
  

 

ZÁŘÍ 2020 ČÍSLO 10               NR 2018 - 2021 

ZPRAVODAJ 

NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 
SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

Uvnitř naleznete: Kalendárium; Program zasedání Národní rady; 
Modlitební úmysly na IV. kv.; Putování z Levého Hradce na Velehrad 
(CMP) v čase pandemie; Oblastní setkání na Svaté Hoře; Svěcení 
Mariánského sloupu; Františkánská lesní stezka; Pozvánky na terciářské 
akce a na pouť do Assisi; Věčné sliby u PMS; Výročí a mnoho dalšího... 

Být učedníkem 

Všimli jste si, kolik shody je mezi Kristovými učedníky, jak je popisují evangelia a Skutky apoštolů a 

námi? Pán si je - úplně obyčejné lidi (rybáře, celníka) a nepřipravené vybral. Oni všeho nechali a šli za 

ním, jdou s nadšením hlásat Boží království. Pak se bojí komplikací - bouře na lodi, neví si rady, jak zajistit 

večeři pro zástupy, dělá jim dobře, když je Kristus oslavován, vidí v něm Mesiáše, očekávají, že se budou 

podílet na jeho vládě a slávě již zde na zemi. Ale v závěru jeho života ho zradí, zapřou nebo se rozutečou. 

Po Zmrtvýchvstání s ním prožívají dalších 40 dní – vidí ho, poslouchají ho a přece, když vystupuje na 

nebesa, kladou mu poslední otázku: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“(Sk 1,6)… 

Takže zase nepochopení. Kristova odpověď jim však určí jejich další program a zaměření:  „Není vaše věc 

znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás 

sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, až na sám konec země.“ Za deset 

dní byli naplněni Duchem svatým. A když dále sledujeme jejich činnost popsanou ve Skutcích apoštolů, 

nestačíme se divit: Titíž lidé se nebojí, vystupují rozhodně na veřejnosti, budují strukturu církve, modlí se, 

pečují o chudé a potřebné, často hledají s obtížemi řešení i shodu mezi sebou, nesou rizika nepochopení, 

ochotně a s radostí snášejí pro Krista příkoří i rány. Ale radostnou zvěst šíří dále - až do končin země. 

V síle Ducha svatého měli výdrž až do smrti (většinou mučednické). 

A jak my? Ducha svatého jsme obdrželi při svátosti biřmování a pokyn být svědky Krista zde pro nás platí. 

Máme také výdrž a nadšení? Máme stále vědomí, že jsme učedníky a že nás denně Kristus vysílá?  

František Reichel 

Seznam příloh Zpravodaje: 

- Laetitia Vera - formační příloha 

- Fotopříloha  - CMP, Lesní stezka, Svatá Hora, Věčné sliby u PMS a další 
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Letos Den chudých 15. 11. 
 

Už zase. Ten náš pan papež František si nedá pokoj. My se za chudé a potřebné modlíme a taky přispí-
váme na charitu a obdobné účely. Ale věnovat se osamělým přímo - navštívit je, zavolat jim, poslat 
SMS, nebo dokonce s nimi vypít kávu a popovídat? A ještě s těmi, které „nemusím“?  A tak je třeba 
najít si důvod proč těm osamělým a potřebným se nemohu věnovat - nemám čas, mám důležitější věci 
apod. Další důvody najdeš v evangeliu sv. Lukáše (14, 18 -20). 

Anebo: V týdnu od 8. listopadu si polož večer při zpytování svědomí otázku: Kdo je potřebný v mém 
okolí - v našem MBS, farnosti, domě, obci. S kým se nechci setkat, ani promluvit? 

František Reichel 

4.  října svátek sv. Františka z Assisi 

!AKCE ZRUŠENA! (17.  října podzimní formační seminář) !AKCE ZRUŠENA! 

1.   listopadu slavnost Všech svatých  

15.    listopadu Světový den chudých 

17. listopadu svátek sv. Alžběty Uherské 

29. listopadu svátek Všech svatých serafínského řádu 

8.  prosince slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie 

25. prosince slavnost Narození Páně 

Kalendárium SFŘ 

Říjen: Evangelizační: misijní poslání laiků v církvi: modlíme se, aby mohli mít věřící pokřtění laici, zvláště 

ženy, větší zastoupení a zodpovědnosti v církevních oblastech. 

            SFŘ: za generální kapitulu SFŘ 

            Otče náš... 

 

Listopad: Všeobecný: umělá inteligence: modlíme se, aby byl rozvoj robotizace a umělé inteligence vždy 

k užitku lidí. 

            SFŘ: za předsednictvo CIOFS a Generální kapitulu SFŘ 

            Otče náš.... 

 

Prosinec: Evangelizační: život modlitby: modlíme se, abychom svůj osobní vztah s Ježíšem posilovali Bo-

žím slovem a životem modlitby. 

           SFŘ : za růst SFŘ a Youfra ve světě. 

           Otče náš... 

Modlitební úmysly CIOFS ve IV. čtvrtletí 2020 
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1) Zahájení - modlitba 

2) Naše služba v MBS: 

 a) Kapituly a vizitace - uskutečněné (zprávy a hodnocení) všichni 

          Kapituly a vizitace v 4. čtvrtletí (jmenovitě s termíny - příloha č. 1) ZN 

 b) Různá sdělení o MBS. 

      Ostrava, Jablunkov, Český Těšín návštěva a navázání kontaktu s duchovními asistenty FR + LH 

          Sokolov - proběhlo setkání s duchovním asistentem FR 

3) Národní bratrské společenství (akce NR a další) 

 a) Příprava volební kapituly NBS 11. - 13. 6. 2021 FR 

          Výběr témat Znamení doby (připravil J. Šenkýř) 

 b) Závěr 39. ročníku Cyrilometodějské pouti  FR 

 c) Pouť na Sv. Antonínek 28. 6.  HR 

 d) Exercicie pro terciáře v Olomouci 16. - 18. 8.  MBR 

 e) Františkánská stezka v Hradci Králové 29. 8.  MK 

 f) Pouť SFŘ na Svatý Hostýn 12. 9. - příprava  ZN + PV 

 g) Oblastní pouť SFŘ na Hrádek u Vlašimi 19. 9.  FR 

 h) Podzimní formační seminář v Brně 17. 10. - aktuální stav přihlášek  LH 

 i) Kalendář akcí  NBS 2021 (návrh - příloha č. 2) LK 

 j) Zpravodaj NBS 8 (obsah, termíny) - uzávěrka  5. 9. (příloha č. 3) FR 

 k) Webové stránky SFŘ - aktualizace stránek MBS (jmenovitě)  LK 

4) Mezinárodní bratrské společenství 

 a) Téma CIOFS pro formaci - Konstruktivní dialog v rodině MK 

 b) Spolupráce s NBS Slovenska - setkání ministrů NBS 17. 7.  

        (příloha č. 4)   FR 

 c) Odběr časopisu Františkánská rodina  ZN 

5) Hospodaření - připraví Marie Richterová 

 a) Stav účtu a pokladny (příloha č. 5)  MR 

 b) Příspěvky MBS  2020  MR 

6) Publikace 

 a) Všechno má svůj čas - nové pražské kostely - předání do tisku LK 

 b) Cestou pokory (2021) příprava  LK 

 c) Informační letáčky, záložky - distribuce  ZN 

 d) Manuál pro duchovní asistenty (slovensky) tisk/xerox FK + ZN 

 e) Kalendář SFŘ - propagační materiál 2021??  LK 

7) Různé 

 a) Putování ikony MFF  MK a LK 

 b) Františkánská pouť do Assisi 2021 (8. - 15. 5.) zadání, duchovní asistence  FR + LK 

Program zasedání NR 5. září 2020  v klášteře  minoritů v Praze 
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Modlitební úmysly SFŘ ve IV. čtvrtletí 2020 

Říjen 2020 

Celý Zákon totiž v jedněch slovech je obsažen:  
Milovati budeš bližního svého jako sám sebe.     (Gal 5,14)       
HO  GAR  PAS  NOMOS  EN  ENI  LOGÓ  PEPLÉRÓTAI,  EN TÓ: 
AGAPÉSEIS  TON  PLÉSION  SÚ  HÓS  SEAUTON. 
(Známe toto přikázání - dle Kristových slov největší v Písmu a rovné příkazu milovat Boha. Je na více mís-
tech  Nového Zákona. V listu sv. Jakuba (Jak 2,8) je dokonce nazváno „královský zákon“ (Nomos basili-
kos). V nás však stále trvá otázka, kterou Kristu položil učitel Zákona: Kdo je můj bližní? A jak ho může-
me milovat?  Ježíš nám vypráví podobenství o milosrdném Samaritánovi, který ošetřil člověka opuštěného 
a zraněného a zaplatil i náklady na jeho léčení. Samaritán snad toho člověka miloval? Jak by mohl, vždyť 
ho přece viděl poprvé v životě. On mu přesto pomohl, protože tak mu to kázalo jeho svědomí, lidský soucit 
s ubohým, lidská solidarita. A to všechno patří k lásce. Láska totiž není na začátku, ale na konci našich 
nejušlechtilejších činů. Láska, to je Boží odměna za to, že jsme potkali nešťastného člověka a poznali v 
něm svého bratra.)   
Požehnaný jsi, náš Bože, neboť vidíš všechno své stvoření jako jedinou rodinu, spojenou láskou, soucitem, 
bratrstvím a solidaritou, ty vedeš naše svědomí a ukládáš nám, abychom budovali svět jako šťastné spole-
čenství bratří a sester. 
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky. 
 

Listopad 2020 

Bože, slyš modlitbu mou a naslouchej slovům mých úst.  (ŽL 54,4) 
ELOHÍM  ŠEMA  TEFILÁTÍ  HAAZÍNÁH  LEIMERÉ  FÍ 
(Prosíme Boha, aby naslouchal našim modlitbám. Ale modlíme se tak, aby Bůh v naší modlitbě poznával 
hlubiny naší duše? Tak, aby v naší modlitbě slyšel, po jaké životní cestě chceme jít, jaké otázky trýzní naše 
nitro, jaké bolesti jsou skryty v našem srdci? Přiznejme si, jak často nedokážeme Boha oslovit a jak často 
se o to ani příliš nesnažíme. Pak naše modlitby bývají jen planým opakováním naučených slov a naše mysl 
bloudí v denních starostech. Sami to cítíme a trápí nás to. Ale žádná modlitba není úplně bez ceny, protože 
Bůh ji slyší. Když nedokážeme Bohu nabídnout své nitro, nabízíme aspoň lidská slova. A doufáme, že vše-
vědoucí Bůh dobře zná naše denní útrapy a není třeba mu napovídat, co by měl pro nás udělat. Pravým 
ovocem modlitby je proměna naší duše, aby správně poznávala Boží vůli a nacházela v sobě sílu podle ní 
žít.)    
Požehnaný jsi, náš Bože, který vidíš do našeho srdce a nasloucháš našim slovům i tehdy, když ta slova jsou 
nedokonalá a my jimi nedovedeme vyslovit to, co naše duše cítí, neboť ty nás znáš lépe, než my sami sebe. 
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky. 
 

Prosinec 2020 

Pane, zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den už se nachýlil.  (Lk 24,29) 
MEINON  METH‘HÉMÓN,  HOTI  PROS  ESPERAN  ESTIN  KAI  KEKLIKEN  ÉDÉ  HÉ  HÉMERA. 
(Celý náš život je cestou do Emauz. A my stále více cítíme, že přijde čas, kdy „den se nachýlí“. Brzy jeden 
rok skončí a my vstoupíme do dalšího. Co tento rok zanechal v našem životě? Potkávali jsme v něm sestry 
a bratry, věřící i nevěřící, a ti šli vedle nás rozličnými cestami. Očekávali od nás naději pro své životy a 
sami nám novou naději nabízeli. Dokázali jsme je přijímat jako Pánův dar? A chceme se o to snažit i v dal-
ším roce? Jsme jako ti poutníci do Emauz, kteří celou cestu uvažovali o smyslu Ježíšova života a  smrti a 
hledali novou naději pro svůj život, aby na konci cesty poznali, že Pán stále šel vedle nich.) 
Požehnaný jsi, Pane Ježíši Kriste, který nás tiše provázíš na cestě životem, jsi skrytý a přece stále v naší 
blízkosti, stále nám otevíráš poselství Písma a jsi s námi v tajemném společenství svého těla a své krve až 
do chvíle, kdy naše cesta skončí. 
Požehnaný jsi, náš Pane, navěky. 

Sestavil Jaroslav Antoš  
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3. ledna – Tříkrálové setkání v Praze 

23.– 24. ledna – setkání ministrů Brno Petrinum 

13. února – zahájení  40. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci 

6. března – 12. zasedání NR v Praze 

7.  – 11. března – seminář pro františkánskou rodinu Velehrad Stojanov 

20. března – jarní formační seminář SFŘ v Praze 

21. března – oblastní setkání na Sv. Antonínku 

24. dubna – pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00) oblastní 

setkání 

8. května – pouť na Svatou Horu v Příbrami – oblastní setkání  

8. - 15. května – Národní pouť do Asissi v roce 800. výročí založení Řádu 

20. května – 20. ročník oblastní pouti seniorů do františkánského kláštera Hájek u Prahy 

29. května – 13. zasedání NR  v Brně 

5. června – Mariánská pouť Prahou (283. ročník)  

11. - 13. června – VNK – návrh 

26. června – 1. zasedání NR v Brně 

27. června – Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku 

21. srpna – poslední etapa 40. ročníku CMP  

28. srpna – Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (5. ročník) 

1. září – Den modliteb za péči o stvoření 

11. září – 2. zasedání NR v Praze – návrh 

17. – 18. září –  Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn 

25. září  – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi 

15. – 16. října – podzimní formační seminář v Brně – návrh 

31. října – oblastní setkání na Sv. Antonínku 

21. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých 

4. prosince – 4. zasedání NR v Brně – návrh 

Poznámka: tučně – akce zajišťuje Národní rada SFŘ 

Uzávěrka Zpravodaje NBS: 9.3.2021, 8.6.2021, 7.9.2021, 7.12.2021 

 

Akce sousedních NBS SFŘ, na které jsme zváni: 

5. – 12. září – Mezinárodní Eucharistický kongres v Budapešti 

 

Akce Mezinárodního společenství SFŘ (CIOFS) s prosbou o modlitbu: 

14. – 22. listopadu – Generální kapitula našeho řádu (CIOFS) v Římě  

Návrh KALENDÁŘE NBS SFŘ v ČR pro rok 2021 
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Tradiční pouť s netradičním průběhem - tak je možno označit letošní ročník, který proběhl v 19 etapách.  
O zahájení na Levém Hradci a prvních dvou etapách včetně zastavení u Paládia ve Staré Boleslavi jsme 
psali v minulém čísle. Ale před plánovaným zahájením 3. etapy v březnu v  Sadské byla vyhlášena náročná 
epidemiologická opatření včetně omezení pohybu a počtu účastníků. Ale hned po uvolnění v květnu jsme 
ze Sadské vyrazili a postupně v průběhu června a července jsme dohnali zpoždění a v srpnu jsme závěrečné 
tři etapy již putovali v plánovaném termínu. Na Velehrad jsme došli v obvyklém počtu 25 poutníků společ-
ně s účastníky 20. ročníku Moravské hvězdicové pouti na Velehrad. Velkou naší radostí byla oslava 90. na-
rozenin naší poutnice Ing. Heleny Jedličkové (od roku 1998) při předposlední etapě na Bunči.  

O zahájení jubilejního 40. ročníku 13. února 2021 na Levém Hradci přineseme podrobnosti v příštím čísle 
Zpravodaje SFŘ. 

František Reichel 

Skončil 39. ročník Cyrilometodějské pouti z Levého Hradce na Velehrad 

Oblastní setkání na Svaté Hoře v Příbrami  
V sobotu 4. července se konalo oblastní setkání na jednom z našich nejvýznamnějších mariánských pout-
ních míst. Jako zástupci našeho společenství se na pouť vydala sestra Marie Wodáková a Jana Heroutová 
s manželem, který řídil auto a umožnil nám dostat se do Příbrami do deseti hodin dopoledne, kdy začínala 
mše svatá. Vlakem není možné se z Jihlavy od rána dostat na toto místo do uvedené dopolední hodiny.  

Po mírném bloudění v Táboře jsme přijeli téměř přesně na mši svatou, kde se před oltářem setkali čtyři 
kněží - P. Jan Nepomuk Svoboda OFM z Plzně, P. Eliáš Paseka OFM z Prahy, P. František Kro-
czek OFMCap. z Prahy a P. Bonaventura Čapek OFM, který byl hlavním celebrantem.  Počasí bylo nádher-
né a po mši jsme se chvilku procházeli po poutním místě.  Následoval oběd v krásném refektáři, kde jsme si 
povídali s těmi sestrami a bratry, které jsme znali i z jiných setkání. P. František Kroczek si připravil před-
nášku o svatém P. Piovi z Pietrelciny, která se konala v refektáři a byla velmi zajímavá. Mohli jsme si vzít 
letáček o Sekulárním františkánském řádu, modlitbu z encykliky papeže Františka Laudato si´ a záložku 
s modlitbou sv. Františka, opět s textem modlitby z encykliky Laudato si´. Na záložce je obrázek P. Micha-
la Pometla OFM, který zemřel v srpnu minulého roku.  

Po přednášce jsme byli sehnáni jak hejno opeřenců na venkovní schody poutního místa a byla pořízena 
skupinová fotografie. Pak jsme se vydali na nedalekou Kalvárii, kde jsme se pomodlili radostný růženec.  

Myslím, že nejvíce účastníků bylo ze Sušice, ale nerada bych se mýlila. Jen byli dobře poznat, protože měli 
na sobě žlutá trička s nápisem, ze kterého společenství jsou.  Dá se jen obdivovat jejich nadšení pro františ-
kánskou spiritualitu. 

Po třetí hodině odpoledne naše pouť skončila a šli jsme většinou pod Svatou Horu na parkoviště k našim 
autům.  Naše stará škodovka Felicie se františkánsky krčila mezi zdatnými novějšími  automobily, ale do-
mů nás spolehlivě dovezla. Cestou jsme se stavili ještě v Milevsku a v Klokotech u Tábora, kde byla právě 
sloužena mše svatá. Toto poutní místo je nádherně renovováno a právě se topilo v záplavě kvetoucích růží.  
V Milevsku jsme zase obdivovali kostel a nově restaurované části kláštera. Přesto hned vedle muzea, tedy 
obnovené části, je zchátralá budova a také ještě i jiné části jsou ve velmi špatném stavu. Práce tady mají 
premonstráti ještě opravdu hodně.  

Domů jsme dorazili okolo osmé hodiny večerní s vděčností v srdci, že jsme mohli prožít tak nádherný den. 

Jana Heroutová  
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„Předem mého dopisu“ o tom, jak probíhalo posvěcení nově postaveného Mariánského sloupu na pražském 
Staroměstském náměstí, se musím omluvit všem katolíkům, kteří nebyli pro znovupostavení a také se příliš 
nechlubí láskou k Panně Marii z důvodů jak pochopitelných /ekumena/, tak zcela nepochopitelných, a po-
pravdě říct, že mám Pannu Marii ráda a pokládám se docela staromilecky za její ctitelku. S nadšením jsem 
proto přijala pořadatelskou službu, o níž jsem se náhodou dozvěděla přes členy Živého růžence, oblékla 
zelenožlutou vestu a podstoupila školení. Už z večerního setkání bylo zřejmé, že výhrůžek a nepřátelství 
přes internet je požehnaně, protože instrukcemi prosakovala opatrnost, která předpokládala útoky a různé 
druhy násilí. Když jsme den na to přicházeli průvodem do chrámu, nedělo se nic. Bylo mi přiděleno pole 
lavic, na nichž byla jména různých úctyhodných hostů  a mým úkolem bylo je usadit.  Když jsem pomohla 
najít místo všem těm Colorado-Mansfeldům, Ovčáčkům a Schwarzenbergům, běžela jsem ještě pro bledě-
modré mašličky, které si měli všichni účastníci vetknout do klopy a tím tak zpečetit svou „mariánskost.“ 

Mše to byla krásná, pan kardinál v homilii pokorně zopakoval všechny známé argumenty, které vyvracely 
názor, že sloup byl postaven jako vítězství Habsburků nad nepřáteli protestanty a připomněl, že nejen celá 
Praha bez rozdílu konfesí bojovala proti Švédům, ale dokonce se na stranu Pražanů přidala i pražská židov-
ská obec. Připomněl naše velké básníky, jako byli Seifert, Holan a Renč, kteří se ve svých básních zabývali 
mariánským sloupem  a zdůraznil,  že Matka Boží není na tomto sloupu královnou s korunou na hlavě, ale 
že je to dívka s rozpuštěnými vlasy, která má na hlavě věnec hvězd, nikoli symbol triumfu, ale symbol boje 
proti zlu. Přese všechna jasná a argumentačně silná sdělení byl pan kardinál viditelně nervózní a unavený. 
Později mi jeden bratr poslal na vysvětlenou listinu, která měla být vložena do dříku sloupu a jejíž signatáři 
vyvolali posměch a úšklebky mnohých. Vložila-li se nějaká listina, či nevložila, nevím. Viděla jsem pouze, 
že byl vložen obraz Panny Marie Rynecké a kamenné růže, které vysekal pan Váňa se svými spolupracov-
níky. Naštěstí, my obyčejní smrtelníci, jsme ušetřeni podobných politicko-prestižních vod a mohli jsme 
prožívat mši a celou slavnost, kde byla přítomnost Matky Boží téměř rozpoznatelná - celým srdcem. Ven-
ku, když jsme dle instrukcí usměrnili dav vycházející z kostela, /prosím vás, hlavně rychle, zněl bojový 
úkol/, nás nečekalo žádné překvapení. Žádné dlažební kostky či zbytky prošlého jídla z protisloupově nala-
děných obchodních řetězců, prostě nic! Náměstí bylo téměř plné mariánských ctitelů, kteří se skoro všichni 
osobně znají. Jak říká pan biskup Baxant o katolících vůbec: „Není nás moc, ale zase se všichni známe.“ 

Kromě nich tam byli i přihlížející, i nevěřící Pražané, a ti všichni si nás prohlíželi kritickým, ale docela 
smířlivým okem. Skoro bych řekla, že jim sametové pláště, kožešinové límce a růžové čepičky 
s bambulkami vůbec nevadily. Pár výkřiků se ozvalo ze Staroměstské radnice zesílené megafonem, které 
poměrně záhy zmlkly a pak skupina bez megafonu odkudsi od sv. Mikuláše poněkud vytrvaleji provoláva-
la cosi o tom, že Panna Maria rozděluje a že je to modla. Na náměstí byl připravený orchestr a tak jsme si 
společně zazpívali mariánské písně a to už hlouček dávno umlkl a vše se obrátilo v naprostou pohodu. 
Když jsem pak četla nejrůznější komentáře k této akci, měla jsem dojem, že jsem byla někde jinde. Ale tak 
to bývá. Panna Maria vzbuzuje nepřátelství, rozdělení, závist, žárlivost a všechny druhy špatnosti. Dokonce 
řevnivost mezi městy! Brno se rozhodlo ve stejný čas a ve stejný den odhalit taky sochu - jezuity P. Středy, 
který se rovněž vyznamenal v boji proti Švédům… Bez komentáře. No, nedivme se. Když se nebe skloní 
k Zemi v podobě Boží matky, a nemusí to být přímo její zjevení, nastává strkanice. Každý chce mít v té 
chvíli v klopě bleděmodrou mašličku nebo aspoň vykřiknout, že ji nechce. Vlastně mají bratři protestanti 
v těch svých heslech zrnko pravdy: Panna Maria opravdu rozděluje. Ale ne ona, jistě. Vždyť ona má ráda 
všechny svoje děti, a ty zlobivé o to víc. 

                        Věra Eliášková 

 

Posvěcení Mariánského sloupu 
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Krátké ohlédnutí za exerciciemi v Olomouci 
 

„Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na 
sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí……“          (Flp 2, 6-9) 

Téma duchovních cvičení, které dával P. Rafael Budil, OFMCap. od 13. do 16. srpna 2020 v prostorách 
kláštera bratří kapucínů v Olomouci, bylo vláhou pro naše duše, mnohdy uspěchané, netrpělivé a nesoustře-
děné. A čas, který jsme mohli takto s Pánem prožít, byl zase „nabíječkou“ pro další dny a měsíce, v nichž 
musíme zápolit s pýchou svou i s pýchou světa, ve kterém žijeme. 
V počtu šestnácti účastníků, v tichosti úst i světských myšlenek, jsme prožili čtyři požehnané dny a rozjí-
mali úryvky z Písma i textů a modliteb sv. Františka, vděčně přijali i možnost celonoční adorace. Naše po-
děkování patří především exercitátorovi za službu a ochotu, s kterou se nám věnoval. 
MBS Olomouc-rodiny pořádá exercicie každoročně a vždy zbývá ještě několik míst i pro zájemce z jiných 
MBS. Bylo tomu tak i letos a my děkujeme za pěkné společenství terciářů z různých koutů naší země.  
 

Jitka Hubáčková, MBS Olomouc-rodiny 

17. 7. 2020 se opět setkali národní ministři Jozef Gazdík a František Reichel v Žilině, aby vyhodnotili spo-
lupráci mezi našimi NBS a projednali program další spolupráce: 

1) Účast na významných akcích 

· V roce 2019 se členové NBS Slovenska zúčastnili ve velkém počtu Mariánské pouti Prahou a naopak 
členové NBS se zúčastnili Celoslovenského stretnutie OFS v Krivej na Oravě, členové Národní rady 
ČR se zúčastnili volební kapituly NBS Slovenska i formačních seminářů. 

· V roce 2020 byly plánované akce a setkání v prvním pololetí narušeny koronavirovou epidemií. Ve 2. 
pololetí zve NBS Slovenska na X. národní kapitulu v Melčicích 4. - 6. 9. a NBS ČR na Národní fran-
tiškánskou pouť na Svatý Hostýn 11. – 12. 9. 

· V roce 2021 NBS Slovenska připravuje celoslovenské stretnutie a zve členy SFŘ z ČR. Termín bude 
upřesněn. NBS ČR zašle pozvánku na Mariánskou pouť Prahou (5. 6.) a Národní pouť na Svatý Hos-
týn (18. 9.). NBS ČR připravuje pouť do Assisi a Padovy ve dnech 8. - 15. 5. (možnost úpravy trasy 
přes Bratislavu). 

2) Publikační a vydavatelská činnost: 

· NBS SR bude nadále zasílat časopis Františkanska rodina –bude zasílán pro NR ČR (objednávka je 
na 15kusů). Časopis v elektronické formě je posílán na webové stránky SFŘ ČR 

· Zpravodaj  NBS SFŘ ČR je zasílán na Slovensko na adresy  členů NR. 

· NBS ČR vydalo v roce 2019 knihu „Svatost ve světě“. 200 kusů bylo zasláno na Slovensko a při 
dnešním setkání byla předána další publikace „Duchovní doprovázení“ (120 výtisků). 

3) Obě Národní společenství si poskytují překlady dokumentů, které vydává Mezinárodní rada OFS. V roce 
2019 byl pro potřeby NBS ČR předán v elektronické formě „Manuál pro duchovní asistenty“. 

4)  Ke zvážení oběma Národním radám předáváme návrh na společné zasedání k projednání další spoluprá-
ce (nejvhodněji na Velehradě nebo Šaštíně). 

  Jozef Gazdík František Reichel 

Jak pokračuje spolupráce NBS SFŘ ČR a Slovenska 
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Františkánská lesní stezka 2020 

Místní bratrské společenství Sekulárního řádu sv. Františka v Hradci Králové uspořádalo v sobotu 
29. srpna 2020 již 4. ročník Františkánské stezky ke Dni modliteb za péči o stvoření.  

Papež František vyhlásil před pěti lety den 1. září jako „Světový den modliteb za péči o stvoření.“ Slaví 
se v několika křesťanských církvích: v pravoslavné již od roku 1989, v katolické od roku 2015. Katolická 
církev se přidala tím, že tento den v roce 2015 v návaznosti na svoji encykliku Laudato si´ vyhlásil papež 
František.  

Stalo se již tradicí, že královéhradečtí františkánští terciáři pořádají každoročně o nejbližší sobotě 
k tomuto datu tzv. Františkánskou lesní stezku. Proto proběhla letos 29. srpna. I přes nejisté počasí se se-
šlo kolem pěti desítek zájemců v 9 hodin ráno v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové ke slave-
ní zahajující mše svaté. Celebroval ji tentokrát vzácný host - pomocný olomoucký biskup Mons. Mgr. 
Antonín Basler. U oltáře sloužil i místní duchovní správce děkan ThLic. Prokop Brož, Th.D., kanovník 
katedrální kapituly v Hradci Králové a jáhen Ing. Pavel Starý, který je zároveň ředitelem Diecézních lesů 
Hradec Králové. Mezi účastníky nechyběl ani národní ministr Sekulárního františkánského řádu. Akce se 
zúčastnili i představitelé akademické obce z Prahy a  Olomouce. 

Po mši svaté prošli účastníci okruh, který vedl blízkými lesy a pěknou zdejší přírodou. Stezka obešla ryb-
ník Biřička, pokračovala mokřinami po hatích dále k rybníku Cikán, Datlík a Roudnička, dále vedla na 
Kopec sv. Jana, který je vzácnou lokalitou a v jeho těsném sousedství do dřevěného kostelíku sv. Jana 
Křtitele s unikátní zvonicí. Pokračovala kolem vodojemů, městské hvězdárny a krásných vyhlídek smě-
rem na Hradec Králové a zpět na faru na Novém Hradci Králové, kde poutníky čekalo občerstvení 
v podobě výborného guláše, řízečků a dalších dobrot, které upekly sestry. 

Celý okruh měřil celkem 7,2 km a poutníky zde čekalo 16 zastavení. Na nich se seznámili vždy s nějakou 
myšlenkou, vybranou a upravenou z různých pramenů, týkající se více či méně encykliky Laudato si. Po-
stupně se odkrývaly zajímavé souvislosti mezi ekologií, teologií a františkánským přístupem ke stvoření a 
přírodě. Na závěr každého zastavení byl připraven citát nějaké osobnosti. Hned při prvním zastavení jsme 
si například připomněli, že františkáni nejsou žádní ekologičtí aktivisté v dnešním slova smyslu, protože, 
jak řekl kardinál Joseph Ratzinger: „Aktivista je opakem žasnoucího člověka.“ Stezka byla i příležitostí 
poděkovat 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 také inspirovala ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi životního prostředí, jíž čelí naše planeta. 
Tři ze zastavení připravil Ing. Pavel Starý, trvalý jáhen a ředitel Diecézních lesů Hradec Králové, pod je-
jichž patronací Stezka letos proběhla. 

Při závěrečném pohoštění na novohradecké faře otec biskup Antonín Basler  promluvil o celé akci takto: 
„Velmi rád bych vysoce zhodnotil dobrou myšlenku, která, kéž by se rozšířila i do mnoha dalších farností, 
když nemalá skupina lidí jde přírodou a je inspirována slovy papeže Františka z encykliky Laudato si a 
chce se nejen modlit za ochranu stvoření, ale také proto něco dělat. Moc děkuji všem organizátorům!“ 

 

Br. Martin Weisbauer, sekretář MBS Hradec Králové 

 

následuje kázání  Mons. Baslera 
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Den modliteb za péči o stvoření HK 1. 9. 2020 

Milí bratři a sestry, 

Světovým dnem modliteb za péči o stvoření zahajujeme tzv. Čas stvoření (Dobu stvoření), která potrvá až 
do svátku sv. Františka, tedy do 4. října. Tento den i následná doba je příležitostí uvědomit si znovu své po-
volání spravovat svět a starat se o něj; je také dnem díků za krásu Božího díla i dnem proseb o pomoc při 
ochraně stvoření a za odpuštění hříchů proti Božímu dílu, v němž smíme žít. U příležitosti 5. výročí vydání 
encykliky Laudato si´ byl vydán společný dokument několika vatikánských úřadů nazvaný “Cesty pro péči 
o společný dům.” Kromě ekologické konverze text vybízí ke změně mentality a zároveň poukazuje na cen-
trální postavení člověka, lidského života, protože „není možné chránit přírodu, nechráníme-li každou lid-
skou bytost. Nezastupitelnou roli má v této věci rodina.” Rád bych se spolu s vámi zamyslel i nad tímto té-
matem. O přírodě jistě více uslyšíme v následném programu s encyklikou Laudato si´. 

Rodina není ničím jiným, než soukolím, klenotnicí a tajemstvím lásky - lásky manželské, mateřské, otcov-
ské, synovské, sourozenecké, lásky babičky k vnoučatům, lásky vnoučat k dědečkovi, synovců a neteří ke 
strýcům a tetám, bratrancům... Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní rodinou. A pokud 
rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Kde vyhasíná láska, tam se rodina rozkládá. Proto 
rodiny musí čerpat tam, kde je zdroj lásky - Bůh. Bůh, který je láska, ví, co je to rodina, protože On ji vy-
myslel jako mistrovské dílo lásky, jako znak, symbol a typ každého dalšího záměru. Vytvořil-li On rodinu s 
láskou, také On ji může láskou uzdravit. 

Každá křesťanská rodina se má dnes, asi více než v kterékoli jiné době, cítit jako živá buňka církve. Budou-

li otcové a matky, i manželé spolu s dětmi, dávat své přirozené lásce rozměr víry, budou-li se vědomě milo-
vat tak, jak nám Ježíš přikázal, potom bude Ježíš stále přítomen mezi nimi. A tehdy bude moci každé rodin-
né společenství lépe zrcadlit rodinu nazaretskou. Křesťanské rodiny se tak stanou pevnostmi, do nichž jedo-
vatá voda ateismu nepronikne, a uprostřed světa budou ochranou nejvyšších lidských a křesťanských hod-
not. Proto církev povzbuzuje k přijímání svátostí, které přinášejí milost a obohacují nás nadpřirozenou lás-
kou; proto vyzývá ke společné modlitbě, k účasti na mši svaté, k tomu, abychom se živili Božím slovem a 
udržovali staré i nové pobožnosti, zvláště k Panně Marii, jež nám pomáhají růst v životě milosti. Jestliže v 
srdcích členů rodiny je tato láska zapálená a žije v nich, tak se nerodí neřešitelné problémy, neobjevují se 
nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. V současnosti rodina potřebuje sil-
nou injekci takovéto lásky. Láska k Bohu, přítomná v srdcích, umožní skutečné znovuobjevení tělesnosti, 
na kterou už nebude nahlíženo jako na špatnou, ale z jejích kladných stránek stvoření. Pouze láska pocháze-
jící od Boha může poskytnout bezpečná kritéria pro zodpovědné otcovství a mateřství. Zdá se, že pro na-
vrácení pravé tváře rodině a pro obnovení její krásy má důležitost onen zářivý a univerzální příklad, který 
vynalezla věčná Moudrost - rodina nazaretská. Na ni mohou pohlížet všechny současné i budoucí rodiny 
světa jako na svůj vzor a model. A nejen rodiny, ale i jejich jednotliví členové se jí mohou inspirovat, aby 
věděli, jaký postoj zaujmout, jaký názor zastávat, jaké vztahy rozvíjet. Každý muž na zemi, který je manžel 
a otec, může stále nacházet v Josefovi, Mariinu snoubenci a Ježíšově pěstounu, světlo, oporu a zdroj inspi-
race. Od něj se naučí věrnosti ve zkouškách, hrdinské čistotě, síle, tiché pracovitosti, respektu, úctě, posky-
tování ochrany matce svých dětí, spoluúčasti na rodinných starostech. A každá žena, která je manželkou a 
matkou, může objevit v Panně Marii to, čím má sama být, rovnost mezi mužem a ženou a svou vlastní 
osobnost. Díky ní pochopí, jak překračovat kruh vlastní rodiny a pro dobro druhých šířit bohatství jí vlastní 
- schopnost obětovat se, niternost, zbožnost i vrozenou potřebu pozdvihovat sebe i druhé šířením nevinnos-
ti, krásy a čistoty.  

Stejně tak děti najdou v Ježíšovi a jeho rodinném životě s Marií a Josefem obě tendence, spojené v obdivu-
hodné jednotě. Jednak svoji potřebu prosadit se jako další generace, která má otevřít novou kapitolu dějin, a 
jednak touhu utíkat se v lásce a poslušnosti pro ochranu k svým drahým. Svatá rodina je klenotem lidstva, 
který odráží život Trojice, kde láska činí ze všech jedno. 
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Pozorujeme-li rodinu, můžeme objevit nesmírné a velmi cenné hodnoty, které mohou celou společnost 
proměnit v jednu velkou rodinu.  

V rodině spolu bydlí lidé každého věku. Je v ní přirozené žít pro druhého a mít se navzájem rádi. 

I výchova dětí probíhá spontánně. Trestá se i odpouští jen pro dobro člověka. 

Smysl pro spravedlnost je v rodině běžným, stejně jako pocit viny a hanby před druhými. Je přirozené tr-
pět, obětovat se za druhé a nést navzájem svá břemena. Soudržnost a věrnost vlastní rodině je samozřejmá. 

Život druhého je v rodině stejně tak cenný jako vlastní, někdy ještě víc než vlastní. Staráme se o zdraví 
všech a pečujeme o toho, komu se nedaří dobře.  

V rodině se život přirozeně začíná i končí; nachází tam přijetí, lásku a péči člověk postižený, starý i ne-
mocný v konečném stadiu. 

Starost o vytváření domova a péče o něj je společná, účastní se všichni. 

V rodině se vyučuje i učí a všechno přispívá k dozrávání lidí. Její jednotliví členové mohou uznávat různé 
kulturní hodnoty, avšak každá různost se stává bohatstvím všech. I komunikace v rodině je spontánní. 
Každý má účast na všem a všechno sdílí. Úlohou každé rodiny je žít své povolání rodiny tak dokonale, aby 
se mohla stát vzorem pro celou lidskou rodinu a do ní přenášela své hodnoty svým typickým způsobem 
bytí. 

Jestliže se rodina stará o svůj domov - pak je to vzor pro obnovenou pozornost k životnímu prostředí a 
ekologii. 

Bůh vytvořil rodinu jako znamení a vzor každého dalšího lidského soužití. Úlohou rodin tedy je, aby stále 
doma udržovaly plamen lásky a tím oživovaly hodnoty, jež Bůh dal rodině, a obětavě a neustále je přináše-
ly všude do společnosti. Zachránit rodinu, znamená zachránit civilizaci a zachovat smysl celého díla stvo-
ření, jehož je člověk korunou. Kéž pro to uděláme všechno v duchu zásady sv. Benedikta – „Modli se a 
pracuj.” Amen.  

Pozvání na kontemplativní seminář  

Žít v Přítomnosti 
Vede: Václav Čáp - teolog, laický misionář a Daniela Hrtúsová - lékařka, psychoterapeutka  

Kdy? 7. – 11. 3. 2021 (začátek v neděli večer, ukončení ve čtvrtek po obědě) 

Kde? Velehrad, poutní dům Stojanov 

Přihlášky: www.kontemplativniseminare.cz  (od 1. 10. 2020 formulář přihlášky najdete pod názvem: K1 

pro františkány) 

Informace: brigita.reichsfeld@gmail.com, Tel: 739 389 235 

Václav Čáp má dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti s kontemplativním rozměrem duchovního živo-

ta. Daniela Hrtúsová se dlouhodobě zajímá o vnitřní uzdravení a ucelený přístup k člověku v duchu, duši a 

těle tak, jak to zjevuje Bible.  

Seminář nabízí příležitost poznat základy kontemplace a pomocí praktických kroků se učit naslouchání, 

tichu a mlčení. Skrze kontemplativní modlitbu vstupovat do Boží přítomnosti a odevzdanosti Bohu. Během 

osobního volna pro kontemplaci je možné využívat prostory Stojanova domu, odejít do blízké přírody nebo 

zůstávat v kapli, kde bude vždy v čase ticha a volna vystavena Eucharistie.  
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MANUÁL pre asistenciu OFS a Františkánskej mládeže 

Manuál vydala v roce 2006 Mezinárodní rada SFŘ pro potřeby duchovních asistentů. Jeho překlad zajistili 
naši bratři a sestry na Slovensku. V těchto dnech jej zasíláme elektronickou poštou všem duchovním asis-
tentům v MBS. Ostatním zájemcům můžeme na vyžádání též přeposlat. V následujícím uvádíme jeho 
strukturu a obsah. 
 

František Kroczek,OFMCap.                                               František Reichel 
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2. Cirkevný život františkánsk.ych laikov .........................................................................   72 

3. Misijné povolanie svetských františkánov.....................................................................   78 

4. Cirkevný život v bratstvách OFS...................................................................................   81 
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2. Od vodcu k duchovnému asistentovi.............................................................................   94 

3. Duchovná asistencia podľa generálnych konštitúcií OFS ............................................   96 
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5. Regionálni a národní asistenti ..................................................................................... 110 
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8. OFS v rámci formačných programov Prvého Rádu a TOR.......................................... 125 
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3. Františkánska mládež: Cesta františkánskeho povolania.............................................. 137 

4. GiFra v perspektíve pastorácie povolaní...................................................................... 143 

5. Regula OFS: Dokument inšpiratívny pre GiFru........................................................... 145 

6. Povolanie a poslanie v GiFre ....................................................................................... 150 

7. Poslanie GiFry ............................................................................................................. 158 

8. Duchovná asistencia v GiFre........................................................................................ 164 

9. Heraldíni a heraldi vo Františkánskej rodine ............................................................... 168 

VI. KAPITOLA SPOLUPRÁCA OFS S OSTATNÝMI SKUPINAMI ................... 175 

Letošní slavnost Nanebevzetí P. Marie u nás v Praze byla výjimečná v ohledu církevním i společensko - 
historickém. Časový souběh svěcení Mariánského sloupu obnoveného po 102 letech, a věčné sliby tří bratří 
menších u P. Marie Sněžné: dvě místa spjatá historií a od sebe vzdálená jen „pár kroků“. Bilokace je i u 
svatých jev zcela mimořádný, a tak volba „kam“ byla nesnadná. Slavnost františkánské rodiny a věčné sli-
by bratra Marka, jimiž získá defintivní „placet“ pro službu duchovního asistenta našeho MBS u sv. Anežky 
na Spořilově u mne rozhodly. Volba mnoha dalších však byla „vyvážená“ tak dobře, že před zahájením 
slavnosti nikdo nemusel stát, a bylo nás „99 ať počítáme, jak počítáme“. Obřad byl skutečně slavnostní, už 
zahajovacím průvodem, latinsky zpívaným vzýváním Ducha svatého, a pak celou liturgií. Mši svaté před-
sedal provinciál bratr Jakub Sadílek OFM, a ten ve své homilii odkazoval na prameny časově od sebe 
vzdálené tři čtvrtě tisíciletí. Jak bratr Roger později psal, již po několika málo letech od vzniku komunity 
v Taizé došli bratři k tomu, že bez věčných slibů se ani v polovině 20. století neobejdou. A náš otec 
sv. František v Nepotvrzené řeholi, jejíž 800 let si budeme zakrátko připomínat, psal o přijímání a oděvu 
bratří po zkušební době rovněž v perspektivě věčnosti. Přijetí „k poslušnosti“ a prostý, levný hábit jako 
příslib roucha nesmrtelnosti a slávy v nebeském království. Litanie a přímluvy k četnému zástupu svatých 
zvláště zvolených pro tuto příležitost předcházely vlastním věčným slibům, jejichž výčet a nastavená 
„laťka“ závazků odkazovaly k ničemu menšímu než k Ježíšovým blahoslavenstvím. A „prostrace“, bratři 
ležící jako mrtví - kteří podle sv. Františka jsou teprve „dokonale poslušní“ - byla dokladem, že bratři se 
vzdávají zcela své vůle a dávají svůj život plně k dispozici svým nadřízeným v řádu, a našemu Pánu. Bra-
tra Marka dva ostatní spolubratři pověřili závěrečným slovem a poděkováním. Naše profesní sliby 
v Sekulárním františkánském řádu jsou daleko prostší, ale i pro nás je velice oslovující myšlenka bratra 
Marka: ve slibech slibujeme něco co - sami ze sebe - nejsme schopni splnit ani dodržet. Ale právě teprve 
takové sliby jsou nezbytným počátkem na naší další cestě ve stopách našeho otce Františka a Pána Ježíše. 
Bez Něho totiž nemůžeme nic. Spiritualita sv. Františka je současně vysoce idealistická i krajně realistická: 
vysoké laťky se nelze vzdát a bez ducha kajícnosti a trvalé prosby o pomoc našeho Pána nemáme šanci. 
Jaká to úžasná šance: krůček po krůčku usilovat o to, aby Boží království bylo více v nás a mezi námi. 
„Bože tebe chválíme“. A obrázek P. Marie Rynecké, jako symbol toho, že duchovně jsme byli i v Týnském 
chrámu... 

Slavnost věčných slibů pokračovala gratulacemi bratřím v ambitech a „u magnolie“ a pohoštěním, agape 
v refektáři kláštera. Tam byla příležitost i k setkáním v radosti a sdílení nevšedních dojmů. Při východu 
z ambitů jsem se mohl pozdravit s otcem Benediktem, který jen 10 dní předtím zde v chrámu o poutní mši 
svaté také slavil: své 98. narozeniny. Jaká symbolika: součet věku Bernarda Ondřeje Mléčky, Marka Jana 
Vilímka a Pavla Vnenka tu skoro stovku možná ani nedává. Bratři, kteří by mohli být vnuky  - nebo do-
konce pravnuky(?) otce Benedikta - jako živoucí důkaz trvání řádu až do soudného dne. Bohu díky! 

Bratr Irenej                              

Věčné sliby u P. Marie Sněžné 



15 

 

Když se sv. Panna v roce 1917 zjevovala v portugalské Fatimě dnes už svatořečeným pasáčkům, Hyacintě, 
Františkovi a Lucii, představila se jako Panna Maria „Královna růžence" a žádala je, a s nimi i nás, o tuto 
denní modlitbu jako záchranu duší a světa, jako zbraň proti zlému. Tak to chápaly i některé řády. Dodnes 
nosí růženec připnutý ke svému řeholnímu oděvu na levém boku, t.j. tam, kde rytíři a vojáci nosili svůj 
meč. 

Růženec je modlitbou mariánskou s kristologickým srdcem. Je shrnutím celého evangelia a celé naší víry. 
Ve svých tajemstvích nás uvádí spolu s Ježíšovou matkou do jeho života od narození do jeho výkupné smr-
ti a vítězství nad ní. Růženec radostný, světla, bolestný a slavný. 

Začínáme křížem, tj. znamením spásy a apoštolským vyznáním víry, které je naší věroukou. Následují tři 
Zdrávasy s prosbou o rozmnožení tří božských ctností, které jsou ovocem modlitby celého růžence. Kardi-
nál Joachim Meisner řekl: „Nepotřebuji věřit ani žít více než růženec." 

K dnešnímu růženci, jak ho známe, byla dlouhá cesta vývoje staletími. Nejprve se musíme vrátit do pradáv-
ných dob, kdy mniši používali k modlitbě šňůru s navlečenými korálky, aby dodržovali předepsaný počet 
modliteb. Řeholníci a kněží měli povinnost modlit se sto padesát žalmů. Laici neuměli číst, tak se na šňůře 
se sto padesáti korálky modlili stejný počet Otčenášů. Odtud název „Pater noster", neboli „laický žaltář". 
Už ve středověku byl tento způsob modlitby velmi oblíbený. 

Od dvanáctého století připojovali věřící k Otčenáši ještě AVE, ale jen ke slovům „...plod života Tvého 
Ježíš Kristus. Amen.“ Zprvu jen ojediněle. AVE se totiž modlil věřící lid teprve od konce dvanáctého stole-
tí. Františkáni a jiné řády užívaly šňůru s různým počtem korálků (33, 72) podle počtu let života Krista a 
jeho Matky (dle tradice se měla dožít 72 let). 

Kolem roku 1350 se padesát, sto padesát zrnek dělí na desátky. 

V roce 1380 je Otčenáš ponechán už jen na začátku desátku a pak následují Zdrávasy. 

V roce 1410 kartuzián Dominik Prutenus z Trevíru připojil k Zdrávasům tajemství ze života Krista. Tento 
způsob modlitby se stal velice oblíbený. 

Roku 1479 papež Sixtus IV. nazývá tuto modlitbu „Žaltářem Panny Marie“ a omezuje počet Zdrávasů na 
sto padesát. 

Roku 1483 se už růženec kryje s dnešními patnácti tajemstvími, kromě posledního: „...který přijde soudit 
živé i mrtvé.“ V patnáctém století se o šíření modlitby růžence hodně zasloužili dominikáni.  

Roku 1501 vydal Alberto de Castello nádherně vypracovanou „růžencovou knihu", kde všechna tajemství 
jsou už shodná s dnešními, ale jejich vkládání bylo dobrovolné. 

Roku 1569 ustanovuje Pius V. tajemství jako závazná. Ujímají se za krátký čas. 

Od roku 1573 se slaví 7. říjen jako svátek Panny Marie Vítězné na poděkování za její pomoc při prvním 
velkém vítězství nad Turky, kteří ohrožovali křesťanskou Evropu v námořní bitvě u Lepanta v neděli 7. 
října 1571. Na hlavním stěžni admirálské lodi byl zavěšen růženec a v Římě se toho dne bez ustání konaly 
modlitby ke Královně růžencové. 

Od roku 1650 je stanoveno začínat růženec Otčenášem a třemi Zdrávasy, zařazenými před desátky. 

Před rokem 1700 se každý desátek uzavíral doxologií (Sláva Otci...). Začínat modlitbu Vyznáním víry na 
začátku je staršího data. 

Rok 1716 5. srpen - druhá vítězná bitva nad Turky u Petrovaradína (bývalá Jugoslávie) byla též připisová-

Říjen, měsíc Panny Marie, Královny posvátného růžence 
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na přímluvě Panny Marie. Od této doby byl svátek Panny Marie Vítězné (později Svátek Svatého Růžence) 
rozšířen na celou Církev. Papež Lev XIII. svými růžencovými encyklikami přivedl růžencovou pobožnost 
k novému rozkvětu a  

v roce 1883 celý měsíc říjen zasvětil Královně růžencové. Do Loretánských litanií byla vložena invokace 
„Královno posvátného růžence, oroduj za nás!"                

Od roku 1913  je 7. říjen dnem Panny Marie Růžencové. 

Od roku 1917 vkládáme po každém desátku modlitbu na záchranu duší, jak jí naučila Panna Maria děti při 
svých zjeveních ve Fatimě: 

„Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště 
ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.” 

Rok 2002 16.říjen. Papež Jan Pavel II. Apoštolským listem „Rosarium Virginis Mariae“ rozšířil původní 
růžencová tajemství - radostná, bolestná a slavná o dalších pět tajemství světla. Vychází z Kristových slov: 
„Já jsem světlo světa". Jsou zaměřena na stěžejní okamžiky z veřejného působení života Krista. Současně 
svatý otec doporučil, jak se mají jednotlivá tajemství modlit v průběhu týdne. 

Obliba růžencového způsobu modlitby dala vzniknout mnoha dalším růžencům. Některé se svými tajem-
stvími zaměřují na Ježíšovo dětství, radosti, bolesti a prolité slzy Panny Marie - Matky Boží. Ochranu a 
pomoc si můžeme vyprošovat na růženci k „Devíti kůrům andělským“. K modlitbě za celý svět je určen 
„Misijní růženec". 

Růženec používáme k modlitbě nejrůznějších korunek, které svým charakterem připomínají původní způ-
sob růžencové modlitby. 

Podobně je tomu i u pravoslavné církve. Ta růženec nezná. Používá šňůru s uzly (modlitební pás), čotky, 
na kterých opakuje tzv. „Ježíšovu modlitbu” 60x-100x-600x atd. Znění Ježíšovy modlitby: „Pane Ježíši 
Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšným“. Je možné vyslovovat i kratší verze, stačí samot-
né „Ježíši“. 

Muslimové se modlí k jedinému Bohu stejným způsobem. Na věnci s 99 korálky opakují jedno ze zvole-
ných 99 Božích jmen. Sté jméno je neznámé. Např.: „Allah ennour" - „Bůh je světlo", ''Allahu akbar" - 
,,Bůh je velký.“ 

Růženec je svým charakterem modlitbou opakovanou a rozjímavou. Vyžaduje zklidnění těla a mysli. 
K tomu dobře slouží růženec jako pomůcka. Zaměstnávat při modlitbě ruce (posouváním korálků) má po-
zitivní vliv na koncentraci mysli a nastavení rytmu modlitby. 

Na závěr „Živý Růženec". Traduje se, že sv. Dominik byl k jeho vzniku inspirován přímo Pannou Marií. 

Desátky s příslušným tajemstvím jsou po jednom rozděleny přihlášeným účastníkům k modlitbě. Každý se 
denně modlí a rozjímá: 1x Otčenáš, 10x Zdrávas s tajemstvím,  1x  Sláva Otci a fatimskou vložku. Všichni 
jsou sjednoceni v modlitbě celého růžence s jeho duchovním užitkem pro sebe, bližní a duše v očistci. 
(Apoštolské breve Řehoře XVI. ze dne 27. 1. 1832) 

V dnešní uspěchané době je tento způsob modlitby schůdnou cestou k naplnění naléhavé výzvy Panny Ma-
rie , kterou opakuje ve všech svých zjeveních. 

Františkánský radostný růženec 

Vznik se datuje do roku 1420. Úvod a závěr jako obyčejný růženec. 

3 x Zdrávas Maria –  1. Ježíš, v kterého věříme 

 2. Ježíš, v kterého doufáme   
 3. Ježíš, kterého milujeme 
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Následuje sedm desátků s těmito tajemstvími: 

1. Kterého jsi, Neposkvrněná Panno s radostí Ducha svatého počala 

2. S kterým jsi, Neposkvrněná Panno s radostí sv. Alžbětu navštívila 

3. Kterého jsi, Neposkvrněná Panno s radostí v Betlémě porodila 

4. Kterého jsi, Neposkvrněná Panno s radostí třem králům ke klanění představila 

5. Kterého jsi, Neposkvrněná Panno s radostí v chrámě nalezla 

6. Kterého jsi, Neposkvrněná Panno s radostí první zmrtvýchvstalého pozdravila 

7. Kterého Tě, Neposkvrněná Panno s radostí do nebe vzal a Královnou nebe i země korunoval 

Na závěr ještě 2x Zdrávas Maria. (Celkem 72 Zdrávasů - podle tradice dožitých 72 let Panny Marie) 

Růženec k devatero kůrům andělským 

Sv. František z Assisi byl, jak známo, velkým ctitelem svatých andělů. Podle svého životopisce Tomáše 
z Celana, vždy když vyzval a oslavoval Pannu Marii, připojil na závěr ještě slova: "Ať nás ochraňují slav-
ná, blahoslavená a vždycky panenská Matka Maria, svatí archandělé Michael, Gabriel a Rafael a spolu s 
nimi všechny  kůry nebeských duchů”. 

Později na základě této úcty sv. Františka k andělům vznikl tzv. "Růženec k devateru kůrům andělským", 
který schválil r. 1851 papež Pius IX. a obdařil je neplnomocnými odpustky. Podoba této modlitby je násle-
dující: 

Svatý Michaeli! Svěřuji Ti hodinu své smrti. Drž v této chvíli v zajetí zlého nepřítele, aby mne nepřemohl 
a neuškodil mé duši. Otče náš… 

Svatý Gabrieli! Vypros mi od Boha živou víru, silnou naději, vroucí lásku a velkou úctu k Nejsvětější svá-
tosti oltářní. Otče náš… 

Svatý Rafaeli! Veď mne po všechen čas mého života cestou ctnosti a dokonalosti. Otčenáš  
Můj svatý anděli strážný! Vypros mi od Boha sílu odporovat zlu a zvláštní milost věrně Boha následovat 
až do smrti. Otče náš… 

1. Ó planoucí serafové! Vyproste mi vroucí lásku k Bohu! 1x Otče náš, 3x Zdrávas    
2. Ó zářící cherubové! Vyproste mi opravdové poznání Boha a schopnost stát se svatým!  1x Otče náš, 3x 
Zdrávas Maria 

3. Ó vznešené trůny! Vyproste mi mír a pokoj srdce! 1x Otče náš, 3x Zdrávas Maria 

4. Ó vysoká panstva! Vyproste mi vítězství nad všemi zlými náklonnostmi a žádostmi. 1x Otče náš, 3x 
Zdrávas Maria 

5. Ó nepřemožitelné mocnosti! Vyproste mi sílu k zápasu se všemi zlými duchy. 1x Otče náš, 3x Zdrávas 
Maria 

6. Ó zázračné síly! Vyproste mi plnost všech ctností a dokonalost. 1x Otče náš, 3x Zdrávas Maria 

7.Ó nejjasnější knížata! Vyproste mi ctnost poslušnosti a spravedlnosti.  1x Otče náš, 3x Zdrávas Maria 

8. Ó svatí archandělé! Vyproste mi, aby má vůle byla ve shodě s vůlí Boží. 1x Otče náš, 3x Zdrávas Maria 

9. Ó svatí andělé, věrní ochránci! Vyproste mi pravou pokoru a důvěru v Boží milosrdenství. 1x Otče náš, 
3x Zdrávas Maria 

Růženec k Panně Marii bolestné 

Růženec zavedli roku 1250 bratři z řádu Servitů. Růženec zní: 

Věřím v Boha. Otče náš. Sláva Otci. 
3 x Zdrávas Maria …  1. Ježíš, v kterého věříme 

2. Ježíš, v kterého doufáme   
3. Ježíš, kterého nadevšechno milujeme 
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Následuje sedm desátků po sedmi Zdrávasech. 
Ježíš, při jehož obětování Srdce Tvé mečem bolesti probodeno bylo. 
Ježíš, při jehož útěku do Egypta Srdce Tvé mečem bolesti probodeno bylo. 
Ježíš, při jehož ztrátě a hledání v Jeruzalémě Srdce Tvé mečem bolesti probodeno bylo. 
Ježíš, při jehož nesení kříže Srdce Tvé mečem bolesti probodeno bylo. 
Ježíš, při jehož ukřižování Srdce Tvé mečem bolesti probodeno bylo. 
Ježíš, při jehož snímání z kříže a kladení do klína Tvého Srdce Tvé mečem bolesti probodeno bylo. 
Ježíš, při jehož pohřbu Srdce Tvé mečem bolesti probodeno bylo. 
3 x Zdrávas Maria k uctění slz Panny Marie. Za slovem Ježíš při těchto Zdrávasech se přidá: Kterého jsi s 
bolestí oplakávala, Svatá Maria ... 

Růženec k uctění slz Panny Marie 

Růženec k uctění slz Panny Marie obdržela sestra Amálie od Matky Boží 8. března 1930 v ústavu misioná-
řek Ukřižovaného Spasitele v Brazílii. 

Místo "Věřím v Boha" se modlíme: 

Ukřižovaný Spasiteli! Pokleknuvši u Tvých nohou obětujeme Ti slzy té, jež Tě provázela s vroucí a soucit-
nou láskou na Tvé bolestné cestě křížové. Dej, ó dobrý Mistře, abychom porozuměli naučení, jež nám dá-
vají slzy Tvé svaté Matky, abychom byli hodni v nebi Tě po celou věčnost chválit a velebit. Amen. 

Na velkých zrnkách: 

V. Ó Ježíši, pohleď na slzy té, která Tě nejvíce milovala na zemi 

R. a nejvroucněji Tě miluje v nebi.  

Na sedmi malých zrnkách: 

V. Ó Ježíši, vyslyš naše prosby 

R. pro slzy své nejsvětější Matky.  

Na konci se opakuje třikrát: 

V. Ó Ježíši, pohleď na slzy té, která Tě nejvíce milovala na zemi 

R. a nejvroucněji Tě miluje v nebi.  

Modlitba závěrečná: 

Ó Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství, prosíme Tě, připoj se k našim úpěnlivým prosbám, aby Syn 
Tvůj, na něhož se pro Tvé slzy s důvěrou obracíme, vyslyšel naše modlitby a kromě milostí, které si tímto 
růžencem vyprošujeme, udělil nám též věčnou korunu. Amen. 

Misijní růženec pětibarevný 

Pochází od biskupa Mons. Fultona Sheena z 50. let dvacátého století v USA. Modlil se jej denně Jan 
XXlll. Jako papež měl potřebu se modlit za celý svět. 

1. Afrika - zelená, černá 

2. Amerika - červená 

3. Evropa - bílá 

4. Oceánie - modrá 

5. Asie – žlutá 

Na začátku: 
Věřím v Boha. Otče náš. 3x Zdrávas. Sláva Otci. 
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Před každým tajemstvím si připomeneme uvedené myšlenky o daném kontinentu: 

První tajemství tohoto růžence se modlíme za Afriku. Zelená barva symbolizuje africkou přírodu s jejími 
pralesy, a také je to posvátná barva muslimů. Africký národ prožívá velkou bídu, hlad, sucho, války mezi 
kmeny, AIDS. Většina Afričanů se hlásí k muslimskému náboženství. Pouze 5% obyvatelstva jsou křesťa-
né. V posledních letech více misionářů, kteří pracovali v Africe, byli zavražděni. Ať je krev těchto mučed-
níků semenem pro nové křesťany v celé Africe. 

Otče náš. 10x Zdrávas. Sláva Otci. 

Druhé tajemství se modlíme za Oceánii. Modrá barva symbolizuje moře, které obklopuje kolem 10 000 
ostrovů tohoto kontinentu, z nichž největší je Austrálie. I zde žijí milióny lidí, kteří neznají Ježíše, protože 
jim ho nikdo nezvěstoval. Z mála křesťanů, kteří žijí na tomto kontinentu, je většina protestantů. Prosme 
Marii, aby naše modlitba vedla k poznání Krista na tomto kontinentu a k návratu do katolické církve. 

Otče náš. 10x Zdrávas. Sláva Otci. 

Třetí tajemství tohoto růžence se modlíme za Evropu. Bíla barva symbolizuje bílou rasu, která žije na 
"starém kontinentě". Ačkoli Evropa je jakoby kolébkou katolické církve a sídlem Svatého Otce, mnozí 
křesťané ztrácejí víru, naději a žijí svůj konzumní život bez Boha. Evropa je také místem, kde se zrodily 
protestantské církve. Prosme Nejčistší Pannu, aby pomohla křesťanům v Evropě vrátit se ke své víře a aby 
byl jeden ovčinec a jeden Pastýř. 

Otče náš. 10x Zdrávas. Sláva Otci. 

Čtvrté tajemství tohoto růžence obětujeme za početný národ Asie. Na tomto kontinentě žije většina obyva-
telstva celého světa. A přece, Ježíš je zde téměř neznámý. Žlutá barva symbolizuje barvu pleti obyvatel 
tohoto kontinentu. 

Otče náš. 10x Zdrávas. Sláva Otci. 

Paté tajemství tohoto růžence obětujeme za Ameriku. Červená barva symbolizuje barvu pleti indiánských 
národů a také krev mnoha misionářů a mučedníků, kteří položili své životy za víru a hlásání radostné zvěsti 
evangelia v této části světa. 

Otče náš. 10x Zdrávas, Sláva Otci. 

Malý růženec k Dítěti Ježíši 

Ježíš sám zjevil tento malý růženec bosé karmelitce, ctihodné Markétě od Nejsvětější Svátosti (zemřela 
r. 1648) a vybídl ji, aby jej rozšířila mezi věřícími s příslibem zvláštních milostí pro ty, kdo se jej budou 
modlit s úmyslem uctít tajemství Božího dětství. 

Modlí se takto: 

 1. Znamení kříže 

 2. Třikrát: "A Slovo se stalo tělem." Otče náš... (Ke cti tří osob Svaté Rodiny: Ježíše, Marie a Josefa.} 

 3. Dvanáctkrát: "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi." Zdrávas  Maria... (Připomínka 12 tajem-
ství dětských let Ježíše Krista.) 
4. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

Při jednotlivých Zdrávasech je doporučeno rozjímat o dvanácti tajemstvích Ježíšova dětství. Nebo za slovo 
Ježíš vkládáme tato tajemství: 
1. ... Ježíš, který se vtělil při zvěstovaní v lůno Panny Marie, 
2 ... Ježíš, který při navštívení Alžběty posvětil Jana Křtitele, 
3. ... Ježíš, který devět měsíců žil pod srdcem své Matky, 
4. ... Ježíš, který se narodil v Betlémě v chlévě a byl položen do jeslí, 
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5. ... Ježíš, který byl obřezán osmého dne po narození, 
6. ... Ježíš, kterému se klaněli pastýři i králové, 
7. ... Ježíš, který byl obětován v chrámě, 
8. ... Ježíš, který unikal do Egypta před ukrutným Herodem, 
9. ... Ježíš, který musel žít ve vyhnanství se svou Matkou a Josefem, 
10. ... Ježíš, který se vrátil se svou rodinou do Nazareta, 
11. ... Ježíš, který žil skrytý život v Nazaretě a posvětil rodinu i práci, 
12. ... Ježíš, který jako dvanáctiletý rozmlouval v chrámě s učiteli zákona.  

Modleme se: 

Všemohoucí věčný Bože, Pane nebe i země, který se zjevuješ prostým lidem, prosíme Tě, dej, abychom se 
ctí následovali Tvého Syna, a tak mohli šťastně dojít do nebeského království. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

Ježíši, Božské Dítě, klaním se Ti a miluji Tě. 

Pro Zpravodaj NBS sestavila Helena Vokounová z MBS u PMS v Praze 

V úterý ráno 14. července jsem byla v kostele u minoritů a odtamtud spěchala na nádraží, protože jsem od-

jížděla za synem do Havlíčkova Brodu. Tam mi také volal manžel, že zemřela Emilka. Už v té chvíli, kdy 

jsem vyběhla z kostela v Jihlavě, a nečekala na své spolusestry, jak to často dělám, byla naše spolusestra na 

pravdě Boží.  

Naposledy jsem ji viděla v neděli a ještě v pondělí ráno byla v kostele. Potom se jí udělalo doma špatně a 

musela do nemocnice. Ráno okolo šesté hodiny se podle Boží vůle její srdce zastavilo navždy.  

Byla jsem zprávou o její smrti velmi zasažena a hned jsem vzpomínala na mnohá setkání s ní hlavně 

v našem bratrském společenství. Sestra Emilka měla k františkánství velmi blízko. Její bratr P. Michal Po-

metlo byl františkán v Praze a zemřel v srpnu 2019. Její bratr Václav z Přibyslavi byl členem sekulárního 

františkánského řádu a zemřel krátce po Velikonocích 2019. Tak zemřeli za necelý rok tři sourozenci. 

Členkou MBS je od svátku svaté Anežky loňského roku její dcera Marie. 

S Emilkou byl úzce spojen vznik našeho místního společenství. Skládali jsme spolu a ještě s jednou spolu-

sestrou v květnu r. 2002 profes a tím se náš celkový počet členů s profesí zvýšil na 5, protože dvě sestry už 

byli v řádu déle. Tak bylo možné založit společenství, protože mohly být obsazeny všechny nutné funkce 

v radě. Hned v tomto roce byla zvolena ministryní, kterou zůstala až do r. 2011. Naše první volební kapitu-

la se konala za přítomnosti provinciála P. Stanislava Gryńe OFMConv. Po r. 2011 převzala funkci pokladní 

a jako pokladní působila i v poslední době.  Byla velmi pečlivá a zodpovědná.  Její smrt je pro nás velkou 

ztrátou, ale věříme, že je v nebi. Chystáme se nyní na její pohřeb a bude se nám po ní všem, kteří jsme ji 

znali, velmi stýskat.  

Jana Heroutová  

Vzpomínka na Emilku Pechovou 
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Výročí profese 07 - 09 / 2020 

Společenství Jméno Přijmení Profes Výročí 

Šternberk Jana Šišková 08.12.1980 40 

Jindřichův Hradec Drahomíra Vraspírová 07.10.1990 30 

Olomouc rodiny Tomáš Richter  08.12.1990 30 

Olomouc rodiny Marie Richterová 08.12.1990 30 

Praha PMS Antonín Tutr 04.10.1990 30 

Praha PMS Emilie Tutrová 04.10.1990 30 

Benešov Helena Dubová 09.12.1995 25 

Benešov Marta Štollová 09.12.1995 25 

Benešov Jana Vnoučková 09.12.1995 25 

Benešov Věra Voláková 09.12.1995 25 

Čáslav Marie Nováková 17.11.1995 25 

Červený Kostelec Jan Matoušek 27.11.1995 25 

Fulnek Marie Feilhaurová 22.10.1995 25 

Jilemnice Štěpán Gazda 04.10.1995 25 

Jilemnice Lucie Gazdová 04.10.1995 25 

Karviná Stanislav Kaczynski 10.12.1995 25 

Liberec Miloslav Halama 25.10.1995 25 

Olomouc Juliana Bráblíková 14.10.1995 25 

Olomouc Josef Fiala 14.10.1995 25 

Praha PMS Miroslava Blechová 09.12.1995 25 

Uherské Hradiště Marie Stroganová 14.10.1995 25 

Uherské Hradiště Ludmila Šnajdarová 14.10.1995 25 

Jablunkov Jaromír Niedoba 15.11.2000 20 

Liberec Jitka Daňhelová 19.12.2000 20 

Jihlava Zdeňka Nečadová 17.11.2005 15 

Brno, Husovice Alena Prýmková  17.11.2005 15 

Šumperk Růžena Dohnalová 16.10.2005 15 

Hodonín Blažena Landkamerová 15.11.2010 
10 

Hodonín Vladimír Stoklas 15.11.2010 
10 

Hodonín Veronika Wolfová 15.11.2010 
10 

Uherské Hradiště Hana Brigita Reichsfeld 09.10.2010 
10 

Uherské Hradiště Jarmila Vránová 09.10.2010 
10 

Sušice Světluše Černíková 04.10.2015 5 

Brno, Kapucini Marie Willmannová 17.11.2015 5 

Brno, Husovice Irena Gestnerová 17.11.2015 5 

Brno, Husovice Jana Bezdíčková 17.11.2015 5 

Jihlava František Zimola 04.10.2015 5 

Brno, kapucíni Marie Šenkýřová 04.10.2015 5 
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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 7. 12. 2020. 

Formační seminář v Brně 

Na plánovaný termín 17.10. se přihlásili pouze tři zájemci a proto jeho konání je zrušeno. 
Ludmila Holásková 

Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti byl posunut vzhledem ke koronavirové pande-

mii na 5. - 12. 9. 2021. Program kongresu zůstává stejný, jak byl připraven na tento rok. Zájemci se mohou 
již nyní hlásit sestře Markétě Kubešové - tel: +420 608 141 845, nebo mailem: mar.kubesova@seznam.cz . 
Podrobné informace sdělíme v dalším čísle Zpravodaje a také na našich webových stránkách. 

Markéta Kubešová 

Františkánsky svetský rád 

Podle informace uveřejněné v časopise Františkánská rodina č. 2/2020 mělo Národní bratrské společenství 
na Slovensku k 31. 12. 2019 821 aktivních členů a 252 nečinných členů v 60 místních bratrských společen-
stvích, které jsou začleněny do pěti regionů: západoslovenský, středoslovenský, východoslovenský, orav-
ský a maďarský. Duchovní službu zajišťuje 30 duchovních asistentů. 
Pokud by vás zajímalo více podrobností o životě našich sester a bratří na Slovensku, doporučuji nahlédnout 
na jejich webové stránky: www.assisi.sk. Také je možné přihlásit se k odběru časopisu Františkánská rodi-
na, který vychází 4x ročně. O ukázkové číslo je možno si napsat na adresu naší Národní rady. 

F. Reichel 

Okénko otázek a odpovědí. 
Otázka:    Jak to je s délkou kandidátství profese v našem řádu? 

Odpověď:    Postup při přijímání do řádu je podrobně popsán v čl. II.3. Přijetí do SFŘ našich národních sta-
nov. O přijetí uchazeče do SFŘ rozhoduje rada MBS na základě jeho písemné žádosti. Po přijetí prochází 
kandidát profese obdobím počáteční formace, které dle bodu 8. čl. II.3. národních stanov trvá jeden až tři 
roky a o jeho délce rozhoduje rada MBS (s přihlédnutím k osobním dispozicím kandidáta, okolnostem prů-
běhu počáteční formace apod.). Z uvedeného je zřejmé, že dle NS nejkratší doba počáteční formace činí je-
den rok a nejdelší  tři roky. 
Pokud rada stanovila období počáteční formace kratší než tři roky a v této době z objektivních důvodů ne-
bylo dosaženo účelu počáteční formace, může kandidát profese nebo formátor před uplynutím stanovené 
doby požádat radu o stanovení delší doby počáteční formace (maximálně do tří let).  Další postup po uply-
nutí stanovené délky počáteční formace je stanoven v bodech 10. a 11. čl. II.3. národních stanov. Dle bodu 
3. čl. 41 generálních konstitucí prodloužení počáteční formace, pokud je pokládáno za vhodné, nesmí pře-
kročit více než o jeden rok dobu určenou národními stanovami. Výjimečně tak může počáteční formace 
v odůvodněných případech trvat nejdéle 4 roky a po jejím uplynutí rada rozhodne o připuštění kandidáta 
profese k profesi nebo o jeho propuštění z počáteční formace, čímž je kandidátu profese ukončeno členství 
v řádu. 

Odpověď zpracoval: Václav Němec OFS 
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Vážené sestry a bratři ve službě SFŘ! 

Opět na nás doléhají události spojené s “koronavirem“. Často a naléhavěji stojí-

me před otázkou jak dál v našich Místních bratrských společenstvích. Odpověď 

je jednoznačná: pokračovat ve všech našich činnostech a úkolech. Najít střední 

rozumnou cestu, tj. neriskovat a situaci nepodceňovat, ale také nenechat se odra-

dit, nečekat na „příznivější“ dobu. Bohužel v posledních letech, když vše probí-

halo v klidu, jsme zapomněli na jednu důležitou skutečnost, která byla samozřej-

mostí u dřívějších generací - každá činnost a akce se připravovala s myšlenkou a 

dodatkem: „Dá-li Pán Bůh“. Nyní když něco připravujeme, chceme mít jistotu a 

pokud jí nemáme, raději jí nekonáme nebo se nezúčastníme. Ale Pán nás volá 

k činnostem a čeká na naší aktivní odpověď.  

Prosíme vás členy rad MBS buďte v kontaktu se svými členy, zejména s těmi, 

kteří nedochází na vaše setkání. Pokud je možné, navštivte je, zavolejte jim, po-

šlete SMS nebo dopis. 

Ať vás provází pomoc a přímluva svatého Václava, který přes všechny překážky 

sloužil Pánu, církvi i lidem. 

28. září 2020  

 

Členové Národní rady NBS SFŘ 

A ještě dopis Národní rady k aktuální situaci, 

došlý těsně před dokončením Zpravodaje. 


