
Přivítání 

Děkuji všem za touhu se vidět a projevit si to navzájem. 

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. 
• Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; 
• toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro 

zástup spatřit. 
• Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. 
• Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť 

dnes musím zůstat v tvém domě.“ 
Zacheus toužil uvidět Ježíše, aby poznal kdo to je a Ježíš to ocenil a nechal se pozvat do jeho domu.
Vstoupil do jeho srdce. My všichni bychom měli být jako Zacheus. Byl jím i sv. František. Toužil 
být blíž ke Kristu a Kristus jej přijal za bratra a  nás zase přitrhl ke sv. Františkovy. 
To je náš hlavní cíl. Žít evengelium Ježíše Krista a to mnoha způsoby podle našeho obdarování a 
podle příkladu sv. Františka. To je náš program napořád.
Jaký bude letošní rok nevíme. Ale budeme se snažit reagovat na oslavu kterou vyhlásila 
mezinárodní rada k 800 letému výročí založení řádu a   také na rok sv. Josefa, který vyhlásil papež.
Mezinárodní ministr Tibor Kauser nám k 800 letému výročí píše:

„Kéž vám Pán dá mír! 

S velkou radostí oznamujeme oslavu, kterou letos po ádáme k výro í „ř č 800 let Memoriale 
Propositi (1221-2021)“. 
Tibor Kauser o n co dále pokra ujeě č
„Historie nás u í, že č povolání a poslání mohou a m ly by být neustále znovu interpretovány,ě  
protože nežijeme mimo as v r zných historicko-kulturn -politických obdobích. Zárove  č ů ě ň
bychom se, jako lidé dnešní doby, m li snažit zachovávat v rnost ě ě p vodnímu povoláníů .
D jiny se ve skute nosti vytvá ejí každý den, takže ě č ř každý den musíme Boha prosit o 
moudrost, abychom  etli znamení dobyč , která vždy souvisejí s Božím plánem pro nás. Naše 
ko eny znamenají „být povzbuzováni“ vytvá et historii podle Božího plánu.ř ř
….
I my dnes zanecháváme stopy na stejné cest : cest  plné závazk , p ítomnosti, úsp ch  a ě ě ů ř ě ů
neúsp ch . Nejd ležit jší v cí je být toho sou ástí: ě ů ů ě ě č proto bychom práv  v sou asnosti m li ě č ě
pln  žít bratrství, které je pokladem našeho charismatu.ě  
Na p ímluvu našeho serafínského otce svatého Františka a naší drahé sestry Kláry vám ř
zasíláme naše nejsrde n jší bratrské pozdravy.č ě  
 Svoji touhu být trochu v tší, lepší, moud ejší, odvážn jší, být více františkáni, a to to jde jen ě ř ě
ve spole enství druhých.“č
Celý dopis vyjde ve Zpravodaji 3 2021
Každým rokem se takto v lednu setkáváme, abychom společně četli znamení doby a sdíleli si 
navzájem svoje poznatky, svoje podněty, nápady. Jsme františkánský řád a proto nežijeme jen pro 
sebe a své rodiny, ale také s láskou přijímáme svojí účast na životě celé františkánské rodiny. K 
tomu nám  může svým málem pomoci i dnešní program setkání služebníků.
Luboš Kolafa




