
Výňatky z konstitucí bratří kapucínů z roku 2013  

Duchovní asistenci Sekulárního františkánského řádu vykonávají bratři prvních řádů. V našem 

společenství Brno kapucíni je to bratr kapucín Kryštof. 

Vybral jsem několik myšlenek z Konstitucí Řádu menších bratří kapucínů (vydané v roce 

2013), které nám mohou pomoci nahlédnout do spirituality tohoto řádu. 

Článek 13/1 mluví o „univerzálním bratrství“, což je téma, kterému papež František věnuje 

encykliku Fratelli tutti. „Sv. František, rozněcován Duchem svatým, čerpal z adorace Otce, 

který je nejvyšší Dobro, cit pro univerzální bratrství, jenž ho uschopňoval vidět ve všem 

stvoření Krista, Prvorozeného a Spasitele“. Následuje článek 13/2. „Jako synové tohoto Otce 

se považujeme za bratry všech lidí bez rozdílu. Když kráčíme v bratrském duchu vstříc všem 

tvorům, vzdáváme neustále chválu tvorstva Bohu, prameni veškerého dobra“. Zde je 

zdůrazněno to, čím začíná modlitba Otče náš. Bůh je Otec a všichni jsme synové. Kdybychom 

z křesťanství neznali nic jiného, tak toto stačí. Navíc, v duchu sv. Františka, se bratrství 

rozšiřuje na všechny tvory a skrze ně chválíme Boha.  

Dva články Konstitucí se věnují Sekulárnímu františkánskému řádu. Článek 155/2: „Z těchto 

sdružení ať je nám zvláště blízký SFŘ. …Spolupracujme se sekulárními františkány“. A 

podobně je vztah k SFŘ zdůrazněn v článku 102: „Sekulární františkánský řád je nutný 

k plnosti františkánského charismatu“. Je vůbec možné, abychom jako sekulární františkáni 

byli tak důležití? To je i pro nás velký závazek. Kdybychom selhali nebo nebyli, co by bylo 

s františkánským charismatem? Následuje silná věta pro bratry kapucíny, kteří „ručí … za 

angažovanou duchovní a pastorační asistenci“. Již od přípravy na vstup do SFŘ jsem byl 

v péči kapucínů a mám je rád. A tento článek končí další výzvou bratřím: „Ať vždy pamatují 

na jeho sekulární ráz“. To je velký úkol pro bratra, který i když má jiné duchovní poslání, má 

doprovázet sekulárního bratra s jinou spiritualitou. Pokud jsou si této skutečnosti oba dva 

vědomi, tak to povede k plodnému dialogu.  

Článek 105/1 připomíná radost sv. Františka: „Sv. František se nesmírně radoval ze 

stvořeného a vykoupeného světa a cítil se být spojen bratrským poutem nejen s lidmi, ale i se 

vším stvořením, jak on sám o tom s velkolepým rozletem zpívá v Písni bratra Slunce“. Na to 

navazuje článek 105/2: „Osvíceni touto úvahou obdivujeme díla stvoření, jejichž počátkem i 

koncem je Kristus. Chraňme je jako celek a používejme zdroje matky Země šetrně a s úctou“. 

Zde jako bychom už slyšeli předzvěst encykliky Laudato si (vydané 2015). Zaujal mě 

požadavek „chraňme je jako celek“. Jednou z tezí papeže Františka je úvaha, že „celek je víc 

než část a je také víc než pouhý součet jeho částí“. Chránit celek také znamená dobře znát 

všechny části a dokázat je spojit do „celku“. Také v této výzvě můžeme spatřit koncept 

„integrální ekologie“, kde celek zahrnuje nejen ekologii přírody, ale též ekologii společnosti, 

péči o ohroženou přírodu i o lidi ohrožené chudobou všeho druhu.  



Výběr z Konstitucí zakončím článkem 149/1, který se týká nejen kapucínů, ale nás všech: 

Zvykejme si číst znamení doby, v nichž očima víry objevujeme Boží plán, aby apoštolské 

iniciativy odpovídaly požadavkům evangelizace a potřebám lidí“.  

Konstituce lze dohledat na www.kapucini.cz.  
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