město a zemi), přesný název místního BS a stručné svědectví (o pouti Ikony ve vašem BS) ). 
Stejný obrázek a jeho popis zašlete prosím národnímu koordinátorovi poutě ikony.

Během návštěvy Ikony by členové BS měli dostat kopie brožury o Ikoně a její reprodukce 
(obrázky). Chcete-li si koupit kopie ikony Regina Familiae Franciscanae nebo brožury, obraťte se 
na národního koordinátora poutě.

Veškeré informace o ikoně královny františkánské rodiny a její pouti jsou k dispozici na stránce 
Facebook @reginafamiliaefranciscanae.

Královno františkánské rodiny, oroduj za nás !


