
 

Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry!  

Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím z vašeho společenství.  
   
   

Zahájení Roku řehole SFŘ v Plzni 

28. června 1998 se konalo v Plzni setkání Národní rady SFŘ, která spolu s místním 
společenstvím zahájila Rok řehole návštěvou meditační zahrady - “Památníku obětem zla.” 
Živé a přesvědčivé svědectví autora této zahrady - p. Luboše Hrušky, o zvěrstvech fašismu 
a zvláště komunismu (která sám zažil na své “kůži”) i o tom, jak našel víru v Boha, která mu 
pomohla koncentrák přežít - bylo skvělým úvodem k prohlídce a rozjímání křížové cesty 
v meditační zahradě. Potom následovaly večerní chvály a mše sv. v kapli, která je součástí 
této zahrady.  

Při mši sv. jsme děkovali za Dar řehole SFŘ, od jejíhož schválení uplynulo 24. června právě 
20 let. To připomněl kněz v homilii a také to, že základním tématem Roku řehole je heslo: 
“Řehole: Dar Ducha, který nás přivádí k Otci.” a dále mimo jiné řekl: Toto téma nám zároveň 
připomíná, že se spolu s celou církví připravujeme na třetí tisíciletí rokem Ducha 
sv. a směřujeme k roku Boha Otce. Jak známe z historie, František se po svém obrácení 
s nadšením zapojuje do kajícího hnutí své doby a dává mu svůj osobitý ráz ... Tak vlastně 
vzniká jeho III. řád a František se stává jeho prvním členem, dokud ještě nemá od papeže 
schválený I. řád. Jeho list Všem věrným křesťanům (který dnes tvoří předmluvu nové řehole) 
byl první řeholí III. řádu. Druhou řeholí byly tzv. Memoriale propositi Honoria III. z r. 1221. 
Třetí řeholi vydal a schválil Mikuláš IV. (  1292) a platila skoro 600 let až do papeže Lva 
XIII., který ke konci minulého století schválil čtvrtou řeholi. Tyto řehole (druhá, třetí a čtvrtá) 
byly zaměřeny více právnicky a znatelně postrádaly evangelní ráz první Františkovy řehole. 
Po II. vatikánském koncilu Pavel VI. r. 1978 schvaluje novou, pátou řeholi SFŘ, která se opět 
vrací k evangeliu (a ke koncilním dokumentům, které rovněž vycházejí z evangelia).  

Předseda Konference generálních duchovních asistentů SFŘ, P. Ben Brevoort i generální 
ministryně SFŘ sestra Emanuela de Nunzio se nedávno vyjádřili v tom smyslu, že SFŘ se 
může a má cítit, či sebe sama chápat, jako jedno z hnutí, která dnes slouží k obnově církve. P. 
Alois Moc ve svých Poznámkách k řeholi SFŘ to vysvětluje takto: “ Křesťan laik - skrze křest 
a biřmování - je nositelem Božího slova, svědkem pravdy a znamením Kristovy milosti ve 
světě. Jen on se může lidsky zmocnit stávající pozemské skutečnosti a znovu ji křesťansky 
prožít... Řeholní život není mezistavem mezi kleriky a laiky, nýbrž je svoláván Duchem 
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svatým z obou stavů. Stává se sám o sobě specifickým stavem církve - charismatickým 
stavem. Zakládajícím prvkem tohoto stavu je řeholní profes, jež je charismatickým naplněním 
svátosti křtu.” a říká, že jakési příklady tohoto stavu nacházíme již ve Starém zákoně. Např. 
prorok Amos a mnoho jiných bylo povoláno k prorockému charismatu a přitom zůstávali 
v laickém životě. Také Panna Maria je nám vzorem, neboť je celou duší i tělem charismaticky 
zasvěcena Pánu a přece je právoplatnou ženou Josefovou (a Boží Matkou). Slovo 
“charismatický” nám připomíná, že sekulární františkán je člověk, který nechce nic dělat bez 
“Ducha Páně a jeho svatého působení.”  

Hned na začátku nové řehole v čl. 4 čteme: “ Řehole a život sekulárních františkánů je 
zachovávat evangelium ...” “Žít podle způsobu sv. evangelia” (viz Františkova závěť) je tedy 
náš program. Snažíme se Boží slovo rozjímat a uchovávat v srdci. Můžeme to činit soukromě, 
každý sám. Můžeme to činit i ve společenství při bratrském setkání. Zde je známa např. 
metoda sedmi kroků, která nevyžaduje žádné zvláštní znalosti biblické vědy. Jde při ní jen 
o to: naslouchat slovům Písma a zároveň je nechat do sebe “prosakovat”, sdílet se s druhými 
ve skupině o to, co někoho zaujalo, pozorně a ochotně vnímat, co říkají druzí. Jsou rozličné 
způsoby, jak se nechat “prosáknout” a proměnit evangeliem. Hlavně, že některý způsob 
užíváme a podle příkladu sv. Františka evangelium žijeme. Ať rok řehole nás tedy přivede 
k hlubšímu zájmu o Písmo sv., abychom, jak říká řehole (čl. 4) “z evangelia přecházeli 
k životu a ze života k evangeliu.”  

br. Augustin Šváček 

Doporučujeme společenstvím i jednotlivcům návštěvu plzeňské meditační zahrady - 
“Památníku obětem zla” - tohoto nového, moderního poutního místa.  

Setkání národní rady pokračovalo v sobotu ráno mší svatou v býv. františkánském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval P. Benedikt Holota. Ve své homilii hovořil 
o významu modlitby, o tom, jak bychom měli být vzorem ostatním křesťanům. Bratr 
František Reichel navázal na homilii bratra Benedikta: cílem zasedání národní rady je 
především společná účast na setkání s Kristem v modlitbě a Eucharistii. Administrativní 
a organizační část zasedání je druhotná, ale potřebná a je také službou pro SFŘ. Následně 
proběhlo jednání národní rady. Po obědě jsme se setkali s panem arciděkanem Josefem 
Šťastným a prohlédli si v klášterním muzeu výstavu církevních plastik barokních mistrů.  

Děkujeme sestrám a bratřím z plzeňského společenství za bratrské přijetí, zajištění ubytování 
i za občerstvení připravené v prostorách býv. františkánského kláštera.  

24. června 1998 začal Rok řehole 

Vyzýváme všechna místní bratrská společenství, která tak ještě neučinila, aby zahájila Rok 
řehole votivní mší svatou (nebo, není-li to možné, bohoslužbou slova) k Duchu svatému na 
poděkování za dar řehole.  

Slavností sv. Františka 4.10. zahájíme týden rozjímání řehole, tak jak nás k tomu vybízí naše 
generální ministryně sestra Emanuela de Nunzio. Od tohoto týdne budeme každý týden 
rozjímat a snažit se žít vždy určitý úsek řehole. Podrobné informace přineseme v zářijovém 
čísle Zpravodaje a Poutníka.  



Františkánská pouť na Svatý Hostýn 

Tato tradiční františkánská pouť se letos uskuteční v sobotu 3. října. Mše svatá s obnovou 
svátosti biřmování bude v 10:15 za účasti otce biskupa Jiřího Paďoura OFMCap. Na 
odpoledne bude připraven program pro děti. Program františkánské mládeže začíná již pátek 
odpoledne (křížová cesta, Tranzitus). Vyzýváme františkánskou mládež k hojné účasti. 
Nocleh zajištěn (nejen pro františkánskou mládež!). Podrobnější informace přineseme 
v zářijovém Zpravodaji.  

Četba Lumen Gentium a Katechismu 

Ve Zpravodaji č. 4 jsme upozornili na to, že Svatý otec nás v apoštolském listě Tertio 
millennio adveniente vybízí, abychom si právě v tomto roce, roce Ducha svatého, 
uvědomovali hodnotu jednoty uvnitř církve a také abychom si pozorně pročetli věroučnou 
konstituci II. vatikánského koncilu o církvi Lumen Gentium (Světlo národů). Předpokládáme, 
že každý bratr a sestra, kteří vykonávají službu v místních společenstvích, si tuto konstituci již 
přečetl nebo dočítá.  

Národní rada ukládá všem bratřím a sestrám, aby si do letošní františkánské pouti na Svatý 
Hostýn (3.10.) přečetli konstituci Lumen Gentium a z Katechismu katolické církve o svátosti 
biřmování: str. 331-339. Na Svatém Hostýně společně tuto svátost obnovíme, jak jsme již 
informovali ve Zpravodaji č. 2.  

Náhradní formační seminář 

Zrušený seminář Metodika práce formátora, formátor a společenství pro formátory nebo (pro 
společenství, kde formátora nemají) pro ty bratry a sestry, kteří formaci fakticky vykonávají, 
který se měl konat 6. června v Olomouci, se uskuteční v Olomouci v klášteře kapucínů, 
Kapucínská 2 - vedle Dolního náměstí v sobotu 10. října od 10:00 do 16:30 hodin (zahájení 
dopoledními chválami, zakončení nešporami). Oběd zajištěn.  

Exercicie 

Ještě jsou volná místa na exerciciích pro muže a ženy od 17 let výše, které se konají l6. - 
20. září na Velehradě (exercitátor P. Miroslav Paluch OFMConv.).  

Přihlášky na adresu (do konce srpna):  

Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4 - Krč.  

Vizitace 

Národní rada ukládá všem místním bratrským společenstvím, která měla poslední bratrskou 
a pastorační vizitaci před 30.6.1995, aby písemně národní radu o vizitaci pořádala. Navrhněte 
rovněž alespoň 2 termíny, kdy by se vizitace mohla uskutečnit.  

 



Příprava církevního sněmu 

Naši biskupové nás vyzývají, abychom se za přípravu a zdar církevního sněmu v naší 
zemi modlili. v souladu s Řeholí (čl. 6: “ať horlivě usilují o život v plném společenství 
s papežem, biskupy a kněžími a s důvěrou ať podporují otevřený a apoštolsky účinný 
dialog.”) vyzýváme všechny bratry a sestry, aby se připojili k modlitbě našich biskupů 
za sněm:  

Všemohoucí Bože, Otče, Synu a Duchu svatý,  

vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi  

k oživení víry a růstu Tvého království.  

Dej, ať sněm a všichni, kdo se na něm podílejí,  

poznají sílu Tvé milosti a pomoci.  

Pomoz nám moudře poznávat Tvou vůli,  

ukaž nám cesty, po kterých máme jít,  

a žehnej svému lidu na každém kroku  

v tomto velikém úsilí,  

aby se Tvá církev stala živým nástrojem  

evangelizace a obnovy,  

světlem světa, kvasem a solí země  

ke Tvé slávě a k posvěcení všech věřících. Amen.  

Nemocní mohou připojit:  

Své bolesti i slzy, své úzkosti i naděje,  

všechno těžké i požehnané, co patří k mému kříži,  

chci obětovat z celého srdce za církev,  

za Svatého otce, za naše biskupy, kněze a jáhny,  

za všechny služebníky církve a  

za dobré ovoce plenárního sněmu církve v naší vlasti.  

Žehnáme denně všem, kdo zařadí tuto prosbu do svých denních modliteb.  

Vaši biskupové 



Oblastní setkání 

• Praha - Petřín: 6. září - vyprošení požehnání pro nový školní rok a ochrany pro 
všechny, sraz ve 14:00 u prvního zastavení křížové cesty v Praze na Petříně.  

• Hrádek u Vlašimi: 19. září - sraz v 9:15 na Dolním náměstí ve Vlašimi, následuje pěší 
putování údolím Blanice na Hrádek, program: mše svatá v 11:30 (hlavní celebrant otec 
biskup Václav Malý), duchovní slovo, návštěva hrobu bývalého národního 
duchovního asistenta SFŘ otce Aloise Moce OFM v Radošovicích. Spojení autobusem 
do Vlašimi z Prahy - Roztyl (trasa metra C), stanoviště č. 8, odjezd v 7:40.  

Kanonicky ustavená společenství 

Ke dni 30.6.1998 bylo kanonicky ustaveno 40 místních bratrských společenství, z toho 24 pod 
františkánskou obediencí, 14 pod obediencí kapucínskou a 2 pod obediencí bratří minoritů. 
Dalších 6 společenství se připravuje ke kanonickému ustanovení.  

Mezinárodní setkání františkánské mládeže 

V příštím roce uvažujeme o organizaci mezinárodního setkání františkánské mládeže 
z východních zemí. Najdou se ale dobrovolníci ochotní zapojit se do organizace? Prosíme, 
pište na sekretariát národní rady:  

Sekretariát NR SFŘ, kapucínský klášter,  

Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno.  

Plán dalších zasedání národní rady 

4.-5. září: klášter Želiv, 3. října: Svatý Hostýn  


