
  

 

ČERVEN 2021 ČÍSLO 13               NR 2018 - 2021 

ZPRAVODAJ 

NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

Slovo k obsahu Zpravodaje 

Jedním z témat červnového Zpravodaje národního bratrského společenství je bratrství. Spíše je to téma 

nadhozené k vašemu přemýšlení. Zpravodaj nemá za cíl o něm psát vyčerpávající teorie. Bratrství je 

téma, které zajímá našeho papeže Františka v encyklice Fratelli Tutti a kterým se bude synoda zabývat a 

rozebírat jej od října 2021 do října 2023. Podle osnovy synody cílem bratrství je vyjítí z klerikalismu, 

z církve, která je nadřazená, do církve, která slouží. Proto i samotná synoda je decentralizovaná a 

zapojit se do ní mají všechny diecéze. Prosím, sledujte tento proces na radiu Vaticana a posílejte 

k tématu své příspěvky. Je to téma právě pro náš řád, které má bratrství ve svém štítu. Více si přečtete 

v příloze v článku Synoda od Jiřího Šenkýře. 

O bratrství budete číst v několika příspěvcích Zpravodaje a téma se bude prolínat i do všech dalších 

příspěvků. Dalším tématem Zpravodaje je naše oslava 800 let od založení třetího františkánského řádu. 

Založení evangelizačního fondu, který umožní budoucím národním radám lepší a bohatší vydavatelskou 

a publikační činnost. Za nápad a realizaci vděčíme Vendelínu Hájkovi, novému členu národní rady. 

Jako první vlaštovky jsou dvě knihy a dokumentární film k 800 letému výročí našeho řádu, které se 

podaří vydat za vašeho přispění. 

 

Národní ministr Luboš Kolafa OFS 

Ať přijmou laskavě každého, kdo k nim 

přijde, přítele či nepřítele, zloděje nebo 

lupiče. 

Nepotvrzená řehole 
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Vzájemně si naslouchat 

Milí bratři a sestry, 

každý z nás pociťuje radost z bratrství. Příležitostí k tomu máme spousty během každého dne. A kolik 

takových pobídek ještě nedokážeme ani podchytit. Tehdy, když podléháme ruchu světa v současnosti 

tak často vybízejícího k rozdělování, když se necháváme strhnout ke zbytečně rychlým reakcím a sou-

dům. Když se vyjadřujeme k tomu, co nám nepřísluší a čemu často ani dost dobře nerozumíme. Tím ve 

své slabosti bratrskému sjednocování spíše bráníme. 

Všude kolem sebe vidíme, jak je soulad žádoucí. A  na  kolika úrovních. Jak blahodárné je sjednocení 

ve vlastním nitru, jak potřebné je bratrství se všemi bližními. Jak nezbytná je sounáležitost se vším 

stvořeným, jak spásonosné je podřídit se Boží lásce. 

Chceme-li následovat Krista, nemůžeme chtít sjednocení jenom tehdy, kdy se to hodí nám. Neboť prá-

vě v Ježíšově odevzdanosti k oběti - když v nejtěžším okamžiku svého pozemského života svěřil svého 

ducha do Otcových rukou, máme příklad. 

A podobně zářný vzor máme i v naší rodině. V tom, jak svatý František odcházel do ústraní, aby mohl 

naslouchat a přijímat Boží vůli; aby se takto posilněn dokázal vracet ke svým bratřím, ke všem potřeb-

ným s poselstvím všeobjímajícího bratrství a lásky. 

Milí, rozhlížíme-li se kolem sebe, co pozorujeme? Otevřeným srdcem cítíme hodně dobra a krásy. Tě-

lesným zrakem vidíme ve světě mnoho podnětů k individualismu a nejednotě. Lidským sluchem slyší-

me časté volání potřebných o pomoc, o zastání, o milosrdenství. Zdá se, že právě neochota vzájemně si 

naslouchat, je největší bolestí dneška. Buďme proto trpěliví a pozorní k potřebám druhých, abychom se 

dokázali sjednotit v modlitbě, ve službě, v životě. Aby bratrství nebylo prázdným pojmem, chimérou, 

ale osobním vědomým postojem vůči tobě, jemu, tomu i onomu. V pokoji a pokorné odevzdanosti. 

Jednota je Boží dar. Ježíš se za ni modlil v Getsemanech (Jan 17), František nám ji odkázal svým pro-

žívaným bratrstvím. Nám všem. 

Václav Vendelín Hájek 

 

Na závěr velehradského duchovního semináře před několika lety se nám všem svěřila jedna sestra 

s tímto svým krásným a bratrským prožitkem: 

Po smrti manžela bydlím ve svém bytě sama. Prožívala jsem v osamělosti dost smutných chvilek. 

V jedné takové, mě navíc začala otravovat moucha. Nechala jsem ji však být, za chvíli někam zalezla, 

přestali jsme si překážet. Přirozeně jsem na ni zapomněla. 

Připomněla se až ráno při snídani, před mým odchodem do zaměstnání. A odpoledne po mém návratu 

se tak rozebzučela, jakoby na mě už čekala. Najednou jsem byla ráda, že nejsem sama. Pozorovala 

jsem její pachtění, snad na ni i slůvko promluvila. Druhý den ráno jsem se s ní rozloučila a při přícho-

du z práce se už těšila na společně strávený večer. Tak když jsem ji třetí den našla na okenním parapetu 

nehybnou i slzička mi ukápla. 
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 V encyklice papeže Františka Fratelli tutti najdeme i toto: 

„Je pravda, že světová tragédie, jakou je pandemie Covid-19, přechodně oživila smysl pro to, že jsme glo-

bální komunitou, všichni na jedné lodi, kde problémy jednoho člověka jsou problémy všech. Znovu jsme si 

uvědomili, že nikdo se nezachrání sám; zachráněni můžeme být jen společně. Jak jsem v těch dnech řekl, 

„ta bouře odhalila naši zranitelnost a odkryla ty falešné a nadbytečné jistoty, na nichž jsme stavěli své den-

ní programy, své projekty, návyky a priority… Uprostřed této bouře odpadla fasáda těch stereotypů, který-

mi jsme kamuflovali své ego, v ustavičné starostlivosti o to, jak vypadáme, a znovu se ukázalo neúprosné a 

blažené vědomí, že jsme součástí jeden druhého, že jsme si vzájemně bratry a sestrami.“ 

Žijeme v době individualismu, seberealizace a sebeprosazení, všechny komunikační prostředky nás spíše 

odcizují, než sbližují a lidi – zdá se, jsou čím dál víc sami…. 

Ne, to nechci naříkat nad zkaženým světem – nad ním naříkali spisovatelé už ve starověkém Římě, dokon-

ce i Egyptě – tedy nic nového pod sluncem. Ale je pravda, že ještě nikdy nebyl svět jakoby jednou vesnicí, 

nikdy jsme nebyli tak neuvěřitelně propojeni, nikdy nemohlo tolik lidí komunikovat s celým světem, tak 

rychle a tak otevřeně, jako nyní… Je to úžasné, ale zároveň poněkud skličující… 

Už asi 16 let postupně obcházím pěšky republiku podél hranic. Začal jsem v Náchodě a zatím jsem došel 

do Lubů po Krušnými horami. Mám za sebou hodně přes tisíc kilometrů. Vždycky během těch několika 

dnů se modlím za naši zem i za naše sousedy. Chtěl bych tak celou naši zemi „obmodlit“.  Zažil jsem při-

tom spoustu zážitků – poznal jsem krásné kouty Čech, Moravy i Slezska, jako i podivuhodné lidi. Občas mi 

utkvěly v paměti takové malé prožitky, které byly krásné nebo hodně zvláštní. 

I když je to už tak 10 let, tak jako by to bylo právě teď, vidím před sebou někde u chaty na Gruni u Starých 

Hamrů jednu čtyřčlennou rodinku. Všichni sedí kolem stolu, jsou spolu, a přece sami - svorně mlčí, protože 

každý má před sebou mobil a něco v něm sledují – jsou online a přitom tak mimo… 

Nic proti technice, která nabízí dříve netušené možnosti, ale nesmíme si nechat vzít konkrétní  vztahy, 

osobní setkání a sdílení. To nám sebechytřejší mobil nenahradí. 

Doba covidová nám vzala možnost být spolu na mši svaté po dlouhé měsíce a nesmíme si na to zvyknout. 

Není to normální – sice je to jistě pochopitelné opatření, ale nemůže se postupně stát něčím obvyklým. Po-

dobně i naše setkávání. Bojím se, že jsme dost zpohodlněli, a vlastně nám to tak moc nevadí… Ale přece 

jen sebekrásnější online přenos mše svaté nám mši sv. opravdu naživo nenahradí. Věřím, že uvolnění po-

měrů nás zase vrátí do možností být spolu. 

Nicméně máme zde i velké poučení. Naše kultura je dost pyšná na svou samostatnost, zajištěnost. Vše 

máme pojištěné a „ošéfované“ a najednou ejhle - stačí nějaká neviditelná potvůrka z Číny a systém zoufale 

vázne… Myslím, že to byla velká lekce pokory. 

Když jsem byl před lety v Africe, tak jsem mohl poznat, že takoví chudí venkované v Etiopii tuto nezajiště-

nost a vydanost prožívají denodenně a vědí, co to je spoléhat na Boha a jeho Prozřetelnost… A je příznač-

né, jak jsou tito lidé zároveň radostní a otevření tomu, co život přináší.  My se to ve svém spoléhání na 

„pozemský ráj“ musíme znovu učit: spoléhat na Boha a ne jen na náš systém... 

Svým způsobem nás to donutilo starat se nejen o sebe, ale i o druhé, být ohleduplnými, abychom někoho 

nenakazili, a tak neublížili druhým… Snad každý jsme zažili pomoc od druhých, snad každý jsme někomu 

také nějak pomohli. Potřebujeme se navzájem a je radostí být a žít pro druhé… 

A tak přeji nám všem vědomí, že jsme dětmi jednoho Otce a navzájem bratry a sestrami. Není žádný důvod 

k vzájemné řevnivosti, srovnávání se nebo závisti. Jsme jeden tým, táhneme za jeden provaz…. 

Ze srdce všem žehná bratr Jan Bernard Linhart 

Bratrství a čínská nákaza 



4 

 

27. června - Kající pouť SFŘ na Svatém Antonínku (8:30 setkání u hrobu P. Ant. Šuránka v Ostrožské 

Lhotě, 10:30 mše sv. na Antonínku, 13:00 adorace a františkánské setkání, sdílení) 

5. července – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje  

2. srpna Porciunkula 

11. srpna svátek sv. Kláry  
15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  

21. srpna - poslední etapa 40. ročníku CMP (8km). Zahájení v 8:00h. od kostela sv. Václava v Boršicích. 

Závěrečná mše sv. v 11:30 na Velehradě 

25. srpna svátek sv. Ludvíka, krále  

28. srpna - Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (5. ročník). Zahájení v 9:00 v kostele 

sv. Jiří v Býšti u Hradce Králové (8,5 km) 

1. září - Den modliteb za péči o stvoření 

4. září - 14. zasedání NR v Praze u minoritů 

17. září Stigmatizace svatého Františka  

17. - 19. září - Volební národní kapitula na Sv. Hostýně 

18. září - Národní františkánská pouť na Sv. Hostýn 

25. září - Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi (mše sv. v 11:30) 
 

Akce sousedních NBS SFŘ, na které jsme zváni: 

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

Kalendárium SFŘ 

O bratrském životě v klášteře v Cortoně napsal národnímu asistentovi Františkovi Kroczkovi OFMCap ka-

pucín Jozef Timko OFMCap. 

Františku pokoj a dobro, aleluja. 

Ja sa mám tu v Cortone veľmi dobre. Sme tu 5 bratia z 5 krajin, Taliansko, Malta, Nigeria, Slovinsko, Slo-

vensko. Miesto je veľmi pekné. Neviem, či si tu niekedy bol. Je to ako pustovňa vzdialená od obyvané-

ho (Cortoni) dva kilometre. Pozri si link: Eremo le Celle di Cortona. Je to kláštor z 13. storočia, kde sv. Fran-

tišek 3 krát počas svojho života sa na nejaký čas zastavil, nocoval a žil. Zachovala sa jeho jaskynka, ktorá 

bola prebudovana trošku na celu, nad ktorou sa zbudoval kláštor. Projekt sv. Vavrince je znovu sa prinavra-

tenie ku koreňom nášho radu. Žijeme tu veľmi jednoducho, aj chudobne, cela komunita sa modli liturgiu ho-

dín, posv. čítanie, ranne chvály, hodinka uprostred, vešpery, kompletorium, denne máme spoločný ruženec, 

tyždenne celý den adoraciu na stredačku, jeden deň delenie sa nad evanjeliom zo dňa, pondelok až piatok 

večer po omši adorácia 1/2 hod. a po večeri spoločná rekreácia od 1/2 až 1 hodinu a potom je večierka. Kaž-

dý mesiac miestnu kapitulu, a v mesiaci den duchovnú obnovu. Staráme sa o celý chod kláštora, pranie,  žeh-

lenie, upratovanie, ubytovanie hosti, vratnica, sprevadzanie putnikov, veľká zahrada so zeleninou a ovocný 

sad, na ktorých mi pracujeme, priprava dreva na zimu, kuríme aj drevom, prichystať drevo, narezať, štiepať, 

sušiť, kúriť, pripravujeme raňajky, večere a v nedeľu obed (pondelok až sobota obed uvari známa - pride na 

3 hod.), starame sa o okolie, záhony kvetinove, terasy kosenie, vyhrabovanie, udržiavanie v poriadku, mame 

veľký olivovy háj nad 200 oliv, orezavanie vetiev, spaľovanie vetiev, zber oliv... a mnoho iného a to si robí-

me sami bratia. Je tu veľmi dobre bratske prostredie - bratstvo. Takže sa snažime žiť evanjelium, duchovne, 

bratstvo, minoritu, pracovať vlastnými rukami, apoštolat - chodime služiť sv. omšu k cisterciatkam, spove-

dať klarisky u sv. Margity, vedieme terciárske spoločenstva, nejake hnutia spovedame a sv. omše...  

Františku, tak shruba asi tak. Teraz prišli k nám pred mesiacom traja mladí chalani, tak žijú s nami, aby rozli-

šili svoje povolanie. Komunita mi ich dala na starosť, tak ich doprevádzam a pripravujem program na každý 

deň. 

Takže azda toľko a ti stačí trošku k nahliadnutiu, prajem požehnaný čas, pozdravujem všetkých bratov a sest-

ry pax  jozef t. 

Kapucíni v Cortoně 
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Mariánská pouť na Svatou Horu 8. 5. 2021 

MBS Plzeň organizovalo v květnu tradiční mariánskou pouť na Svatou Horu. Na poslední chvíli onemoc-

něl kněz, duchovní asistent Jan Nepomuk Svoboda OFM a tak večer za pomoci p. Jechortové z exercičního 

domu Matice Svatohorské a na přímluvy Janova kamaráda O.Primuse z Příbrami se mše svaté ujal redem-

ptorista ze sv. Hory P. Mgr. Piotr Józef  Nowicki CSsR. Ujal se své služby opravdově a obětavě. Nejprve 

nás přivítal na schodech do baziliky a pak sloužil mši svatou. Mše se nás účastnilo 45 bratří a sester. Všem 

se mariánská mše a úcta kolem ní líbila. Po mši svaté celebroval ještě májovou pobožnost a pak obětavě 

přišel po naší křížové cestě na schody baziliky, kdy posvětil zbožné předměty a dal nám závěrečné požeh-

nání. 

Po vzájemném sdílení ve skupinkách a obědě se ujal vedení křížové cesty Jaroslav Šedivý OFS, ministr 

společenství Plzeň. 

Kromě MBS Plzeň přijeli auty členové a přátelé z MBS Sušice, z Prahy PMS, z MBS Staré Boleslavi,  

z MBS Černošice a možná další. 

Mariánská pouť seniorů do Hájku u Prahy 20. 5. 2021 

Pouť seniorů byla zahájena v 9,15 v klášteře benediktinek na Bílé Hoře vyprávěním sestry Petry, (Petra je 

nejen benediktinskou sestrou, ale zároveň i vystudovanou restaurátorkou). Vyprávěla nám o bitvě na Bílé 

Hoře, o karmelitánském knězi Dominikovi ze Štáhlav u Plzně a jeho motivačním kázání habsburským vo-

jákům. Kázání bratra Dominika pomohlo k tomu, že unavení habsburští vojáci se pustili po dlouhém po-

chodu do bitvy se stavovským vojskem s nadšením a vervou, kdežto najatí žoldáci zimního krále Fridricha 

Falckého a českých stavů, kteří už nedostali 2 roky žold a byli zanedbaní, neměli k bitvě žádnou motivaci a 

proto z bitvy utíkali. Tak stavové krátkou bitvu prohráli. 

Po přednášce Petr Tesařík OFS a Luboš Kolafa OFS odvezli auty poutníky na start poutní cesty do Litovic. 

Na cestě jsme už potkali další poutníky, kteří přijeli autobusem z Prahy. Přijela i sestra na invalidním vozí-

ku a obdivuhodně zvládala trasu. 

Na mši svaté ve 12:15 nás o. Vianney OFM povzbudil k tomu, abychom využívali bohatou pokladnici 

církve, plnou duchovních darů na každý den. Je volně přístupná každému od Písma svatého, literaturu, 

modlitby, liturgii až po svátosti. Nikdo z nás nemusí být nikdy sám. S námi je náš Pán. Na mši bylo přes 60 

účastníků z Prahy, Kladna, z Plzně a dokonce z Moravské Třebové přivezl poutníky Cyril OFM. Z 60 pout-

níků bylo asi 20 terciářů. 

Terciářka Hanka Vinklárková OFS, která se dlouhodobě s manželem starají o provoz kláštera v Hájku u 

Prahy, spolu s františkánem Filipem OFM se postarali o skvělé občerstvení. 

Pouť se vydařila i počasím. Nebylo horko, ale bylo slunečno. 

Mariánská pouť Prahou 

Mariánská pouť má přes dvě stě let svoji tradici a její součástí byl vždy Mariánský sloup na Staroměstském 

náměstí. Mariánské poutě se konají začátkem a v průběhu května a jsou pořádány různými spolky. Pro 

františkány obnovil pouť před 29 lety František Reichel OFS. Františkánskou Mariánskou pouť počátkem 

června pořádá od té doby národní rada Sekulárního františkánského řádu a má už svoji tradiční františkán-

skou trasu. Začíná v 10,00 mší svatou v kostele Panny Marie Andělské v klášteře kapucínů na Hradčanech 

a ve 12,00 zahájením růžence v kostele Narození Páně na hradčanské Loretě. Pak pokračuje každým rokem 

Jarní putování : Postupné uvolňování umožnilo radost z bratrství 
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trochu jinou trasou, na níž však nikdy nechybí Pražské Jezulátko a kostely při klášterech minoritů, kapucí-

nů a františkánů. 

Letos se poutě účastnilo kolem 45 poutníků. Každý obdržel mapku poutě a text desátků. Mši svatou ce-

lebroval Bonaventura Štivar OFMCap spolu s dalšími šesti kněžími. Zajistil též varhaníka. Děkujeme. O 

občerstvení po mši svaté v zahradách kláštera kapucínů se postarala Iveta Fejková OFS z MBS sv. Josef 

Praha a Tomáš OFMCap. Pouť dalšími kostely  (Karmelitáni, Jezulátko, Mariánský sloup, kostel sv. Jaku-

ba kláštera minoritů, kostel sv. Josefa u kapucínů a kostel Panny Marie Sněžné u františkánů) připravil člen 

národní rady Pavel Vaněček OFS z MBS Praha Krč . 

Sestavil Luboš Kolafa OFS 

Opět jiná pouť do Poříčí - rok 2021 

Letošní pouť do Poříčí nad Sázavou, na mši sv. za dr. Františka Noska, se konala v sobotu 24. dubna. Byla 

již 86. v pořadí. Prvá se konala v roce 1936, rok po Noskově smrti. Od té doby nebyla nikdy vynechána, 

ani v době války a ani v 50. létech, což bylo pro Církev těžké období. Loni, v době nouzového stavu, sešlo 

se u Noskova hrobu pět poutníků k modlitbě, jako delegace. Mše sv. byla sloužena jinde. 

Letos byla mše sv. již v Poříčí; zdravotní omezení však trvala. Celebroval nový duchovní správce poříčské 

farnosti, Otec Ondřej Kapasný, který je tam od léta 2020. Je knězem teprve dva roky a jsme mu vděčni, že 

vykonal tuto bohoslužbu. Ve stejný den pak měl ještě dvě mše svaté, v 17 hodin v hospici v Čerčanech a 

v 19 hodin ve filiálním kostele v Soběhrdech. 

Na pouť letos přijelo podstatně méně osob, než jindy, což se dalo předpokládat. Pouť měla spíše komorní 

ráz. Přitom někteří poutníci byli v Poříčí poprvé a tak se po mši sv. a po modlitbě u Noskova hrobu ptali na 

tohoto význačného činitele předválečného katolicismu. Řeč přišla i na Noskovy zásluhy o stavbu kostelů 

na předměstích Prahy, jmenovitě na Spořilově a ve Kbelích. Stojí za zmínku, že byla připomenuta farní 

pouť do Poříčí ze Spořilova v roce 2019. V tom roce bylo 12. listopadu výročí 30 let od svatořečení Anež-

ky České, patronky spořilovského kostela. 

Díky Bohu za letošní pouť 2021. Účastnil se jí i bratr Luboš Kolafa, národní ministr, který přivezl do Poříčí 

i další účastníky a jiné odvezl po pouti na vlak do Čerčan. To nám připomnělo předchozího ministra bratra 

Františka Reichela, který rád putoval do Poříčí a také podobně pomáhal. 

Miloslav Müller 

 

2. MOTORKÁŘSKÁ POUŤ NA SVATÉM ANTONÍNKU 

Na sedm set motorek a stovky dalších příznivců přivítal v sobotu 5. června Svatý Antonínek nad Blatnicí 

pod Svatým Antonínkem. U oltáře se sešli tři kněží. Hlavním celebrantem byl P. Eliáš Paseka OFM z Mor. 

Třebové, koncelebrovali P. Felix Mária Žiška OFM z Uherského Hradiště a novokněz P. Vojtěch Radoch, 

rodák z Ostrožské Lhoty. Oba bratři františkáni přijeli na motorkách a účastnili se také společné vyjížďky 

krásnou krajinou Moravského Slovácka. Ještě předtím při slavení mše svaté br. Eliáš několikrát rozesmál 

přítomné a společně s br. Felixem zaujali motorkáře svojí bezprostředností a radostí. Se dvěma kbelíky 

svěcené vody se poté vydali mezi motorky, aby požehnali stroje i jejich majitele. Finanční sbírkou přispěli 

navíc účastníci Mirečkovi na potřebné rehabilitace, které nehradí zdravotní pojišťovna. Bohu díky a sv. 

Antonínovi za krásnou pouť s širokým prostorem pro evangelizaci! 

sestra Hanka Brigita 
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Františkáni OFM: Vychází kniha Kvítky sv. Františka 

V nakladatelství Paulínky vychází jedna z perel příběhů o sv. Františkovi, Kvítky sv. Františka, doplněná o 

krásné ilustrace Pietra Casentiniho. 

Z příběhů svatého Františka a jeho prvních druhů dýchá ryzí evangelium, a tak se dnes právem řadí k per-

lám křesťanské literatury. Poslední české vydání bylo již dávno rozebráno a navíc vykazovalo mnohé jazy-

kové nesrovnalosti, proto vychází nové vydání v novém překladu od Kateřiny Lachmanové. Kniha je cenná 

nejen pro františkánskou rodinu, ale i pro všechny duchovně hledající různých spiritualit. 

Přidanou hodnotou jsou i krásné ilustrace současného italského výtvarníka Piera Casentiniho z jeho cyklu 

Píseň bratra slunce. 

Nový překlad vychází z kritického vydání italského textu z konce 14. století, který evidentně čerpal z latin-

ského spisu bratra Hugolina Actus Beati Francisci - více o vzniku a duchovním významu díla se lze dočíst 

v závěru knihy, ve fundovaném pojednání otce Regaláta Petra Beneše OFM. 

Doufáme, že si toto vzácné dílko najde i po staletích mnoho horlivých čtenářů. 

Knihu je možné koupit např. v nakladatelství Paulínky. 

Na webu www.ofm.cz naleznete ukázku z knihy i krátké video našeho provinciála bratra Jakuba. 

Oznámení o svěcení 

Není to tak dávno (konkrétně v listopadu), co náš bratr Marek OFM přijal v Praze jáhenské svěcení a i přes 

složitou covidovou situaci se přiblížilo jeho vysvěcení na kněze. Tato událost proběhne 19.6. v katedrále 

sv. Bartoloměje v Plzni. 

Kapucíni OFMCap: Kapucínský balzám je opět v prodeji 

Letos ve spolupráci s Klášterní oficínou jsme obnovili dědictví našich bratří a to Kapucínský balzám, který 

historicky spadal do kategorie léčiv (viz historická etiketa), ale nyní je k dispozici jako doplněk stravy. 

Od počátku výroby (2. pol. 18 stol.) až do zrušení klášterů komunisty v r. 1950 měl pro své léčivé účinky 

velký úspěch a vyvážel se až do Ameriky. Nyní je možné zakoupit ho v Praze na Loretě, v Brně v kapucín-

ské hrobce nebo na e-shopu Klášterní oficíny. Podrobnější informace o tomto produktu najdete na strán-

kách Klášterní oficíny: https://www.klasterniofficina.cz/, nebo v Katolickém týdeníku č. 19 r. 2021, v Pout-

nictvi.cz nebo na stránkách iDnes (https://www.idnes.cz/brno/zpravy/kapucinsky-balzam-kapky-receptura-

kapucini-mnisi-lecitelstvi-obnova.A210410_602916_brno-zpravy_mls). 

převzato z webu www.kapucini.cz 

Minorité OFMConv:  Poutní slavnost v Opavě – Seslání Ducha Svatého 

Dne 23.5. o slavnosti Seslání Ducha Svatého se v Opavě konala farní pouť. Hlavní mši v 9.30 sloužil 

O. provinciál Piotr Pawlik OFMConv. O. Piotr v kázáních poukazoval na to, že událost seslání není pouhou 

historickou událostí, ale všichni i dnes jsme zváni tuto událost nanovo prožívat ve svých životech. 

Duchovní obnova na Cvilíně 

Dne 24. května se na Cvilíně uskutečnila duchovní obnova bratří z krnovského a opavského konventu. Ob-

novu vedl O. provinciál Piotr Pawlik OFMConv. V kázání poukazoval na důležitost Panny Marie jako Mat-

ky Církve a potřebě být prorokem hlásajícím Krista světu. Po mši bratřím přednášel o řeholní poslušnosti. 

převzato z webu: https://provincie.minorite.cz 

Zprávy z františkánské rodiny 
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Školské sestry sv. Františka Česká provincie - 28. výročí úmrtí naší sestry Elišky Pretschnerové, 

V sobotu 1. května se sešlo několik liturgických oslav – památka sv. Josefa Dělníka, začátek mariánského 

měsíce a první sobota v měsíci květnu. Navíc v naší kongregaci jsme si připomenuly 28. výročí úmrtí naší 

sestry Elišky Pretschnerové, která 4. května 1993 odevzdala svou duši Pánu. 

Letos se výroční setkání konalo opět ve Slatiňanech. Z důvodu pandemie nebylo bohužel možné uskutečnit 

plánované divadelní představení Eliška. Místo něj jsme se proto odpoledne shromáždili v kapli ke společné 

modlitbě adorace, během níž jsme si sestru Elišku připomněli pomocí úryvků z jejího deníku. Po modlitbě 

nám vyprávěla životní příběh sestry Elišky sestra Zdislava Nosková, postulátorka procesu jejího blahořeče-

ní. Programu se účastnily sestry z naší kongregace, přidružené sestry a místní farníci. Děkujeme otci Janu 

Pasekovi za jeho radostnou a nadšenou účast na naší malé slavnosti. Díky patří především Pánu za požeh-

naný čas, který jsme spolu mohly prožít. Svěřujeme do Jeho rukou naši kongregaci i celý náš bolavý svět, 

také s přímluvou naší sestry Elišky. 

Iniciativa smíření 2020 k 400. výročí bitvy na Bílé hoře - téma bratrství 

V roce 2020 si budeme připomínat výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře, která je v české společnosti pova-

žována za zlomový okamžik dějin. 

Toto kulaté výročí v roce 2020 otevírá dveře k dalším iniciativám smíření mezi protestanty a katolíky 

v duchu Kristově. Je zodpovědností nás křesťanů z obou táborů, abychom se v tomto čase smířili a vzájem-

ně si odpustili, a to kvůli výzvě Ježíše Krista, že tak máme činit, ale také proto, že je to naše společná od-

povědnost vůči dnes převážně nevěřícímu obyvatelstvu v České republice. 

K odpuštění a smíření není možné nikoho přinutit, vždy musí vycházet ze svobodného rozhodnutí obou 

stran a vnitřní touhy po vzájemném přátelství, partnerství a spolupráci. Duch Kristův vždy povede Boží 

děti ke smíření, protože pokoj a smíření vychází z Božího srdce a je základním principem Božího králov-

ství. Jsme si také vědomi, že hluboké historické rány dokáže uzdravit jen Ježíš Kristus. Proto i my, součas-

ná generace křesťanů, máme otevřít svá srdce a pro smíření podniknout konkrétní kroky. 

Pojďme naplnit Kristovu výzvu: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má 

něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a 

přines svůj dar.“ (Mt 5,23-24) 

Děkujeme za Vaši podporu proběhnuté akce Iniciativy smíření 8. května 2021 u mohyly na Bílé hoře, kde 

se setkalo na 60 kněží a 60 pastorů k vyznání našich minulých vin a k žehnání sobě navzájem. Nakonec 

jsme společně žehnali naší vzácné České zemi. Mnozí jste nás provázeli modlitbou, jiní jste přišli osobně 

podpořit toto Boží dílo. Velké díky! 

Převzato z webu: https://iniciativasmireni2020.cz 

V příloze se dočtete, jak přistupuje poměrně mladá konstituce bratří kapucínů k Sekulárnímu františkán-

skému řádu 

V příloze se také dočtete, jak se můžeme všichni zapojit do synody papeže Františka, a to buď prostřednic-

tvím Františkánské rodiny a nebo diecézí. 

Cituji závěr pojednání Jiřího Šenkýře k rozbíhající se synodě – dočteš se v příloze: 

Pokoncilní Řehole SFŘ z roku 1978 dává rozhodování o všech věcech do rukou členů místního bratrského 

společenství. Specifická je role duchovního asistenta, kterým bývá většinou kněz prvního františkánského 

řádu, který se hlavně stará o to, aby život společenství byl v souladu s celou církví. A tak přemýšlejme o 

tom, zda náš vyzkoušený model řízení společenství nenabídnout synodě jako možné řízení našich farnos-

tí. A do října máme možnost popřemýšlet i o dalších věcech, které by řízení církve prospěly 

z webů františkánské rodiny sestavil Luboš Kolafa OFS 

https://iniciativasmireni2020.cz/
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21. 4. 2021 se konala volební kapitula v Sušici. Byla to první kapitula vedená členem národní 

rady po dlouhé pandemické odmlce. 

Sušické společenství působí v Sušici již od počátku 20. století. Zmínka o poslední profesi je ještě z roku 

1952 (v čase pronásledování komunistickou stranou). Pak se společenství odmlčelo. V roce 2013 jej obno-

vili místní kapucíni při klášteře v Sušici. Za národní radu pomáhal vzniku společenství Luboš Kolafa OFS. 

Jezdil tam přes rok každý měsíc. Společenství nyní už funguje šestým rokem. Zakládajícími členy rady 

byli Melchrovi, Anička Blažková a Naďa Balejová. Za jejich působení a za láskyplného vedení kapucíny 

se jejich společenství rozrostlo do čtyřiadvacetičlenné františkánské rodiny, která je povzbuzením pro celé 

národní společenství v ČR - Jsme velmi vděční za jejich obětavou službu. 

Novým ministrem se stal Jiří Antonín Sýkora OFS V radě nyní působí dvě manželské dvojice. Sýkorovi a 

Blažkovi a stálice v pokladně Naďa Balejová, která spolu s Aničkou Blažkovou slouží již třetí období. Na 

kapitule, která se konala v kostele kvůli epidemiologickým opatřením, bylo přítomno 23 delegátů sušické-

ho společenství a dále zástupce konference duchovních asistentů NR František Kroczek OFMCap, zástupci 

národní rady Luboš Kolafa OFS spolu s Petrem Tesaříkem OFS a místní duchovní asistent Petr Petřívalský 

OFMCap. 

Pán žehnej nové místní radě v pokračování františkánské lásky a bratrství. 

Bratrství procházelo během pandemie zatěžkávací zkouškou 

Pandemie nás na rok oddělila od běžného setkávání a pomohla nám pochopit, jak je důležité být spolu. Ně-

která společenství prošla různými potížemi či dokonce zkouškami. Někde pandemie odhalila, že mnohé 

naše scházení bylo jen ze zvyku či z povinnosti. Jinde se odhodlali přiznat si, že jsme zestárli. 

Jen malá statistika: 

mladších členů mezi 27 až 59 lety je v řádu 221. Ve věku 60 až 79 je nás 311 členů a ve věku 80 až 100 let 

je mezi námi 173 nefalšovaných seniorů (stav členů se neustále nadále mění). 

Příklady zkoušek: 

Různé příčiny způsobily, že malé společenství v Lysé nad Labem se rozhodlo vrátit se do svého 

mateřského MBS Stará Boleslav, ve kterém všichni prožívali krásná léta jako rodiny s dětmi. (Pro mne 

osobně setkání v obou společenstvích byl vždy radostný zážitek a všem jsem říkal, kéž by takových spole-

čenství bylo víc) Rozdělení Staré Boleslavi na Boleslav a Lysou se před lety zpočátku jevilo jako velmi 

přínosné. Jenže pak se v Lysé přihlásilo stáří a nemoci některých členů a také někteří členové úplně z řádu 

odešli a najednou bylo společenství  velmi malé. Protože nedali dohromady už funkční radu, dohodli se 

spolu s duchovním asistentem, provinciálem a radou společenství Stará Boleslav, že se vrátí do mateřského 

společenství. Návrh podpořil bývalý ministr František Reichel. Návrat byl plně podpořen také národním 

duchovním asistentem Eliášem OFM a po splnění úředních záležitostí bylo v lednu společenství Lysá vrá-

ceno provinciálem do Staré Boleslavi. 

MBS Stará Boleslav se dlouhá léta schází 1x měsíčně jako celek a 1 x za 14 dní ve dvou skupinách. 

Jenže už delší dobu společné scházení nefunguje pravidelně a během pandemie přestalo fungovat (ostatně 

jako i jinde) vůbec. Názorové rozdíly v obou skupinkách se natolik začaly lišit, že došlo k jejich rozchodu, 

který nazval jeden z členů MBS rozvodem. 

Zprávy z národního společenství v ČR 
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Další z členů o situaci píše: Špatné bylo upuštění od praxe společných setkání, ať to bylo z jakýchkoliv dů-

vodů. To vedlo ke vzniku poměrně uzavřené skupiny v Praze, kde se ujal jiný duch vedení setkání, než jaký 

byl do té doby obvyklý v celém společenství. Charakterizoval bych ho jako styl Východu. Do popředí se do-

stal mechanický řád za každou cenu, zvýraznil se význam formální autority, diskuse se nepřipouštěla. Mezi-

tím se většina společenství scházela jak v Praze, tak mimo Prahu. Na setkání jsme poctivě zvali všechny, 

ale to už nic nezměnilo na uzavřenosti zmíněné skupiny, která nás na svá setkání dlouhodobě nezvala. Ná-

zorové rozdíly jsme my ostatní vnímali a doposud vnímáme jako zdravou pluralitu názorů, pokud jsou v me-

zích učení Církve, a jako vzájemnou výměnu životních zkušeností. Neuvědomovali jsme si, jak těžce někteří 

vnímají otevřenější styl života našeho společenství, který je dnes reprezentován skromnou osobností našeho 

ministra Pavla. Nejspíš tak z naší strany docházelo k nabourávání autoritativního stylu skupiny, jejíž uza-

vřenost byla i v době pandemie narušována, byť jen pomocí elektronické komunikace. Otevřenost většiny 

společenství a snaha zvát všechny jeho členy na setkání byly chápány jako přetahování lidí z jedné skupiny 

do druhé. To vedlo k narůstání napětí, o kterém jsme neměli reálnou představu. 

Na základě žádosti členů řádu adresované provinciálovi a se souhlasem národní rady pak došlo k obnovení 

společenství Lysá nad Labem 

…. Snahu o obnovu Společenství Lysá nad Labem vnímáme pozitivně. Jedná se o oblast vzdálenější od Pra-

hy a je pravda, že pokud bychom se měli scházet společně s jistou pravidelností, naráželi bychom na tech-

nické problémy. Snahu o přestup problematické skupiny ale vnímáme rozporuplně, protože zde nevidíme 

snahu rozejít se v dobrém.“ 

Členové národní rady často mnoho věcí nerozpoznají při jedné či dvou návštěvách společenství, a i kdyby 

tam byli častěji, je jisté, že prostě "nechodí v jejich botách" a tak názory členů národní rady budou vždy 

zkreslené vlastním vnímáním světa. Myslím, že je opravdu důležité, abychom se nebáli být k sobě bratrsky 

upřímní. Nebáli se hovořit o nedostatcích. Netvářili se při vizitacích, jak je vždy vše v pořádku. Od toho tu 

vizitace jsou, abychom otevřeně diskutovali o našich potížích. Ukazuje se také, jak důležitá je samostatnost 

každého společenství a jeho snaha v modlitbě získat vedení Duchem Božím. Národní rada společenstvím 

nevelí, spíše jen dohlíží, spolupracuje s nimi, poskytne výklad Konstitucí, snaží se jim posloužit podle je-

jich přání, ale hlavní tíha starosti ležela a vždy bude ležet na samotném společenství. Jsme proto velmi 

vděčni za pomoc duchovních asistentů, kteří mají hlubokou zkušenost se životem ve společenství a řešením 

potíží po františkánsku. Moc děkujeme i za pomoc, kterou poskytly oběma společenstvím Stará Boleslav a 

Lysá. Věříme, že jejich zkušenost pomůže překonat rozpory, stejně jako je překonali první františkánští 

bratři za časů sv. Františka a Eliáše (a to nemluvím o hádkách prvních následovníků Pána Ježíše, jak je po-

pisuje Písmo) 

Možná doložím pár texty z Konstitucí: 

GKI/32  ...Především, ať jim leží na srdci pokoj a smíření uvnitř bratrského společenství. 

GK I/11... Vědomi si toho, že Duch Svatý je zdrojem jejich povolání a že je animátorem bratrského života 

a poslání, ať se sekulární františkáni snaží napodobovat Františkovu věrnost k vnuknutím Ducha Svatého. 

Ať jsou také poslušni světcova napomenutí, aby nade všechno toužili mít »Ducha Páně a jeho svaté jedná-

ní«. 

Jiným příkladem změn je společenství Olomouc. Kdysi se společenství Olomouc rozdělilo na 

starší osoby (tehdy ještě relativně mladé) a na společenství rodin. Z původního společenství Olomouc tak 

vzniklo ještě nové společenství Olomouc Rodiny. Vše bylo radostné a funkční mnoho let, až do současné 

doby, kdy najednou společenství Olomouc zjistilo, že zestárlo, mnozí věkem zemřeli a mnozí jsou velmi 
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nemocní a na setkání již delší čas nemohou chodit. Čas prostě nelze zastavit. Léta letí. Věk nemusí být roz-

hodující, ale nemoci a nemohoucnost ano a to zvláště, když z okolních vesnic to mají staří členové do kláš-

tera daleko. Koneckonců, každý to chápeme. Protože i nám přibývají léta a ubývá zdraví. Místní rada, ve 

které už slouží pouze dva členové projevila zdravou úvahu nad současnou situací a konzultovalo své roz-

hodnutí s místním duchovním asistentem a rozhodlo se svoji činnost ukončit.  

Jaké je řešení? Opět bratrské. Přečtěte si dopis ministra vedlejšího společenství Olomouc rodiny ke vzniklé 

situaci a hned pochopíte: 

"Pokoj a Dobro Luboši. 

Právě jsme skončili setkání rady a domluvili jsme se takto: 

Na poslední setkání přijde člen rady Laďa Večeřa. 

Nabídneme jim pravidelnou distribuci tištěného zpravodaje, kdo bude mít zájem. Aby věděli, co se děje 

v řádu. 

Pozveme je, kdo bude chtít občas přijít na naše setkání, které je pravidelné. Vždy třetí neděli v měsíci ve 

14:30 

Nabídneme jim kontakt na modlitební skupinu Ruah (Brigita). Mohli by pomáhat svou modlitbou ostatním 

a mít dobrý pocit, že je ostatní potřebují. 

Jednou ročně děláme po exerciciích neformální setkání v kapucínském klášteře u ohně s opékáním. Pozve-

me je také. Myslím, že by je mohlo povzbudit, když přijdou na místo, kde se tolik let scházeli. 

Byl ještě návrh na návštěvy u nich, kdo by měl zájem, ale nevím, jestli bychom to byli schopni zvládnout. 

Ať je Pán s tebou a žehná ti. 

Tomáš Richter OFS z MBS Olomouc rodiny 

Myslím, že to je vzor i pro nás ostatní. Společenství sice bude zrušeno, ale členství nikoliv. Kdokoliv bude 

moci, může využívat služeb vedlejšího společenství, které se schází ve stejném klášteře. 

Se zrušením MBS pro stáří a nedostatek mladších lidí  se budeme setkávat stále častěji, a tak všichni pře-

mýšlejme, jak na to. Možná přispějete i vy se svými názory. Napište nám je. 

Samozřejmě musíme udělat za dost i řádné administraci: NS II/1: Klesne-li počet členů MBS s trvalou pro-

fesí pod pět, navrhne NR kompetentnímu vyššímu řeholnímu představenému, aby prohlásil, že MBS zanik-

lo. 7.6.2021 společenství navštívil národní ministr, spolu s národním duchovním asistentem a po vyslech-

nutí účastníků setkání, souhlasili se zrušením MBS Olomouc a vítají s vděčností pomoc, kterou zbývajícím 

členům nabízí společenství MBS Olomouc rodiny 

Jak to dopadne v MBS Čáslav, v MBS Nivnice a dalších stárnoucích společenstvích, se teprve uvidí. O tom 

zase příště. 

Na závěr ještě krátká zpráva kolem zasedání Národní Rady 29. 5. 21 v Brně, v klášte-

ře kapucínů.  

(Úřední záznam si přečtěte v příloze). 

Dnes popíši situaci trochu z jiného úhlu pohledu: Kvůli vzdálenosti z Plzně jezdím na národní radu o den 

dřív. A to mne hodně baví. Přebývat v klášteře, potkávat se s bratry kapucíny, mít čas na modlitbu a rozjí-

mání. V pátek jsem měl štěstí, že byla navíc Noc kostelů. Krásný sborový zpěv Brněnského akademického 

spolku v kostele, milé přivítání Dominikem Vinahorou OFMCap a pak procházka Brnem. Brňáci - závidím 

vám. To byla nádhera. Na Zelném trhu asi 6 stanů s pivem snad všech druhů a všude spousty mladých lidí, 

kteří se mezi sebou potkávají a baví, smějí se a radují se ze života.  U nás v Plzni jsme přece jen trochu stu-

denější. Také v Plzni jsme měli od čtvrtka plné zahrádky u hospod, ale spíše se každý stůl bavil jen indivi-
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duálně. V Brně to však byla oslava setkávání, lidského společenství, sdružování, spolčování. Bratrství ve 

světě! Úplně mne dorazil nádherný pohled na prostor pod Divadlem na Provázku. Spousty lehátek po dvo-

jicích a u každé dvojice vodní dýmka. Kouřilo je nejméně 60 mladých lidí a byl to úžasný pohled, pro mne 

až neskutečný. Oáza pohody a pokoje. Netušil jsem, že je vodní dýmka tak populární zábava. Samozřejmě 

kouření neprovozuji ani nepodporuji, ale ta pohoda na lehátkách přímo voněla naprostou pohodou. 

Samotné zasedání národní rady proběhlo v pokoji a dobru. Je krásné pozorovat, jak se projevují naše pova-

hy, naše výchova z dětství, naše životní zkušenosti. Každý jsme prostě jiný a lpíme na jiných věcech. A na 

radě je máme možnost ve volné diskusi projevit. Co jednomu připadá důležité, druhý vidí jako zbytečnost. 

Ale nakonec se vždy shodneme na nějakém výsledku podle většiny. Myslím, že je důležité na začátku jed-

nání národní rady vzájemné sdílení, něco o sobě nebo na sebe říct. A důležitou součástí národních rad je i 

společný oběd. Františkáni i první Kristovi učedníci spolu jedli. Humor, veselost, františkánská pohoda. To 

není reklama na službu v radě, tak to prostě opravdu je. Mám rád naše společenství v Plzni, ale mám rád i 

národní společenství a vždy se na setkání těším. 

Archiv Národního společenství SFŘ v ČR 

Chci poděkovat naší sestře Regině Kirkingové OFS, která se dlouhá léta stará o náš archiv uložený ve velké 

skříni v Kapucínském klášteře v Brně. Regina vypracovala na žádost národní rady manuál, jaké archiválie 

předávat národní radě z vašich oblastních a místních akcí. Já vás zároveň prosím, abyste na svých akcích 

fotili a fotografie nám posílali. Nejen vy, ale i národní rada vede kroniku - slouží jí k tomu Zpravodaj a we-

bové stránky. Některé vaše fotografie se pak mohou dostat i do stolního kalendáře Národního společenství, 

pokud se podaří jej vydávat.  Celé pojednání o archivaci bude na našem webu jakou součást dokumentů a 

obdrží jej členové rady pro použití při vizitacích. 

Společenství MBS Plzeň adoptovalo sponzorsky Čejku chocholatou z Plzeňské ZOO. František mlu-

vil s ptáčky, s vlkem, sv. Antonín s rybami. A my, v Plzni, podle jejího křiku za letu, už také voláme 

„knihy, knihy.“ 

České jméno čejka je pojmenování opravdu staré a existuje o tom i písemný doklad. Před rokem 1366 píše 

mistr svatovítské kapituly Bartoloměj z Chlumce, zvaný Claretus, v knize Ortulus phisiologiae, že čejka je 

malý pták velikosti drozda a v letu říkává: »Knihy, knihy,« ale nikdy žádné nečte! Ačkoliv se čejce říkalo 

čejka již ve středověku, měla celou řadu dalších lidových pojmenování. Zdeněk Klůz zaznamenal tato: 

áhežka, áhyžka, čajka, čejka, čejka obecná, kniha, knihavka, knihora, knihovka, kníha, kníhora, kníhovka, 

kolajka, koliha, kyviz, mikačka, piviska, »stará dívka«, »stará panna«, vdova.“¨ 

A tak se na web ZOO Plzeň dostalo i jméno Sekulárního františkánského řádu. 

1914/ čejka chocholatá /Sekulární františkánský řád – místní bratrské společenství Plzeň / Od roku 2021 

Příprava národní volební kapituly je v plném proudu, za její organizování vděčíme sekretářce ná-

rodní rady Zdeně Nečadové OFS. Připomínám všem včasné zaslání delegátů a kandidátů do 30.6. Kandidá-

ty zároveň zveme na zasedání národní rady, které se bude konat před volební kapitulou 4.9. 2021 v Praze, 

v klášteře minoritů při kostele sv. Jakuba u Staroměstského náměstí. Podrobnosti osobně. 

 

Sestavil Luboš Kolafa OFS 
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Kongo je vesnická komunita v okrese Nabdam v severovýchodní části Ghany s přibližně 150 domácnostmi 

a Centrem duchovní obnovy, které provozují bratři kapucíni. Centrum tvoří kostel Neposkvrněného početí, 

místo odpočinku a mariánská jeskyně, což z něj činí oblíbené poutní místo. Dvakrát do roka, během vel-

kých oslav (svátek Panny Marie Lurdské a svátek Nanebevzetí Panny Marie), připutuje až 5 000 poutníků. 

Vodní projekt Well4Africa zahrnoval vrtání vrtu (hlubokého více než 40 metrů), instalaci elektrického čer-

padla, dvou velkých nádrží na vodu a potrubního systému. Byla vybudována čerpací místnost, zásobárna 

vody a centrum pro sběr vody, aby mohla být bezpečná pitná voda pohodlně přístupná jak místní komunitě, 

tak tisícům poutníků. Dne 10. ledna 2021 oslavila komunita požehnání vrtu. 

Projekt byl určen hlavně pro poutníky, kteří přicházejí do Centra duchovní obnovy. Před tím bylyv oblasti 

dva vodní vrty s ručními čerpadly. Během letní sezóny však zásobování vodou nestačilo pro celou komuni-

tu. Aby lidé načerpali vodu, museli chodit dva nebo více kilometrů. Problém byl ještě naléhavější během 

poutních dnů – i když lidé čekali dlouhé fronty na vodu, často  na uspokojení každodenních potřeb poutní-

ků nestačila. Nyní mají poutníci volný přístup k vodárenskému zařízení, které šetří životní prostředí a 

umožňuje poutníkům účastnit se poutního programu, aniž by museli pro vodu odcházet. Vrt slouží padesáti 

rodinám žijícím poblíž Centra duchovní obnovy k uspokojení každodenní potřeby vody. Údržbu tohoto vr-

tu mají na starosti bratři kapucíni z vesnice Kongo. 

Poznámka překladatele: děkujeme velmi všem našim dárcům! Sbírka stále pokračuje, přispívat můžete 

modlitbou a finančním darem na účet: 189969375/0300, v.s. 2222 

 

      Z webu CIOFS přeložila Markéta Kubešová 

Pokračování iniciativy Well4Africa – Studny pro Afriku 
Virginija Mickute, OFS 
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Kdo poctivě cítí, že nás pandemie obrala o mnoho společných setkání během posledního roku, 

bude asi uvažovat o tom, že velkou příležitostí k setkání našich společenství bude léto a např. 

srpnová Porciunkula. 

Vzpomínám na MBS Sokolov, které se v tento letní čas v minulých letech vždy sešlo k zahradní 

slavnosti. 

Jak využijeme léto my? Budeme se držet toho, že mnohde se v létě nescházíme, nebo prostě 

přerušíme tradici a najdeme nové způsoby spolužití? Najdou se iniciativní jednotlivci, kteří pro 

místní společenství vymyslí nějaký malý nenáročný společný letní výlet? Setkání v přírodě. Jiné 

setkání, než které zažíváme přes rok?  Vzpomínám na MBS Stará Boleslav, kde bylo dříve tra-

dicí trávit spolu i dovolenou nebo na velmi láskyplné společenství MBS Sušice. 

Já vím, že každý máme své povinnosti k rodině, že jsme mnozí aktivní ve farním společenství. 

Je to jen nápad... 

 

Napište nám o vašich akcích naplánovaných na léto. Buď jako pozvánku, anebo jako vzpomín-

ku. Pošlete fotografie z akcí. Vaše příspěvky vyjdou ve Zpravodaji v září 2021. 

Luboš Kolafa OFS 

 

Děkanství Opočno( http://dekanstviopocno.cz/) plánuje oslavit Porciunkuli  v neděli 1.8. Tři 

mše sv. v 7 h, v 9 h a v 10.30 h. Při té v 9 h bychom byli my, členové MBS Hradec Králové, 

s františkánským růžencem a naší prezentací. Při té poslední v 10,30 bude biskup Vokál žehnat 

nově opravené varhany v klášterním kostele (bývalý kapucínský klášter) . 

Lze zařídit i ubytování pro ty, kteří by se chtěli Porciunkuly v Opočně zúčastnit. 

 

Pokud se týká Františkánské lesní stezky v Hradci Králové, vychází letos na 28.8.2021 

(sobota). Na webu sfr.cz bude dodán letáček. Jste všichni zváni. 

 

Martin Weisbauer OFS MBS Hradec Králové 

Pozvánky na léto 

http://dekanstviopocno.cz/
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Po františkánských misiích v Uherském Hradišti před několika lety se začalo na Svatém Anto-

nínku pravidelně scházet několik jednotlivců k modlitbě za novou evangelizaci. Postupně vznik-

lo společenství Ruah. 

Slovo ruah pochází z hebrejštiny a překládá se jako vzduch, vítr, dech, duše, vůně, ale také jako 

Boží Duch. Ve Starém zákoně se vyskytuje 378 krát. Ruah proudí v Kristově těle jako jeho nevi-

ditelná míza. Tuto Boží milost – neviditelnou mízu si můžeme vzájemně předávat tak, jak ji 

Kristus předával a předává nám ji stále dál. 

Během koronavirové krize začaly přicházet do Ruah naléhavé prosby věřících za uzdravení z 

covidu a mnohé další, které jsme přijímali. Když onemocněl covidem člen Ruah Standa Zláma-

lík, vyslali jsme prosbu o modlitbu do celé františkánské rodiny - mnozí se přidali k modlitbě 

novény P. Antonína Šuránka s prosbou o zázrak uzdravení. Svědectví Standova uzdravení si mů-

žete přečíst v samostatném článku v tomto čísle Zpravodaje. 

Po výzvě národního ministra bratra Luboše Kolafy se přihlásili jako přímluvci bratři a sestry 

z různých bratrských společenství našeho řádu. V současné době je v Ruah čtyřicet pět přímluv-

ců. Sjednocujeme se v modlitbě v prosbách na přímluvu k služebníku Božímu P. Antonínu 

Šuránkovi. Prosby a úmysly přijímáme prostřednictvím džbánu umístěném v kapli sv. Antonína 

na Svatém Antonínku, skrze františkánské webové stránky, e-mailem a sms zprávou. Vždy po 

první sobotě v měsíci, kdy vybíráme prosby ze džbánu, posíláme všechny obdržené prosby o 

modlitbu přímluvcům Ruah. Nedávno jsme našli ve džbánu kromě proseb také lísteček se srdíč-

kem a vzkazem: „Děkujeme za to, co děláte.“ 

Zveme mezi nás další terciáře. Pokud vnímáš Boží volání ve skrytosti se modlit a obětovat za 

naléhavé potřeby druhých, Církve a světa, můžeš se přihlásit do Ruah na email: brigi-

ta.reichsfeld©gmail.com. 

V červnu a v červenci probíhá pro přímluvce Ruah a pro další zájemce online seminář: Síla 

přímluvné modlitby. Na sedmdesát účastníků se jednou za dva týdny po pět večerů schází 

k přednáškám, svědectvím, sdílení. Seminář bude zakončený požehnáním, které udělí účastní-

kům P. František Kroczek OFMCap od sv. Josefa z Prahy. Tento seminář bychom chtěli na pod-

zim zopakovat a nabídnout všem terciářům našeho řádu. 

 

Ať nás spojuje a naplňuje Duch svatý, ať dokážeme nést břemena jedni druhých, a tak společně 

kráčet cestou vykoupení.    

 

Vaše sestra Hanka Brigita z MBS Uh. Hradiště 

RUAH – přímluvná modlitba za potřeby druhých, Církve a světa 
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To jsou slova, která jsem slyšela ze svého nitra - přibližně z místa, kde bije srdce a kde má člověk svědomí 

-   ve chvílích, když to bylo s manželem moc špatné.    

Oba jsme se nakazili covidem. Já jsem měla lehčí průběh, jeho odvezli do nemocnice. Paní doktorka, která 

ho přijímala, mi hned volala, že je ve velice kritickém stavu, nedaří se jim okysličování, ať si zavolám rá-

no, jak to dopadlo. Byla velice citlivá, jsem vděčná za její přístup. Věděla jsem, že je to špatné, ale až tak 

rychlý postup jsem nečekala. 

Brečela jsem, zkoušela jsem se modlit. Šlo to ztuha, bylo mi v tu noc velice úzko. Věděla jsem, že to ne-

smím vzdát, ale neustále jsem padala do depresí a temných myšlenek. Ráno mi řekli, že manžel sice žije, 

ale je stále ve velice kritickém stavu. Poprosila jsem o přímluvu své nejbližší, všechny známé, o kterých 

vím, že se umí modlit. Oni prosili i za mě. Chvílemi jsem opravdu cítila jejich modlitbu, i můj strach se 

umenšoval. Mám úžasné přátele. 

Nicméně manželova léčba trvala dlouho. Strávil celkem 881 hodin na plicním ventilátoru, provázen pro-

blémy různého typu. V průběhu léčby do jeho těla museli vpravit mnoho druhů antibiotik, jak horečky 

stoupaly, klesaly a zase stoupaly. Měl ventilaci na vysokém stupni, vícekrát mu nasadili oběhovou podpo-

ru, dostal několikrát elektrický výboj do srdíčka, protože běžné postupy nezabíraly. Měl oboustranný zápal 

plic, rentgen ukazoval veliké poničení. Bylo to propojené se zánětem srdečního svalu, a na ten se umírá.   

Blížil se 40. den hospitalizace. Sestřička si vyžádala telefonní číslo, kdyby něco, protože stav se nelepšil. V 

tu dobu jsme stále byli provázeni modlitbami našich přátel a dokonce úplně neznámých, ale nádherných 

lidiček. Jak jinak si vysvětlit ten stav, když jsem se cítila v bezpečí a byla jsem jakoby nesena na nějaké 

hladině či v proudu. Dokonce i slovo víra se podobá slovu vír, ať už si představíme jakýkoliv - vzdušný 

nebo vodní. 

Jedna sestra mě povzbuzovala slovy: „Vydrž, někdy se stává, že se to po čtyřicítce zlomí“. A měla pravdu. 

Pustili mě na ARO, modlila jsem se, povolávala jsem ho do života. Později mi řekl, že se viděl v jakémsi 

šedém tunelu, pomalu odcházel. Potom jsem se na jiném konci objevila já, zářila jsem a volala na něho, ať 

se vrátí. On o tom v tu chvíli ani moc nepřemýšlel, otočil se mým směrem a vydal se za mnou. 

Komplikace se po 40 dnech zmírnily a manžela pomalu začali probouzet. Zkontrolovali mu plíce - saturace 

ukazovala 98%. I tak ještě nebylo úplně vyhráno. Dostavily se problémy jiného typu, ale už to vypadalo 

nadějně. 

Časem ho převezli na oddělení rehabilitace, kde ho postavili na nohy. Řešili mu spadlé špičky - to covidoví 

pacienti mívají, i celkovou hybnost. Jakmile začal dělat pár kroků s chodítkem, byl po 125 dnech léčení v 

nemocnici propuštěn domů. 

Dnes k nám jezdí 2x denně sestřičky a převazují mu dekubity (proleženiny), jezdíme na rehabilitaci s noha-

ma, ale lepší se to. Víme, že zotavovat se bude ještě několik měsíců. 

Bůh nám stvořil i zdravotníky, bez jejichž vydatné pomoci si to neumím představit. Dal jim znalosti o těle, 

trpělivost a pevné nervy, je to až obdivuhodné, co musí řešit a s čím se potýkají.  Ale po každém z nás 

chce, abychom hledali Jeho tvář, pomoc z Jeho strany. Touží po naší spolupráci - právě teď, v době jaké-

hosi celosvětového soužení.    

Děkujeme Vám všem, kteří jste nás nesli na modlitbách, ať Vám to Bůh mnohonásobně vrátí. 

 

Jana a Stanislav Zlámalíkovi 

NEUSTOUPÍM, KDYŽ TO NEVZDÁŠ 
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Také si říkáte - co to vlastně slavíme? Co to vlastně to Memoriale propositi je? Trochu jsem musela zapát-

rat v našich dějinách a našla jsem text našeho bývalého ministra Františka Reichela - a už je jasno. 

III. řád (náš dnešní Sekulární františkánský řád) založil sv. František z Assisi. Podle tradice byl prvním ter-

ciářem Františkův známý z mladých let, kupec Luchesius. 

Na přípravě řehole pracoval ochránce sv. Františka a řádu kardinál Hugolin, biskup z Ostie a pozdější pa-

pež Řehoř IX. Oficiální vyhlášení III. řádu uskutečnil papež Honorius III. bulou Memoriale propositi 

dne 20. května 1221. 

Náš generální ministr Tibor Kauser nás v dopise z 10.1.2021 vybízí, abychom toto významné výročí v le-

tošním roce oslavili. Předsednictvo CIOFS vypracovalo několik dokumentů, které můžeme využít jako for-

mační materiál v měsících únoru, květnu a srpnu. 

Únorový materiál s názvem: HISTORICKÝ RÁMEC byl již rozeslán a naleznete jej jako přílohu č. 16 ve 

Zpravodaji č. 11. 

Dále budou následovat: 

Květen: TEXT A ANALÝZA MEMORIALE PROPOSITI 

Srpen: AKTUÁLNÍ HODNOTY. 

Jak toto výročí oslavit? Pandemická omezení budou? Nebudou? Všechno je nyní nejisté, ale láska je vyna-

lézavá a inspirace přichází i od našich evropských sousedů - někde chystají video o historii řádu, někde 

vydání publikací, někde oslavu s poutí. 

V našem národním společenství oslavíme 800 let Memoriale propositi vydáním dvou knih. Jednu se zamě-

řením na radost z františkánské spirituality a druhá bude o stoleté historii našeho řádu. Více se o nich do-

čtete v dalším článku Zpravodaje. 

Je dobré občas se v tom ruchu a povinnostech našeho všedního života zastavit a uvědomit si s vděčností, 

jakou máme velkou milost, že nás Bůh povolal do takové nádherné rodiny, jejíž historie sahá 800 let zpět. 

Pokoj a dobro 

Markéta Terezie Kubešová 

Oslavy 800 let Memoriale propositi 

Připomínka každého výročí nabádá k ohlédnutí. Tím spíše tak významnému - osmisetletému! Jak je Fran-

tiškův odkaz starý, tak je krásný i živý. Pokaždé dokáže proměnit člověka, který ho přijme. Stejně jako mě-

nil dějiny třináctého i následujících století, tak působí i dnes. Bylo, je a bude to potřebné vždy. 

Františkovo poselství je obráceno do budoucnosti. V celistvosti i v jednotlivých projevech. Radost dokona-

lou nevidí František v tom, že se něco podařilo, ale teprve v tom, až dokážeme maximálně podle svých sil 

zapomenout na sebe, nenecháme si vlastní nitro ničím zakalit, a budeme s to uchovat si pokoj pro sebe i 

pro druhé. Obdobně nám jde příkladem svou neustálou chválou všeho a vždy. I neúnavnou snahou trvale 

hlásat radostnou zvěst. Směřují-li i naše touhy kupředu, k věčnosti, je v nich naděje budoucí i dobro sou-

časné. 

V tomto duchu - pro povzbuzení všech - byla sestavena dvojpublikace k výročí našeho Řádu. První část - 

OSM STOLETÍ HLÁSÁNÍ EVANGELIA SE SVATÝM FRANTIŠKEM Z ASSISI v těchto dnech začíná žít 

vlastním životem. Ano žije, protože se stala součástí Stvoření, protože je protkána živým Slovem Písma, 

protože vznikala pod vedením Ducha - Dárce života. 

I ona touží předávat radost a chválit, s nadějí vyhlížet do budoucnosti. V jednoduchosti, prostotě, 

OSM STOLETÍ: OHLÉDNUTÍ - VYHLÍŽENÍ 
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s františkánskou symbolikou. Na krátkých příbězích ze životů ukazuje, co se stalo, aby naznačila, co se 

může stát; nevíme, jak se koho Bůh dotkne. Věříme však, že On čeká a volá na každého. 

S touto knížkou je spojen i další praktický úmysl nasměrovaný s nadějí do časů příštích - byla vydána ná-

kladem „Evangelizačního publikačního fondu“. Díky tomu bude pro členy SFŘ dostupná za dobrovolně 

volitelnou cenu od 70,-Kč do 150,-Kč a celý výtěžek z prodeje této publikace bude opětovně vrácen zpět 

do „fondu“ k realizaci dalších obdobných záměrů. Tak může každý z nás nejen cenou, kterou sám určí, ale 

i šířením této publikace naplňovat myšlenku, s níž byla připravována - své plody může začít vydávat, až se 

dostane do rukou a k srdcím svých čtenářů. 

        Vendelín Hájek 

Každý rodič, vychovatel či doprovázející si dozajista někdy položí otázku - nakolik jsou tradice oslovující, 

zkušenosti přenositelné? Aby si poté potvrdil to, co ví; že záleží předně na tom, co sdělují, jak souzní s pří-

stupem osloveného, dokážou-li se dotknout právě jeho srdce. 

I semínko živé víry je zaseto do tradice, příkladu, vzoru. V nich dokáže zakořenit a prospívat díky Boží 

fotosyntéze. Působením jeho Světla, svlažováno jeho Slovem, čerpajíc živiny pro růst právě z ustanovené, 

prověřené tradice. Tak víra žije, je-li vedena Duchem a vlastní svobodnou vůlí zušlechťována - nenechá-li 

se zplanět. Přirozeně i takovým výhonkům se lépe daří v záhoně zkypřeném, opracovaném poznáním před-

chůdců. 

Právě k tomu, aby se stala živnou půdou pro naši víru, má posloužit kniha KRONIKA STA LET SEKULÁR-

NÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU. Odkazem na tradice trvající staletí, svědectvím víry oživující svět i 

nitro člověka v nespočtu variant, situací, možností. Na příkladu životů těch, kteří opravdu vyrostli. Vyrost-

li a zesílili, neboť byli bohatě zkrápěni vláhou Ducha, před níž se neskrývali, stejně jako slzami životních 

těžkostí a obětí, které dokázali proměnit v slzy radosti. 

Jiří Zajíc zahajuje knihu neotřelým pohledem na svatého Františka z Assisi, zamyšlením, jaký byl jeho pří-

nos v dlouhých dějinách různých náboženství světa. 

Luboš Kolafa sestavil na základě diplomové práce Františka Reichela stručnou historii Řádu, zvláště pak 

za posledních sto let. 

Následují vzpomínky na dvacet již zemřelých osobností SFŘ - od první republiky až do současnosti. Na 

mnoha vyprávěních o jejich životě oživených vlastními osobními vzpomínkami se velkou měrou podílel 

Lubomír Mlčoch, další z osobností připomínají Miloslav Müller, Lucie Vorlová, Jan Smrčina, Luboš Kola-

fa, Jiří Zajíc. 

Ve druhé části knihy jsou zajímavé rozhovory se současnými osobnostmi SFŘ. Patnáct různých názorů na 

život v Řádu i způsobů, jak žít evangelium Ježíše Krista v naší nedokonalé praxi. Část rozhovorů  vedla 

reportérka Lenka Fojtíková, aby bylo nastíněno i vnímání našeho Řádu zvenčí. 

V knize KRONIKA STA LET… ukazuje pohled na sekulární františkány v kontextu jejich nedávné historie 

a také z pohledu jejich snahy žít společně evangelium Ježíše Krista podle způsobu svatého Františka. Jsou 

to realistické příběhy, které odkrývají, jakými různými způsoby si můžeme vyložit odkaz svatého Františ-

ka v dnešní době a jak rozmanité cesty má pro každého z nás připraveny náš Pán. Právě možnost pestrosti 

přístupů k životu ve františkánské rodině je jistě naše františkánské specifikum. 

Kniha o historii českých terciářů – jedna z dvojice výročních publikací tak svým způsobem doplňuje knihu 

Svatost ve světě, která nám dříve představila životy terciářů svatého Františka v jiných zemích celého svě-

ta. 

        Vendelín Hájek 

KRONIKA - SEMÍNKA, KTERÁ ZASADILI NAŠI PŘEDKOVÉ 
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Základním posláním křesťana je následovat Ježíše Krista. A my, členové Sekulárního františkán-

ského řádu jsme při složení profese slíbili aktivně poznávat naději jeho Radostné zvěsti i její šíření. 

Proto hledáme cesty a prostředky, jak tento bohulibý záměr naplňovat. Každý za sebe i za Řád jako 

celek. 

V posledních letech náš Sekulární františkánský řád rozvinul svou vydavatelskou činnost. Za před-

chozí tři roky se podařilo přivést na svět publikace Svatost ve světě, Duchovní doprovázení a Vše 

má svůj čas, v letošním výročním roce vyjdou další dvě knížky, o nichž je informováno v tomto 

Zpravodaji. Národní rada SFŘ je přesvědčena, že právě publikační činnost je ten vhodný způsob 

evangelizace, o nějž by Řád měl usilovat. Představování františkánské rodiny a františkánské spiri-

tuality, jako jednoho z mnoha přístupů k následování našeho Pána Ježíše Krista je to, o co přitom 

jde především. 

Národní rada se proto rozhodla v rámci svého hospodaření účelově vyčlenit finanční prostředky na 

tyto aktivity do Evangelizačního publikačního fondu SFŘ. Nejedná se přitom o rozdělení financí 

poskytnutých k bratrské výpomoci v tíživých situacích, ani o peníze z členských příspěvků urče-

ných k organizačnímu zajištění Řádu v České republice i ve světě, ale o užití dobrovolných darů 

věnovaných právě k tomuto účelu - evangelizace formou publikační činnosti. 

Už dnes se tento záměr začal naplňovat. Náklad na vydání obou letošních knížek bude uhrazen 

z těchto prostředků a příjmy z jejich prodeje se budou do fondu „recyklačně“ vracet. To umožní, 

jak prodávat knížky za zvýhodněné ceny, tak část vydávaného nákladu KRONIKY… popisující his-

torii zhruba jednoho století života SFŘ poskytnout jako dárek k letošnímu významnému výročí 

III. řádu všem MBS i dalším františkánským a církevním společenstvím.      

Díky těmto iniciativám je též rozpracován záměr na filmový dokument o III. řádu svatého Františ-

ka z Assisi. Ten má ambici v jedné části na konkrétních svědectvích současníků, ukázkách života 

místních bratrských společenství, záznamech z poutí a setkání představit živost Řádu a v části dru-

hé touto formou ukázat i dalším lidem pro nás tak podnětné zdroje a hloubku hodnot františkánství. 

Evangelizační publikační fond SFŘ je ve správě Národní rady, která určí pravidla pro jeho využí-

vání. Ta také posoudí možnost podpory konkrétních námětů, s nimiž se bude možné na ni obracet. 

Pokud má někdo možnost a rozhodne se tento záměr hmotně podpořit, může tak učinit darem po-

skytnutým na bankovní účet SFŘ 189969375/300 s uvedením variabilního symbolu 800. A tak i 

formou finančního příspěvku napomáhat společnému úsilí o evangelizaci. 

 

        Vendelín Hájek 

PROSTŘEDEK K NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ 
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Níže uvádíme dopis, který rozeslal na jaře Luboš Kolafa k podpoře projektu Hany Brigity Reichsfeld pro 

Svatý Antonínek. Část dopisu už neplatí. Nabídek dřeva pro řezbáře ze strany biskupských lesů je již 

dost. Reagovali na nabídku skvěle. Přesto dopis otiskujeme, abychom si  projektu všimli i my terciáři a 

podpořili jej modlitbami a případně finanční podporou. Případné příspěvky posílejte na účet našeho řádu s 

poznámkou „jesličky - Svatý Antonínek“.  

Pokoj a dobro a radost všem. 

Oslovuji takto obecně všechny, kterým budu psát a doufám, že se všem daří dobře. 

Sv. Antonínek na východu naší země je skvělé poutní místo nejen pro nás Čechy a Moravany, ale i pro slo-

venské přátele, protože je nedaleko hranic. 

Sháním podporu pro vybudování jesliček v životní velikosti na sv. Antonínku, a to ve formě dřeva ze stat-

ných zdravých dubů - časově z letošní podzimní těžby. Pokud by takové dřevo bylo k dispozici, za přimě-

řenou cenu bychom ho koupili a myslím, že by na jedné ze soch mohla být cedulička - věnováno dobrými 

lidmi z ...... 

Vzhledem k tomu, že v mém bydlišti městě Plzni jesličky v životní velikosti jsou v kostele NPM ve Františ-

kánské ulici a za 1. republiky je věnovali manželé Liškovi, plzeňští terciáři sv. Františka, pokračovali by-

chom tak v tradici sekulárních františkánů i na Moravě. 

Přikládám úryvek z dopisu Hany Reichsfeld, organizátorky projektu: 

„Záměr vybudovat jesličky na poutním místě Svatý Antonínek nad Blatnicí pod Svatým Antonínkem jsme 

jako františkáni terciáři přijali za své a odhlasovali jsme ho asi před dvěma lety. Místním bratrským spole-

čenstvím SFŘ Uherské.Hradiště jsem byla pověřena komunikací s P. Zdeňkem Stodůlkou z Blatnice pod 

Svatým Antonínkem, v jehož správě je poutní místo Svatý Antonínek. Loni na jaře jsme dostali souhlas 

P. Z. Stodůlky, že můžeme jesličky na Antonínku realizovat s tím, že si k tomu řekl svoji představu o ztvár-

nění soch a určil místo, kde by měly jesličky stát.  

Sochy by měly být dřevěné, v životní velikosti, ne abstraktní, spíše lidové jako je můžeme vidět na klasic-

kých papírových betlémech. Vybrali jsme pro realizaci místní řezbáře, žáky známého strážnického řezbáře 

Františka Gajdy, a to Vladislava Borutu z Vracova a Víta Vavřiníka ze Strážnice. Vzhledem k 800. výročí 

našeho řádu v roce 2021 jsme na řezbáře s realizací nespěchali, domluvili jsme se na termínu vyhotovení 

jaro 2023 - tedy ve výroční rok postavení Františkových jesliček v Grecciu.  

Po konzultaci s řezbáři sháníme vhodné dřevo ze statných zdravých dubů - časově z letošní podzimní 

těžby, aby oni mohli v roce 2022 na sochách pracovat. Kdyby bylo dřevo z lesů, které spravuje církev nebo 

církevní řády, bylo by to pěkné. Potřebovali bychom vědět cenu, za kterou by nám dřevo bylo poskytnuto. 

Pokud by mohl někdo dřevo věnovat, napsali bychom trvale na jesličky, kdo věnoval - tedy poděkování. 

Na jesličky budeme dělat sbírku - cena za vyhotovení tří soch a vzdušného přístřešku (stáje) má být cca 60 

až 70 000,-Kč.“  

Luboš Kolafa 

            národní ministr Sekulárního františkánského řádu v ČR 

            mobil 602 306 284 

            www.frantiskani.cz 

            www.sfr.cz 

Jesličky pro Svatý Antonínek 

http://www.frantiskani.cz/
http://www.sfr.cz/
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Otázka: Jak je to s počty hlasů potřebnými pro zvolení do služeb v radě? 

Odpověď:    

Počty hlasů a postup při volbách do jednotlivých služeb v radě jsou podrobně popsány v čl. 78 a 79 Gene-

rálních konstitucí našeho řádu. Postup při volbách pro zvolení rozlišuje tři většiny: 

1. absolutní většina (nadpoloviční většina z přítomných voličů) 

2. poměrná většina hlasů (nejvyšší počet hlasů získaných kandidátem v příslušném volebním kole) 

3. dvoutřetinová většina hlasů                                                                                                                                      

Na názorném příkladu si ukážeme, jak to funguje. Na volební kapitule společenství o 16 členech s aktivním 

volebním právem (členové s trvalou a dočasnou profesí) je přítomno 12 členů. Volební kapitula je platná, 

neboť je přítomno více než ¼ členů společenství. Absolutní většina činí nejméně 7 hlasů, dvoutřetinová 

nejméně 8 hlasů a poměrná většina je dána součtem hlasů v příslušném volebním kole. 

 Do služby ministra kandiduje Jan, dosavadní ministr končící druhé po sobě jdoucí tříletí služby ministra a 

Alena, současná sekretářka rady. V prvním kole volby (skrutiniu) získal Jan 7 hlasů a Alena 5 hlasů. Jan 

kandiduje do třetího tříletí za sebou a pro jeho zvolení je nutná v prvním kole 2/3 většina hlasů, tj. nejméně 

8, které nedosáhl, a tak je z dalšího hlasování vyřazen. Do druhého kola postupuje Alena, neboť v prvním 

kole nedosáhla potřebné absolutní většiny ke zvolení. Ve druhém kole dostala Alena 10 hlasů, dva se zdr-

želi. Alena byla zvolena ministrem, protože dostala v druhém kole absolutní většinu hlasů. 

Do služby zástupce ministra kandiduje dosavadní ZM Adam, a to do druhého tříletí, formátorka Eva a Ivan. 

V prvním skrutiniu dostal Adam 5 hlasů, Eva 4 hlasy a Ivan 3 hlasy. Jelikož nikdo nedosáhl absolutní větši-

ny, postupují všichni do druhého skrutinia. Ve druhém skrutiniu byly hlasy rozděleny stejně. Do třetího 

skrutinia postupují Adam a Eva, protože postupují dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Ve tře-

tím skrutiniu získali oba po šesti hlasech, takže za zvoleného je považován ten, kdo je profesně starší. 

Adam má trvalou profes 7 let, Eva 6 let. Adam byl zvolen zástupcem ministra. 

 Do služby sekretáře kandiduje Milada a Věra. V prvním skrutiniu získala Milada pět hlasů, Věra čtyři hla-

sy, jeden hlas byl neplatný a dva se zdrželi hlasování. Jelikož nikdo nezískal absolutní většinu hlasů, po-

stoupily obě do druhého skrutinia, ve kterém však byly hlasy rozděleny stejně. Sekretářem byla zvolena 

Milada, neboť ve druhém skrutiniu získala poměrnou většinu hlasů. 

Do služby pokladníka kandiduje Václav, dosavadní pokladník končící třetí po sobě jdoucí období a Jana. 

V prvním skrutiniu dostává Václav 8 a Jana 4 hlasy. Pokladníkem byl zvolen Václav, protože dostal 

v prvním skrutiniu 2/3 většinu hlasů. 

Do služby formátora kandiduje Hana a Josef. V prvním skrutiniu dostává Hana 7 hlasů a Josef 5 hlasů. For-

mátorem je zvolena Hana, protože získala absolutní většinu hlasů. 

 

 

                                                                                                                                         Odpověď zpracoval: 

                                                                                                                                          Václav Němec OFS 

Okénko otázek a odpovědí 
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Společenství Příjmení Jméno Řádové Profes Výročí 

Praha Spořilov Lacmanová Vanda Alžběta 26.09.1986 35 

Uherské Hradiště Hrubý František Ludvík IX. 07.09.1991 30 

Uherské Hradiště Jakešová Františka Monika 07.09.1991 30 

Zlín Matúšů Anežka Zdislava 07.09.1991 30 

Uherské Hradiště Pelíšková Marie Marie Anna z Farades 07.09.1991 30 

Čeladná Blažková Dagmar   22.09.1996 25 

Čeladná Janeček Jiří   22.09.1996 25 

Čeladná Nebroj Pavel   22.09.1996 25 

Čeladná Pavelec Karel   22.09.1996 25 

Čeladná Kalusová Marta   22.09.1996 25 

Jihlava Henzlová Emilie Anežka 28.09.1996 25 

Hradec Králové Suchánek Jan František 27.07.2001 20 

Hradec Králové Čiháčková  Jaroslava Klára 25.08.2006 15 

Hradec Králové Příhodová  Helena Klára 25.08.2006 15 

Plzeň Pachnerová Jana Anežka 15.09.2011 10 

Hradec Králové Weisbauer Jan  Pavel Michael 30.09.2016 5 

Hradec Králové Weisbauerová Jana Marie Faustina 30.09.2016 5 

Výročí profese 07 - 09 / 2021 
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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. 9. 2021. 
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