
Promluva Br. Eliáše Paseky OFM na pohřbu bratra Františka Reichela 

„Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane, 

tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení. 

Patří tobě jedinému, Nejvyšší, 

a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno“. 

Milí, to je úvod k Sluneční písni nebo k Chvalozpěvu stvoření, kterou složil sv. František. A jak 

hodně k němu patří!  

Nepřipravil jsem si těch pár slov o Františkovi Reichelovi. Napadlo mě, po vzoru těch, kteří sepsali 

životopis sv. Františka z Assisi, najít body, které se týkají jeho přechodu z pozemského života do 

života věčného. A vám nechám na uvážení, kolik si všimnete styčných bodů se sv. Františkem a 

s naším bratrem Františkem, se kterým se dnes loučíme.  

Svatopisci vždycky zapíšou život sv. Františka a neopomenou také to, na co se František těší.  On 

čeká na chvíli své pozemské smrti a čeká na tu chvíli pozemské smrti s opravdovým klidem. Proč? 

Protože každý františkán a také každý člověk víry a sv. František z Assisi především, vnímá ve 

smrti konečný vrchol svých životních zkušeností, završení svého života, splnění svého života. 

Možná mně namítnete - ale František měl tolik rozjetých projektů, tolik domluvených schůzek, tolik 

nových poutí, tolik setkání, tolik rozepsaných dopisů, tolik povzbuzení a Bůh do toho přišel se 

svým rozhodnutím… 

Svatý František považuje svoji smrt jako bránu do života. Otevřenou bránu, kde na něj čeká Pán 

života a smrti. Sv. František touží po pozemské smrti jako po milovaném hostu, který má přijít a 

kterého také každý z nás musí jednou přijmout jako hosta. Sv. František nazval smrt sestrou. Dalo 

by se říct, že na ni čeká a smrt miluje jako svou sestru. Vždyť napíše ve svém listu na konci svého 

života: „ Ať tě, Pane, chválí naše sestra smrt těla, žádný člověk jí nemůže uniknout. Běda těm, kdo 

zemřou v smrtelných hříších a blaze těm, kdo zemřou ve spojení s tvou nejsvětější vůlí, neboť druhá 

smrt jim neublíží. Chvalte našeho Pána, dobrořečte mu, děkujte mu a služte mu s velikou pokorou.“  

Na konec svého života zavolal sv. František své bratry, zavolal svého anděla a zavolal Rafaela a 

prosí je, aby zpívali radostný chvalozpěv o sestře smrti. A poslední dny svého života tráví na chvále 

a velebení Boha. Na konci života se svými bratry slaví den poslední, a když vidí, že se blíží jeho 

konec (my si to připomínáme o tranzitu), zpívá žalm 141. Pozvedá ruce k nebi, protože ví, že jde na 

setkání s Pánem, nic ho už tady k zemi neváže a nic už ho zde netíží. Přechází z tohoto slzavého 

údolí do nebeské vlasti. Jak o něm zapíšou - přijímá smrt se zpěvem na ústech. 

Čtení, které jsem vybral k rozloučení, mluví o Abramovi, později Abrahámovi, který vychází a je 

poutníkem na cestách svého života. Jde do nejistoty, ale ví, že když ho Pán povolá, tak v tom má 

jistotu. Když řekne Bůh slovo, tak to slovo se splní. Náš František také mnohokrát slyšel Boží slovo 

- šel za ním a nezklamal se… 

Svatý Pavel píše o pozemské pouti a o životu naděje - my jsme lidmi naděje, máme být lidmi 

naděje, máme ostatním nabídnout a ukazovat naději. Evangelista Matouš píše: „Vy jste sůl země“. 

S odvahou a rozhodností můžu říct, že František byl solí, která nevyvětrá, solí, která měla svoji 

chuť až do konce. A stal se světlem, světlem pro tento svět, pro lidi, kteří byli kolem něho. Kteří si 

ho takto zapamatovali, dobře si ho zapamatovali.  

Jeden z terciářů vydal svědectví, že den před Františkovou smrtí viděl, jak František je obklopen 

světlem. Nechápal, co se děje, nevěděl. Druhý den, v pátek, pochopil. To říkám proto, že je to 



opravdu tak - jak v životě svatého Františka, v životě františkánů, když se s někým loučíme, tak se 

spojuje samozřejmě bolest, žal, ale také obrovská radost z toho, co nám má Pán Bůh určil - to 

povolání, tu naši misi, kterou máme každý jednou ukončit… 

Chci poděkovat, Františku, za tvoji misi, kterou jsi tady měl, ujal se jí, a i když nás překvapila ta 

zpráva o tom, že si tě Pán povolal, tak tu misi - tu svoji misi, kterou ti Zmrtvýchvstalý Kristus určil, 

tu jsi vykonal.  

 

Dopis od Františka Reichela - syna 

Drazí a milí františkánští „příbuzní“, 

ještě jednou - a konečně trošku v klidu - bych vám všem chtěl vyslovit velké poděkování za pomoc 

a podporu během tátova pohřbu. 

Děkuji za vaši účast na obřadu, děkuji za duchovní podporu, za vaše slova útěchy i za milé 

vzpomínky na tátu. Moc děkuji, že jste se s ním přišli rozloučit a že jste spolu s naší rodinou 

vytvořili příjemné společenství. 

Byl jsem až zaskočen tou nádherou - díky covidu a omezenému počtu účastníků pohřbu - měl jsem 

možnost rozloučit se s tátou v klidu a tichu, při mši ve společenství jeho nejbližších, považuji to za 

velký dar, spíše než truchlivé to bylo takové rodinně srdečné a hřejivé, obtížně pro to hledám slova, 

nicméně předpokládám, že rozumíte, co chci vyjádřit. 

Ač neodkojen františkánskou spiritualitou (možná, že prostřednictvím táty mnohem více, než si 

uvědomuji), prostota a jednoduchost pohřbu mi byla velmi sympatická a milá, moc děkuji - nejen 

otci Eliášovi, ale všem, kdo jste přišli. 

A moc děkuji i za možnost po pohřbu chvilku společně posedět a zavzpomínat na tátu. A děkuji 

všem, kteří se na tom setkání a pohoštění jakkoliv podíleli, opravdu cítím velkou vděčnost všem. 

František Reichel - syn 

 

Kondolence 

Z mnoha kondolencí, které docházejí naší Národní radě z Evropy z místních bratrských 

společenství, ale i od jednotlivců i z místních společenství SFŘ vybíráme alespoň některé. 

 

Attilio Galimberti – Itálie, člen předsednictva CIOFS 

Právě jsem dostal smutnou zprávu o předčasné a náhlé smrti Františka, chtěl bych ujistit jeho rodinu 

i celý československý SFŘ o svých modlitbách. 

Jsem otřesen, byl tak milý a skromný – pravý františkán. Pokud jsem vyrozuměl, není jeho odchod 

ve spojitosti s pandemií. Opět se spojujeme v žalu i radosti z jeho vstupu do nebeské slávy. 

Vše dobré 

Attilio 

I just received the sad news about the premature and sudden death of Frantisek. In addition to 

present to his family and to the whole Czechoslovakian OFS I want to assure you my prayers 

I am shocked he was a so gentle and humble man a truly Franciscan. As far as I understand his 



departure is not related to the Pandemic. Again united in the sorrow and in the joy for his entering 

in the heaven in the glory of God 

all the good 

Attilio 

 

Ana Fruk, Chorvatsko – členka předsednictva CIOFS a evropská koordinátorka 

Ach! To je tedy šok! ... Děkuji, že jste mi dali vědět. Jsem smutná z jeho odchodu, ale jsem si jistá, 

že bude brzy v náručí našeho Otce... Ať jeho duše odpočívá v pokoji! 

Celému vašemu národnímu SFŘ společenství a zvláště jeho rodině: Přijměte prosím mou 

kondolenci ! 

Dejte mi prosím vědět, pokud budete vědět něco více. 

Ana 

Wow! This really is a shock! :-( :-( :-( 

Thank you for letting me know. I am saddened for his passing away but I'm sure he will soon be in 

the embrace of our Father... May His soul rest in peace! 

To you, to the entire fraternity of the OFS and especially to his family: please accept my 

condolences! 

Please let me know when you will know something more. 

Ana 

 

Lucia Spodniaková, členka mezinárodní rady Slovensko 

Aj mňa osobne to veľmi šokovalo, toto by som si nemyslela. 

Je mi to hrozne ľúto. 

Viem si predstaviť, ako celé národné bratstvo smúti. 

Hodne pokoja a síl. 

Lucia 

( a ještě z jejího dopisu pro Anu Fruk) 

Naše národní bratrské společenství a zvláště národní rada bylo velmi zasaženo smutnou zprávou o 

Františkově smrti. Byli jsme si velmi blízcí. Naše spolupráce byla velká, velmi bratrská a já 

doufám, že stále bude. Zvykli jsme si zvát se vzájemně na poutě, volební kapituly... Dosud si 

vzpomínám, jak vedle mne seděl před rokem na naší volební kapitule. 

Celé naše národní bratrské společenství se modlí za jeho duši, ať odpočívá v pokoji ! 

 

Our National Fraternity and especially the National Council, we were very shocked by this sad 

news about František ´s death. We as a National Council and Fraternity – we were very close to 

each other. Our collaboration was very great, very fraternal, and I hope it will still be with Czech 

National Fraternity. We used to invite each other for pilgrimages, elective chapters … I can still 

imagine how he sat by my side at our last Elective chapter one year ago. 

Our whole National Fraternity pray for his soul, may he rest in peace! 

 



Jozef Gazdík, Slovensko – národní ministr 

V mene svojom ako aj v mene celej františkánskej rodiny na Slovensku chcem vysloviť úprimnú 

sústrasť nad stratou nášho brata a priateľa Františka Reichela OFS. Ubezpečujeme Vás všetkých, že 

budeme myslieť na zosnulého brata v modlitbách a prosiť Pána o spásu jeho duše. Nech odpočíva 

v pokoji. 

Jozef Gazdík 

 

Virginia Mickute, Litva – národní ministryně OFS 

Prosím přijměte nejhlubší soustrast od svých litevských bratří a sester. 

Ať mu Bůh dá věčnou radost ! 

Jsme spojeni v modlitbě 

Virginija 

Please also accept deepest condolences from your brothers and sisters in Lithuania. 

May the Lord give him eternal joy! 

In prayer unity, 

Virginija 

 

Márton Beke – Maďarsko – člen mezinárodní rady 

To je opravdu velký šok ! Vždy, když jsem se s Františkem setkal, obdivoval jsem jeho energii a 

zaujetí. Je to velká ztráta pro vás, ale i pro SFŘ na celém světě. Jen Bůh ví, proč ho zavolal tak 

náhle. Jménem maďarského národního bratrského společenství bych chtěl vyjádřit nejhlubší 

soustrast jeho rodině a bratrskému společenství. 

Pokoj s vámi 

Márton 

This is really a great shock! Since I have met František, I have been admiring his energy and 

commitment. A great loss to you but also for the OFS worldwide. Only God knows why He did call 

him with such urgency. On behalf of the Hungarian Fraternity let me express our deepest sympathy 

to the family and the fraternity.  

Peace be with you,  

Márton 

 

Luisa Gaiao – Belgie, členka mezinárodní rady 

Jménem vašich belgických bratří a sester vás ujišťuji o naší upřímné soustrasti a modlitbách. 

Jak říká Mariette „Stůjte pevně, tohle také přejde!“ 

Zůstávejte v pokoji 

Luísa Gaiao 

On behalf of your brothers and sisters of Belgian OFS, be sure of our sincere condolences and 

prayers. 

As Marietta said : 'Stay strong, this too will pass!" 

Be in peace! 

Luísa Gaiao 



Gundega Zake-Cimža – Lotyšsko, členka mezinárodní rady 

Pokoj a dobro ! 

Tak máme o jednoho nebeského ochránce víc ! Věčnou radost našemu bratru Františkovi !!! 

Hluboce s vámi cítíme 

vaše Lotyšké bratrské společenství 

PAX et BONUM! 

We have became with one heavenly guardian stronger! Eternal joy to our brother Frančišek!!! 

Deeply with you 

yours Latvias fraternty! 

 

Matthias Petzold – Německo, člen mezinárodní rady 

Je to smutná zpráva, že František zemřel tak náhle. Osobně jsem ho neznal, ale modlím se za něho, 

ať odpočívá v božím pokoji. Též se modlím, ať Bůh pomáhá jeho rodině, aby opět našla sílu a 

radost. 

It is a sad news that Frantisek Reichel died so suddenly. I didn´t know him personally, but I pray for 

him, that he will rest in the peace of god. I pray also, that god will help his family  to find courage 

and joy again. 

 

Alfred Obermair – Rakousko – člen mezinárodní rady 

Se vzpomínkou na naše poslední setkání na sv. Hostýně vám vyjadřuji svou nejhlubší soustrast nad 

smrtí našeho bratra Františka ! 

Jak náhlé, nečekané úmrtí ! 

Pokoj a dobro 

br. Alfred Obermair, SFŘ Rakousko 

remembering our last meeting at Svatý Hostýn I offer You my deepest condolences on the death of 

Brother František! 

What a sudden, unexpectes bereavement! 

Pax et bonum! 

Br. Alfred Obermair, OFS Austria 


