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Služme Dobrému Pánu
Milé sestry, milí bratři,
děkujme Bohu, neboť vše co od něho máme je dobré. Pokusme se všechno, i to co se vymyká našim
představám také přijímat ze své svobodné vůle v dobrém. Vnímat, že dobru může posloužit vše, co z Boží
ruky přijmeme a sami si to nezošklivíme i to nepohodlné a bolestné. Odměnou je nám nabízen pokoj pravý.
Život není jenom hra či pouhá zábava. Nebyli jsme ani stvořeni k tomu čas svého žití protrpět. Život je
krásný Boží dar, stejně jako služba, která k němu patří. Někdy bolestná, mnohdy radostná. Nezřídka přitom
zaslechneme, že to či ten posloužil zlému. Zlému úmyslu, zlému skutku… Jsme schopni se tomu sami ve
své nedokonalosti vyhnout? Jsme vůbec sto rozlišit co je dobré a nezaplést se nevědomky? Východisko je
až neskutečně prosté – služme Dobrému Pánu. My křesťané v tom máme jedinečnou výhodu, neboť
v Kristu máme vzor, cestu i cíl. On nepřišel, aby si nechal sloužit, ale umýval nohy svým učedníkům.
V tom ho následoval František - to odkázal nám všem.
Přijetím sedmého článku naší řehole jsme projevili touhu obracet se denně ke Kristu. Aby On nám pomohl
překonávat naši slabost, abychom tím byli uschopněni k opravdovému obrácení. Přirozeně přitom také
přicházejí otázky; kde vzít sílu dělat to každodenně, jak něco takového uskutečnit prakticky? Odpovědí je
ta nejdokonalejší pravda jaká může být – Bůh je láska. A způsobem je otevřené srdce, do nějž ona Láska
může bez zábran proudit a z něj vyvěrat.
Bratři a sestry, každý z nás slouží tam, kde žije, tak jak je třeba. Spolu žijeme v duchovní rodině. I mezi
sebou máme přirozeně nemálo těch, kteří potřebují pomoc a podporu. Mysleme na to neustále a služme si
navzájem. Pomocí praktickou i modlitbou, povzbuzením duchovním i duševním, ale také prostým
nasloucháním, pozorností, drobným úsměvem... Naše skutky zrcadlí naše úmysly, náš přístup k životu.
Naše opravdovost ve službě Bohu i potřebným vytváří obraz našeho Řádu. Nevzpírejme se přitom
odevzdávat to, co nás přesahuje. Neboť i drobný nástroj v Boží ruce dokáže vyrýt hlubokou a ladnou rýhu.
Bůh je dobrý.
Službu potřebuje i naše národní společenství. K ní byla zvolena na nadcházející tříleté období nová národní
rada. Byť se v jednotlivých službách služebníci prostřídali, většina z nich ve službě pokračuje. Tak je
zajištěna návaznost na předchozí činnost i oživení novou krví. To i díky tomu, že rada byla rozšířena, aby
mohla prostřednictvím většího počtu svých členů lépe sloužit místním společenstvím. Její volba byla
radostná. Podle pamětníků nezvykle radostná, neboť jí byl přítomen svatý a radostný Duch. Z prvních
kroků v této službě je cítit ochota, obětavost i vzájemná vstřícnost a láska. Že o to budeme usilovat po celé

období, si vám troufnu slíbit už teď. A také, že se budeme snažit, aby i celý čas naší služby byl stejně
radostný jako volba samotná.
Náš Řád býval nazýván kajícím. Pokorné odevzdání Bohu je opak rezignace - osvobozuje, umožňuje se
radovat z toho co je. Služme takto našemu Pánu, světu a všem potřebným s chválou a neutuchající láskou.
Přeji vám všem, ať vás v tom Bůh posiluje a žehná vám.
Václav Vendelín Hájek OFS – národní služebník

Kalendárium SFŘ
4. října svátek sv. Františka z Assisi
31. října Oblastní setkání na Svatém Antonínku
1. listopadu slavnost Všech svatých
17. listopadu svátek sv. Alžběty Uherské
21. listopadu Světový den chudých
26. – 27. listopadu podzimní formační seminář NBS SFŘ Brno
29. listopadu svátek Všech svatých serafínského řádu
prosinec (přesný termín je v jednání) Zasedání NR v Brně

8. prosince slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
25. prosince slavnost Narození Páně

Krátká zpráva o zasedání národní rady
4. 9. 2021 v Praze v klášteře minoritů
Poslední zasedání národní rady před národní volební kapitulou se konalo v klášteře minoritů v Praze při
kostele sv. Jakuba Většího. Celého jednání rady se účastnili také tři noví kandidáti na službu v národní radě. Marcela Řezníčková z MBS Olomouc Rodiny, Vladimír Dvořák z MBS Hradec Králové a Robert Klásek z MBS Opava. Společnou mši v kapli sv. Anny celebroval P. Kryštof Skibiński OFMConv, spolu
s P. Františkem Kroczkem OFMCap. Úmyslem bylo poděkování Pánu za jeho pomoc tříletému úsilí ve
službě národní rady. Jedním z hlavních bodů programu bylo jednání o nově vznikajícím filmovém dokumentu o našem řádu v ČR pod dirigentskou taktovkou televize Noe a režiséra Tomáše M. Cigánka. Z řad
našich členů se na filmu hlavně podílí Aleš Kapsa z MBS Nivnice a Vendelín Hájek z Uherského Hradiště.
Radovali jsme se také z toho, jak se daří šířit první díl knihy „Osm století na cestě evangelia se sv. Františkem z Assisi“ díky Václavovi Vendelínu Hájkovi, vydané k 800letému výročí založení našeho řádu. Druhý
díl knihy vyjde v listopadu. Vydavatelská činnost národní rady se daří díky nově vzniklému evangelizačnímu fondu “800”, do kterého můžeme všichni dobrovolnými dary přispívat na další vydavatelskou činnost.
Povzbudivé také je, že pokračuje snaha ještě lépe vykreslit život terciáře Dr. Františka Noska. Tentokrát to
bude kniha z pohledu Noskovy spravedlivé ekonomiky.
O ostatních projednávaných záležitostech se dočtete v příloze Zpravodaje.
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Národní volební kapitula 2021
Zpráva z národní kapituly konaná 18.9.2021 11,15 - 12,45 v sále poutního domu na Hostýně vypracovaná Lubošem Kolafou je v příloze Zpravodaje.
Zde jen krátké shrnutí:
Projednávané body kapituly
Návrh na změnu národních stanov, který byl jednomyslně schválen národní radou dne 4. 9. 2021 na
řádném zasedání v Praze v klášteře minoritů byl (po odborných připomínkách Václava Němce)
schválen i většinou na národní kapitule. Změna umožnila volit i do budoucna větší počet členů národní rady, kromě voleb do služeb.
Návrh jednacího a volebního řádu pro národní volební kapitulu ze dne 18. 9. 2021 byl po připomínkách
Václava Němce hlasováním změněn a následně schválen většinou delegátů na kapitule
Následovala zpráva za uplynulé období služby odstupující národní rady. Zprávu si delegáti měli možnost
přečíst předem.
Ministr Luboš Kolafa dále přečetl shrnutí jednotlivých podnětů odstupující národní rady a navržených nových kandidátů pro budoucí nově volenou národní radu.
Kapitula byla ukončena před obědem 12,45 a po obědě 13,15 následovala národní volební kapitula. Zápis
volební kapituly provedl Jiří Zajíc. Celé znění kapituly a volební kapituly bude zveřejněno v oficiální zprávě v příloze.
Odpoledne od 13,15 do 18,45 proběhla volba kandidátů do služeb a členů národní rady. V národní radě bude v období 2021-2014 sloužit celkem 12 bratrů a sester a tři duchovní národní asistenti. Ana Fruk
z mezinárodní rady, nově zvolené radě blahopřála: Kéž vám Bůh žehná a všem členům nové rady, abyste
poznali podněty Ducha svatého a odvážně zajeli na hlubinu!
Nová národní rada pracuje od 19. 9. 2021 v tomto složení:
služba

jméno a příjmení

elektronická adresa

národní ministr

Václav Vendelín Hájek OFS

Uherské Hradiště

vvhajek(at)seznam.cz

zástupce ministra

Vladimír Dvořák OFS

Hradec Králové

vladimirdvorakhk(at)seznam.cz

formátor

Hana Brigita Reichsfeld OFS

Uherské Hradiště

brigita.reichsfeld(at)gmail.com

sekretář

Miroslava Brigita Čejchanová OFS Moravská Třebová II

mirka.cejchanova(at)seznam.cz

ekonom

Marie Václava Richterová OFS

Olomouc - rodiny

richterova(at)cmgpv.cz

člen mezinárodní rady

Markéta Terezie Kubešová OFS

Slatiňany

mar.kubesova(at)seznam.cz

náhradník člena mezinárodní
rady

Petr Bonaventura Tesařík OFS

Praha - Krč

petr(at)tesarici.cz

člen rady

Luboš František Kolafa OFS

Plzeň

frantiskan(at)kolafa.name

člen rady

Marcela Řezníčková OFS

Olomouc - rodiny

reznickova.marcela(at)ado.cz

člen rady

Lubomír Mlčoch OFS

Praha - Spořilov

rimobul.m(at)seznam.cz

člen rady

Lumír Rufin Hurník OFS

Havířov

info(at)nobi-truhlarstvi.cz

člen rady

Pavel Petr Vaněček OFS

Praha - Krč

vanecek.fire(at)seznam.cz

národní duchovní asistent

P. Eliáš Paseka OFM

Moravská Třebová

tompas987(at)gmail.com

národní duchovní asistent

P. František Kroczek OFMCap.

Praha

frantisek(at)kapucini.cz

národní duchovní asistent

P. Kryštof Skibiński OFMConv.

Brno

k.skibinski(at)franciszkanie.pl
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Kdo je kdo?
Nový ministr mne požádal, abych napsal něco o členech nové rady. Budu lovit v paměti a napíši vám, co si
o nich pamatuji já a vy ostatní si časem uděláte svůj vlastní obrázek o lidech, kteří se rozhodli nám sloužit
nad rámec svého profesního členství v místním společenství. Jistě nenapíši všechno a všimnu si jen těch
detailů, které uvízly v paměti seniora. Jedno vím jistě: všechny jsem si je hned zamiloval a považuji je za
vzácné dary od Pána.
Nový ministr Václav Vendelín Hájek je velmi aktivní křesťan ve své farnosti a ve službě v místní radě
MBS Uherské Hradiště. Ve službě uplatňuje svoje zkušenosti ze zaměstnání s více stupňovým řízením a
umění jednání s lidmi. V minulé národní radě sloužil ve vydavatelském oddělení. Postaral se nejen o vydání prvního dílu knihy k 800letému výročí řádu, ale ujal se také organizace vytvoření filmového dokumentu
o našem řádu ve spolupráci s TV Noe. Václav Vendelín radě také navrhl vznik fondu 800, který národní
radě skrze vaše dary pomůže v další evangelizační a vydavatelské činnosti. To vše jej kvalifikuje plnou
měrou do služby národního ministra.
Zástupce ministra Vladimír Dvořák z MBS Hradec Králové slouží jako kostelník ve své farnosti a má bohaté zkušenosti s vedením MBS Hradec Králové jako ministr. Na kapitulu přijel ze své dovolené, kterou
obětavě na tři dny přerušil. Jako zástupce ministra si vzal na starost organizaci vizitací a bratrských návštěv
v našich MBS.
Formátorku Hanu Brigitu Reichsfeld z MBS Uherského Hradiště nemusím představovat. Slouží již devět
let v národní radě. Jako ministryně a později jako náhradník mezinárodního rádce. Její zásluhou se konaly
duchovní obnovy s Eliasem Vellou na Velehradu. Za svého působení se postarala o vydání dvou knih
(Svatost ve světě, Duchovní doprovázení) Už mnoho měsíců organizuje modlitební skupinu Ruah, do které
je kromě dalších křesťanů, zapojeno také několik desítek terciářů. Organizuje poutě na Sv. Antonínek a
budeme se těšit na formační semináře. První už bude 26.-27. listopadu v Brně Petrinu. Pozvánku naleznete
v hlavní části Zpravodaje.
Sekretářka Miroslava Brigita Čejchanová slouží v MBS Moravská Třebová II a svolila stát se sekretářkou
(tajemnicí) národní rady. Její přátelé jí doporučovali jako pečlivou sestru, která se vyzná v práci s počítačem a evidencí a to se hned projevilo v její nové službě.
Hospodářka Marie Richterová z MBS Olomouc rodiny (ekonomka) národní rady už byla do služby zvolena podruhé. Má ve svém oboru praxi v zaměstnání, a tak i hospodářku národní rady vykonává pečlivě, odborně a obětavě. Všichni se na ní můžeme spolehnout a její laskavé, a přitom střízlivé a praktické úsudky.
Je nám velkou pomocí.
Člen mezinárodní rady Markéta Kubešová z MBS Slatiňany je dětskou lékařkou a má pro nás vždy laskavé pochopení a úsměv. Má výhodu, že umí anglicky, takže zajišťuje kontakt s mezinárodní radou a organizuje překladatelský tým. Sama také překládá mnoho textů nejen pro národní radu, ale i pro Zpravodaj. Spolu s manželem se účastní Cyrilo-metodějské pouti na Velehrad a tím pokračuje v tradici, kterou kdysi zakládal František Reichel. Na podzim se účastní za naši radu mezinárodní kapituly v Římě.
Náhradník člena mezinárodní rady Petr Bonaventura Tesařík z MBS Praha Krč má velkou znalost mluvené angličtiny, takže se hned skvěle uvedl na národní kapitule, tím že bryskně překládal vyprávění Pedra
Zithy OFM, který na národní kapitulu přiletěl z Říma. Petr bydlí v Jistebnici v území bez našich společenství se svojí manželkou Sašou, která již také v národní radě sloužila. Dojíždí na setkání mnoho desítek kilometrů do Prahy. Společně se starají o dospívající děti, takže je to od nich velká obětavost, že věnují ještě
čas navíc nám všem. A ještě na Petra prozradím, že hraje skvěle na klavír a zpívá a slouží ve farnosti jako
varhaník.

Člen rady Luboš Kolafa z MBS Plzeň. V radě jsem sloužil devět let. Musím říci, že při mnoha rozhovo4

rech, při kterých jsem jako odstupující ministr hledal a motivoval nové členy pro národní radu, jsem si uvědomil, že náš řád potřebuje do této služby mladší, nežli jsem já. A když jsem viděl, jak skvělí jsou naši mladší členové, děkoval jsem a děkuji Pánu za jeho dary na lidech. Jako už pradědeček si uvědomuji i na mých
šesti vnoučatech, jak se svět rychle mění a jak je důležité, aby církev měnila své přístupy. Papež František
má stejné přání, a proto svolal synodu o synodalitě. Ano, je potřeba slyšel hlas laiků a hledat nové cesty
evangelia pro dnešní svět. To samé potřebuje i náš řád. Právě proto nám pán daroval mladší služebníky do
národní rady.
Člen rady Marcela Řezníčková z MBS Olomouc rodiny. Pracuje při biskupství Olomouckém v Centru pro
rodiny. Její bohaté zkušenosti a přehled o životě v církvi budou pro národní radu velkým přínosem. Všichni
ji známe jako skvělou organizátorku duchovních obnov v Olomouci.
Člen rady Lubomír Mlčoch z MBS Praha Spořilov, český ekonom a bývalý profesor Fakulty sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem mnoha odborných knih. Já vám však představím tu poslední,
kterou sepsal spolu s Věrkou Eliášovou, korektorkou našeho Zpravodaje. Kniha se jmenuje se Deset neplánovaných besed s Benediktem Holotou, 99letým františkánským knězem. Kniha přibližuje Benediktovo
hořící františkánské srdce a pevný teologický postoj v nových souvislostech a příbězích. Lubomír Mlčoch
už na kapitule mimo jiné přijal službu jako spolupracovník Jiřího Šenkýře, který se intenzivně zabývá papežovými encyklikami a v poslední době již zmíněným vyhlášením papežské synody.
Člen rady Lumír Rufin Hurník z MBS Havířov bude sloužit v národní radě už druhé období. Stará se o
společenství na severní Moravě. Se svojí manželkou jsou zapojeni do služby náhradní rodiny. V situacích,
kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní péče a oni se pro ni nabídli. Tato služba nevlastním dětem je velmi náročná a je nutné, aby Lumír
své manželce s péčí o děti pomáhal. Kromě toho v truhlárně vyrábí nábytek na zakázku a spolu s Ivo Tempírem, terciářem, podporují křesťanské hnutí pro chlapy, které založil františkán Richad Rohr OFM. Jejich
bratrské soužití nejen v zaměstnání, ale i v MBS je pro nás příkladem.
Člen rady Pavel Petr Vaněček z MBS Praha Krč je do rady zvolen už podruhé. V minulé radě sloužil jako
zástupce ministra. Pavel má bohaté životní zkušenosti jak s růstem, tak i s pádem dolů a má proto velké
porozumění pro druhé. Jeho přáním je, aby slovo bratr a sestra nebylo jen oslovení, ale abychom bratrstvím
opravdu žili. Na jaře se někteří z vás s ním mohli seznámit jako s organizátorem Mariánské pouti Prahou.
Člen rady František Kroczek OFMCap slouží jako předseda národních duchovních asistentů. Jeho heslem
pro službu v národní radě je: „Chci být co nejvíce s vámi.“ Účastní se většiny našich akcí, vizitací a voleb a
má pro nás vždy laskavé slovo. A kromě toho sebou často vozí trubku nebo kytaru a umí potěšit naše duše.
Naše díky patří celému řádu kapucínů, že ho pro tak hodně častou účast pro činnost třetího řádu uvolňují na
úkor času, který by mohl věnovat prvnímu řádu. Totéž platí i o dalších duchovních asistentech z řad františkánů a minoritů.
Člen rady Eliáš Paseka OFM je praktický člověk, který se pro terciáře obětuje s radostí a s humorem. Má
rozumné rady pro každého z nás. A ještě na něj prozradím, že podporuje novou evangelizaci (například tím,
že káže motorkářům, naposledy jich bylo na Sv. Antonínku přes sedm set a ti jej přijali jako svého kněze.)
Stejně i my jsme za jeho otevřený přístup velmi vděční.
Člen rady Kryštof Skibiński OFMConv byl do národní rady nově jmenován, a je pro nás příkladem
skromnosti a pokory. Umí laskavě naslouchat a dát pokornou radu. Je velkým ctitelem Panny Marie a pro
nás má vždy laskavé a pokorné slovo.
Bez duchovních asistentů bychom byli jako sirotci bez mámy. Máme je rádi a potřebujeme je v našich
místních radách jako františkánskou jistotu.

Čas ukáže, jak se tak velký tým národní rady shodne v názorech a hledání té nejlepší cesty pro náš řád. Jak
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se naučíme více naslouchat duchu Božímu. A to mne přivádí k tomu, že i já jsem v tomto článku o nové
národní radě zapomenul na jednoho významného člena národní rady Toho nedůležitějšího! Našeho Pána
Ježíše Krista. Kéž na jeho moudré rady a vedení nikdy nezapomínáme a neřídíme se jen vlastním lidským
rozumem a osobním názorem.
Luboš František Kolafa

PODĚKOVÁNÍ
Milé sestry, milí bratři, zase uplynula jedna etapa života našeho Řádu, života nás všech. Volební období
bývalé národní rady SFŘ v ČR skončilo v roce krásného a významného, osmisetletého výročí působení sekulárních františkánů ve světě. Bohu díky.

Bylo to období bezpochyby zajímavé i požehnané. Je charakterizováno dvě etapami – dvouletým vedením
Františka Reichela a rokem změn. Popravdě na Františka jsme všichni dost spoléhali. Na jeho charisma,
zkušenosti a nadhled, na jeho schopnost přirozeného vůdcovství. Jeho odkaz si pro vlastní poučení i povzbuzení budeme jistě ještě připomínat. Bůh zavolal a František odešel do jeho náruče. Bylo to překvapení
pro nás pro všechny, nejvíce jistě pro jeho nejbližší a pro br. Luboše Kolafu. Proto nás Pán vybízí – buďte
bdělí, mějte své lampy připravené. Bratr Luboš svou lampu rozzářil, abychom nezůstali ve stínu nejistot,
podpory ve služně jeho zástupce se obětavě ujal br. Pavel Vaněček. Oběma patří velké díky i uznání za jejich postoje v situaci dost nezvyklé. Tím spíš, že přicházely další změny. Na pozici chybějícího člena národní rady byl v prosinci 2020 zvolen br. Vendelín, ale hned v březnu 2021 po rezignaci sr. Lídy Holáskové
na službu formátorky ze zdravotních důvodů byl na toto místo zvolen br. Petr Tesařík. To vše v období
plošných covidových omezení a nejistoty s potřebou velké invence. Té se, s pomocí Boží br. Lubošovi dostává hojně.
O to potřebnějším se ukázalo nasazení, s jakým svou službu sekretáře, jak je jí vlastní vykonávala sr. Zdeňka Nečadová. Oporou radě byla a je i nenápadně působící, o to spolehlivější služba sr. Marie Richterové
v pozici hospodářky. Nic na své radostnosti při službě členky mezinárodní rady za naše národní společenství neztratila sr. Markéta Kubešová. Příkladně, na hranici svých možností sloužil zvláště místním společenstvím ve svém regionu Lumír Hurník. V období změn se aktivněji zapojila, zvláště do modlitební služby
sr. Hana Brigita Reichsfeld, náhradní členka mezinárodní rady. Všem jim za jejich obětavost, ale i za to, jak
připravili ve stále ještě omezujících podmínkách národní volební kapitulu, patří naše upřímné - Pán Bůh
zaplať.
Poděkování o to větší, že jejich služba je dlouholetá a vskutku nesnadno nahraditelná patří spolupracovníkům národní rady, kteří slouží dle svého zaměření méně nápadně, o to potřebněji. Jsou to zvláště; Jindřiška
Kučerová, Věrka Eliášková, František Chlouba a Lubomír Mlčoch zajišťující vydávání našeho Zpravodaje,
Jaroslav Antoš přípravou modlitebních úmyslů, podporou ve věcech práva Václav Němec či Jakub Fejk
starající se o naše webové stránky i Jirka Šenkýř neúnavně pro nás zaznamenávající dění v církvi a ve světě
se zvláštním důrazem na poselství pana papeže Františka... a mnozí další nejmenovaní.
Zvláštní poděkování patří všem bratřím z prvního řádu vykonávajících velmi obětavě tak potřebnou službu
duchovních asistentů na místní, ale hlavně na národní úrovni. Pán Bůh jim žehnej.
Na rozloučení s Františkem Reichelem při jeho odchodu ze světa časného byla cítit skutečná živá naděje i
opravdové bratrství. Jeho duch, který tak ovlivnil činnost rady bývalé, ať nás provází i nadále.
Václav Vendelín Hájek OFS – toho času národní služebník
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O službě
Je známo, že sv. František prošel ve svém životě velkou proměnou. Z příslušníka assiské zlaté mládeže se
stal hlasatelem Boží lásky k člověku i k celému stvoření. Žil v naprosté chudobě a sloužil těm nejubožejším. Bylo pro něj typické, že když dříve měl až panickou hrůzu z malomocných, tak po svém obrácení právě těmto lidem, vyloučeným z lidského společenství, sloužil s velkou láskou i odvahou. Těžko hledat lepší
příklad opravdové služby…
Výsada sloužit Bohu
Pán řekl: "Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: 'Hned
pojď a sedni si ke stolu'? Spíše mu přece řekne: 'Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se
nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.' Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: 'Jsme jenom služebníci. Udělali jsme,
co jsme byli povinni udělat.'" /Lukáš 17,7-10/
Je pravdou, že jsme Božími služebníky, kteří nepatří sobě, ale Bohu. Už skrze stvoření a Ježíšovo vykoupení. Bůh je mnohem víc než nějaký lidský pán, on jediný má právo, aby po nás vyžadoval službu, a přece
nám dává svobodu, jestli se rozhodneme mu sloužit nebo ne…
Trpělivě a pokorně čeká, až si na něho uděláme čas v modlitbě nebo v pomoci bližnímu. Pokud čekáme
vděčnost za naši službu, Bůh nás umí odměnit – pokojem a radostí, ale zároveň věřme, že sloužit Bohu je
vlastně obrovská čest – ne, že musím, já smím Pánu sloužit… Bohu sloužit, podílet se na růstu Božího království, to je obrovská výsada a dar.
Tak to prožíval svatý František, když se rozhodl, že nebude sloužit pozemským pánům pro slávu a bohatství, ale bude patřit jedinému Pánu – Bohu. Jak bychom si vážili toho, kdybychom mohli asistovat prezidentovi nebo papeži a my ve skutečnosti při každé pomoci nejobyčejnějšímu člověku sloužíme samotnému
Pánu!
On nás k tomu vybavil svými dary, takže při službě rosteme, dozráváme, uskutečňujeme se. Jinak bychom
byli zrnem, které se neproměnilo a odumřelo…
Služebníci neužiteční
Přitom naše služba nikdy není dokonalá – jsme služebníci neužiteční. Bůh by bez nás vše dokázal lépe, ale
protože nás miluje, chce nás potřebovat, jako otec svého syna, který mu pomáhá při práci. Sice mu více
překáží, než pomáhá, ale je to otázka času a snahy, kdy se syn něco naučí a pak přijde radost ze společného
sdílení a tvoření. I my ve službě jsme blízko Bohu, můžeme se něco naučit, prožívat radost z dobrého díla.
Bůh je trpělivý, sám nám slouží, neláme nad námi hůl, umí s námi začínat znova, věří nám, povzbuzuje nás.
Z toho vyplývá několik otázek: Kolik času věnuji denně svému Pánu? Až co zbude pozdě večer? Nejde
vždy o množství času, ale o nasazení, touhu, pozornost. Jsem schopen vidět v jakékoliv drobné službě lidem službu samému Pánu?... /viz Mt 24,45-51/ Snažím se naplnit rčení, že radostného dárce miluje Bůh?
Tedy dokážu rád dát Pánu své síly, schopnosti, čas?
Nazval jsem vás přáteli
„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten,
kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co
jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a
7

nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. To vám přikazuji,
abyste jeden druhého milovali.“ /Jan 15, 12 – 17/
Poznávacím znamením nás, křesťanů by měla být sloužící láska… Podle čeho nás asi lidé poznávají? Podle
toho, že máme křížek na krku nebo že umíme hezky mluvit o víře? Proč ne? Ale laskavý přístup, ochota,
nezištnost bez velkých slov, jsou účinnější.
Boží láska jde tak daleko, že nás nechce mít jako pasivní spolupracovníky, ale jako ty, kdo jsou zasvěceni
do díla, kdo ho aktivně spoluvytvářejí. Je to jako ve firmě, kde začneme od lopaty přes inženýra až po spolumajitele a nakonec se můžeme stát dědici. A Bůh nás skrze křest přijal rovnou za syny a dědice!
„Já jsem vás vyvolil“ - je to důvod k vděčnosti. Bůh si nás nevybral podle zásluh, často si vybírá ty neschopné, aby v jejich slabosti projevil svou sílu.
Chci svědčit láskou, která se nedá odradit ani utrpením? O co mi jde v mé činnosti? Chci sloužit Bohu nebo
svých ambicím? Svědčím spíš o sobě nebo o Bohu?
Královéhradecký pomocný biskup Josef Kajnek má biskupské heslo „In humilitate servire“ – v pokoře
sloužit. Vícekrát jsem byl svědkem tohoto hesla v praxi, kdy někomu posloužil u stolu nebo dokonce sám
připravil jídlo pro hosty. Nikdy se nehrne dopředu, ale spíše je ten, kdo pomůže skrytě a nenápadně… Přál
bych nám všem, aby se nám dařilo takto svědčit o své víře a lásce.
Všem ze srdce žehná br. Jan Bernard Linhart

Pozvání do služby
v modlitebním společenství RUAH našeho řádu
Zveme všechny bratry a sestry, kteří vnímají povolání modlit se za druhé z místa svého domova a jsou
ochotni jedenkrát měsíčně přijmout e-mailem modlitební prosby ze Svatého Antonínka a
z františkánského webu, aby se přihlásili sestře Haně Brigitě Reichsfeld OFS na e-mail:

brigita.reichsfeld@gmail.com

Modlitební úmysly CIOFS IV/2021
Říjen 2021
Za evangelizaci - Misijní učedníci: Modlíme se, aby se každý pokřtěný člověk zapojil do evangelizace, byl
schopen misie, aby svědčil svým životem, který má příchuť evangelia.
SFŘ: Za národní bratrské společenství Kamerunu, Paraguaye a Vietnamu.
Otče náš…
Listopad 2021
Všeobecně - Lidé trpící depresí: Modlíme se, aby lidé trpící depresemi nebo vyhořením našli podporu a
světlo, které je otevře k životu.
SFŘ: Za předsednictvo CIOFS a generální kapitulu SFŘ.
Otče náš…
Prosinec 2021
Za evangelizaci - Katecheté: Modleme se za katechety povolané k ohlašování Božího slova: ať jsou jeho
svědky, s odvahou a tvořivostí a v moci Ducha svatého.
SFŘ: Za růst SFŘ a YouFra ve světě.
Otče náš…
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Modlitba je velkou službou nás všech
Modlitba je potřeba být sjednocen s Přítelem, kterého milujeme. Ježíš neustále vyhledával chvíle, aby
mohl být se svým Otcem, protože ho miloval. Potřeba modlitby je výsledkem lásky. Chci být s tím, koho
miluji.
Pěkně to vyjádřila naše sestra Encarnación del Pozo OFS ze Španělska: „Dokonalost lásky je společenství s Bohem, je to svatost. Je na nás, abychom to chtěli, a Duch, který nás naplní, nám umožní dosáhnout
cíle.“
Řehole (čl. 8) nás hluboce vybízí, abychom se modlili a rozjímali o zdroji našeho vlastního bytí a o našem jednání, dává nám Ježíše jako vzor: protože Ježíš byl opravdovým ctitelem Otce... (čl. 1). „Ať bratři
a sestry milují synovské setkání s Bohem a učiní modlitbu a kontemplaci středem své existence i činnosti.“
„Nevíte, že jste chrámem Božím a že Duch Boží žije ve vás?“ (1Kor 3, 16). Rozjímání je skutečný dialog
s Bohem, který čeká jen na otevřenost srdce svého stvoření, jež miluje nevýslovným způsobem: setkání
Nestvořené Lásky se stvořenou láskou.
Panna Maria je pro nás vzorem učednictví a spojení s Kristem, máme napodobovat její sebedarování
v modlitbě, její bezpodmínečnou otevřenost a důvěrnost.
Když se modlíme za druhé, stáváme se více Božími přáteli a stáváme se lidmi modlitby. Skrze přímluvnou modlitbu se v neviditelné sféře odehrává duchovní zápas, jehož ovoce se ve svůj čas projeví viditelným způsobem. I když nebudeme hned vidět výsledky naší modlitby, můžeme si být jisti, že skrze naši
přímluvnou modlitbu nějaký člověk, nějaká duše dostává posilu pro svůj duchovní zápas. Lidé Starého i
Nového zákona vstupovali do přímluvné modlitby a brali tuto službu jako svoje poslání. Byli si vědomi,
že Bůh skrze přímluvnou modlitbu dělá velké věci. Duch svatý inspiroval modlitby u Abraháma, u Mojžíše, u Jeremiáše, u Joba a dalších. Na nich nám Duch svatý ukazuje, jak se i my máme modlit s důvěrou a zároveň s velikou smělostí.
Přímluvná modlitba je poslání, do kterého nás zve Duch svatý. Sám Bůh nám klade na srdce své zájmy a
ujišťuje nás, že v tomto boji, kdy se přimlouváme za druhé, nejsme sami. Bůh je v duchovním boji
s námi. Ježíš v Getsemanech viděl kříž, který má uchopit, a pak se modlil na kříži s rozpřaženýma rukama a volal: Abba…Tatínku! Jsme si jisti Ježíšovou přímluvou u Otce a zároveň spolu s ním se i my přimlouváme. Jsme jako Ježíš povoláni žít přímluvou a v přímluvné modlitbě přijímáme ve víře postoj
vzkříšeného Krista.
Bůh nás volá více než kdy jindy k tomu, abychom se postavili do mezery mezi ním a lidmi (srov. Izaiáš
58, 12). Zve nás, abychom se modlili s očekávající vírou a se soucitem, abychom nechávali potřebné
vstupovat do našich srdcí a přimlouvali se za ně. Pravdivá modlitba je rozhodující a nejdůležitější služba,
kterou svět potřebuje. Bez modlitby svět ztrácí nejenom orientaci, ale i svůj zdroj, ze kterého by se mělo
žít.
Duchu svatý, zapaluj v nás hořící plamen být Božími přáteli, kteří se přimlouvají za naléhavé potřeby
jednotlivců, církve a světa.
Hana Brigita Reichsfeld
národní formátor OFS
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Modlitební úmysly SFŘ na IV/2021
Říjen 2021
Z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový dým spolu s modlitbami věřících
(Zj 8,4)
KAI ANEBÉ HO KALNOS TÓN THYMIAMATÓN TAIS PROSEUCHAIS TÓN HAGIÓN EK
CHEIROS TÚ ANGELÚ ENÓPION TÚ THEÚ
(O slavném rabínu Bálšemovi – žil v Haliči v 18. stol. – se vypráví, že ho jednou přátelé přivedli na návštěvu jisté synagogy. On se však před ní zastavil s tím, že dále jít nemůže, protože by se tam se nevešel - ta
synagoga je plná modliteb. A vysvětlil jim: Když se člověk s vroucností modlí celým srdcem a celou duší
k oslavě svého Stvořitele, pak jeho modlitby stoupají jako dým kadidla až k Božímu trůnu na nebesích.
Jestliže však jen planě odříkává naučená slova, pak ta slova se mění v suché listí, které neužitečně naplňuje synagogu a je tam na překážku. Slova moudrého rabína platí i nám: Jsou naše modlitby takové, aby je
andělé mohli vynést až k Božímu trůnu?)
Požehnaný jsi, náš Bože, Králi světa, který rozumíš naším lidským slovům i tehdy, nejsou-li dokonalá.
Dáváš nám svého Ducha, abychom nepřestávali hledat v sobě slova nová, která by prohloubila naši víru a
byla také darem pro naše bližní.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky!
Listopad 2021
Ježíš se jich zeptal: A za koho mě pokládáte vy? (Mk 8,29)
KAI AUTOS EPÉRÓTA AUTÚS: HYMEIS DE TINA ME LEGETE EINAI?
(Otázka, kterou Ježíš položil v Césareji Filipově apoštolům, platí pro každého z nás. Za koho skutečně ve
svém srdci pokládáme Ježíše Krista? Je to otázka po našem nejvnitřnějším vztahu k víře. Na ni nemůžeme
odpovědět jedním slovem jako Petr. Budeme na ni znovu a znovu odpovídat celý život a naše odpověď se
bude měnit, jak bude naše víra dozrávat. Budeme odpovídat slovy, modlitbami, meditací nad Písmem,
skutky lásky k bližním i zahanbením nad vlastní hříšností. Konečnou odpověď na Ježíšovu otázku poznáme teprve tehdy, až ho spatříme na jeho trůnu v království věčném.)
Požehnaný jsi, náš Bože, Králi světa, ty jsi nás stvořil jako bytosti neustále tápající v tomto složitém světě. Ty nám ukazuješ pravé cesty životem, ty nám kladeš otázky, na které dokážeme odpovídat jen opravdovostí a vroucností naší víry.
Požehnaný si, náš Bože, navěky!
Prosinec 2021

Cesty své ukaž mi, Bože, a pouč mě o svých stezkách. (Žl 25,4)
DERÁCHÉCHÁ ADONAJ HÓDIJÉNÍ ORCHÓTÉCHÁ LAMDÉNÍ
(V závěrečných týdnech roku se ohlížíme zpět. Vzpomínáme, kdo v něm do našich životů vstoupil a stal se
naším bratrem či sestrou, kdo se z našeho života vzdálil a šel vlastní cestou, kdo z vůle Všemohoucího
odešel z tohoto světa definitivně. Ptáme se, zda jsme v běhu svých starostí neztratili tu pravou cestu, kterou
nám Pán určil, a zda je naše srdce připraveno hledat ji i v roce, který je před námi. Neboť čas našeho života
je Božím darem a oči Pána vidí, zda jeho dar přijímáme, jakou cestou jdeme a jaké cíle před sebou vidíme.)
Požehnaný jsi, náš Bože, Králi světa, který nám ukazuješ pravé životní cesty, vedeš nás jimi po tomto
složitém světě a dáváš naší duši sílu a odvahu odkrývat i cesty nové a nesnadné.
Požehnaný si, náš Bože, navěky!
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Návštěvy delegátů národní rady v místních společenstvích
v posledním období po uvolnění epidemiologických opatření
MBS Šumperk
Vizitace proběhla po mši svaté v pastoračním středisku Šumperk. Mši celebroval o. Eliáš Lev OFMCap.
z farnosti Vsetín. O činnosti za uplynulé období podal zprávu ministr Petr Kocůrek OFS.
Ze zprávy a z dotazu, který jsem na společenství vznesl, vyplývá, že se společenství nescházelo od jara
2020 do května 2021 z důvodů epidemiologických opatření.
Někteří členové období pandemie prožívali velmi těžce. Jednak kvůli nemoci samotné, kvůli následkům po
nemoci, nebo vůbec z duševního rozpoložení. Ze vzájemného sdílení vyplynulo, že se nyní rádi vrací zpět
na původní cestu a někteří vidí období pandemie i pozitivně - začali mít více rádi druhé lidi, zlepšily se
rodinné vztahy, příležitostí ke komunikaci v rodině bylo mnohem víc než dřív. Jedna rodina se dokonce
naučila každý den se společně modlit růženec. Vynuceně prázdný kostel je přiblížil k rodinné církvi. Mají
více touhu se vzájemně sdílet. Rozhodli se scházet i přes léto. V červenci si domluvili společenství až
v Jeseníku, aby se mohla účastnit i nemocná sestra. Ve společenství se nebojí otevřené komunikace a
otevírat své nitro. Mluvili jsme o přímluvné modlitbě jeden za druhého a o nově vzniklé modlitební
skupině ‘Ruah‘. Dále jsme mluvili o tom, že nejlepší prostor pro sdílení je neformální čas - např. společný
výlet. Samozřejmě, každý člen má jiné okolnosti a jiné možnosti na dojíždění, roli hraje i rozdílný věk.
Můj druhý dotaz se týkal života v řádu spolu s národním společenstvím. Akce národního společenství jsou
pro ně často nedostupné vzdálenostně nebo z rodinných důvodů. Jejich hlavním pojítkem s národním
společenstvím je čtvrtletník Zpravodaje. Doporučil jsem jim také slovenský čtvrtletník Františkánská
rodina. Co se týče Zpravodaje, ocenili by spíše kratší a údernější články. Zajímaly by je názory a
zkušenosti z jiných společenství a osobní životní příběhy našich členů. Povzbudil jsem je, aby si našli čas a
sami něco do Zpravodaje napsali.
MBS Havířov
Jet z Plzně do Havířova znamená dlouhý čas strávený ve vlacích a na nádraží. Tam a zpět deset hodin.
Znovu mne ve vlaku napadalo, že by bylo příjemné, aby nás v národní radě bylo víc členů pověřených
službou místním společenstvím a aby to byli lidé z oblasti blízké jejich bydlišti. Jen tak se v praxi může
uskutečnit vize, že se uvidíme častěji, a nejen při oficiálních příležitostech voleb či vizitací. Vizitace se
navíc mohou konat ve více dnech. Například vizitátor, který bydlí relativně blízko, si může udělat čas a za
národní radu navštívit (za doprovodu místního služebníka) nemocné nebo nemohoucí seniory ve
vizitovaném společenství v jiný den, než je vizitace. Ano - to je náročná vize, ale i papež František nám
radí, abychom měli své sny.
Já jsem však cestoval přes celou republiku do Havířova rád. Těšil jsem se na Lumíra, Ivoše a Rafaela
OFMCap., které znám už delší dobu. Samozřejmě jsem se těšil, že poznám i další členy MBS Havířov. Byl
jsem mile překvapen laskavým, upřímným společenstvím a radostnou oslavou volební kapituly. Proběhla
s láskou a s humorem. Kde je láska, tam je i svoboda k humoru. Havířov je malé společenství, ale jejich
služba ve farnosti má svoji váhu.
Lumír s Ivošem se mi věnovali už po příjezdu do Ostravy. Zavřeli svoji truhlárnu („na dveře dali cedulku
pracujeme až zítra - dnes máme terciáře“ - to jsem si vymyslel…) a pozvali mne na oběd. Hezky jsme si
popovídali o národním společenství, o rituálech a iniciaci, které jsou důležité pro naši motivaci. Oba
doporučují pro chlapy v našem řádu projít iniciací pro muže, kterou vymyslel Františkán Richard Rohr
OFM (www.chlapi.cz)

Po volbách jsme si našli čas si popovídat se všemi. Večer jsem pak přespal u Hurníků, potěšil jsem se
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s nimi při posezení a dobrém pití na zahrádce. Kdo ještě nesloužil v národní radě a líbí se mu cestování a
přátelení se, vřele doporučuji se zapojit.
MBS Sokolov
Sokolovské společenství je složeno z lidí, kteří se zapojují v několika farnostech v okolí. Scházejí se
společně jednou měsíčně na faře v Sokolově a jako duchovního asistenta mají kněze terciáře ze Slovenska,
p. Marka Hrice OFS. Trochu jsem se bál, jak to dopadne, když jej plzeňský biskup přesunul do Klatov,
které jsou vzdáleny 150 km od Sokolova. Marek je však velmi obětavý kněz a jednou měsíčně se rozhodl
do Sokolova dojet. Kdyby někdy přece jen nemohl, domluvil se s místním knězem, že jej mimořádně
zastoupí. Marek také přislíbil duchovní obnovu na konci roku pro plzeňské společenství, kam, jak doufáme
přijedou i členové ze Sokolova.
Jak už to v malých společenstvích bývá, při volbách se ve službě každé tři roky všichni vystřídají… Kdysi
jsem měl rebelskou myšlenku, proč se o devět či deset členů stará pět služebníků? (V Izraeli určil Mojžíš
jen jednoho velitele nad desíti) Ale pak jsem si uvědomil, že i v malých společenstvích je služba příležitostí
si uvědomovat, že nejsme jen spolčo, ale že jsme členové františkánského řádu s výsadami, ale i
povinnostmi.
Obětavý a laskavý přístup členů společenství Sokolov ke službě a k prostému františkánskému životu
způsobuje, že v jejich farnostech projevují i další lidé zájem o život sv. Františka a momentálně se jich pět
rozhoduje, jestli se s nimi budou pravidelněji scházet.
Možná jsme někde ve společenství příliš uzavření, příliš intelektuální a jsme málo radostní a přátelští.
Nepotřebujeme být dokonalí, ale potřebujeme mít viditelnou radost z našeho povolání ke Kristu a
sv. Františkovi.
MBS Stará Boleslav
Dne 11. 9. 21 proběhla v klášteře františkánů při kostele Panny Marie Sněžné volební kapitula MBS Stará
Boleslav. Ministrem společenství byl zvolen Pavel Jiran. Po odchodu některých členů do MBS Lysá nad
Labem je ve společenství 9 členů a jeden novic. Společenství prožívá radost z pravdivého sdílení.
Respektují názory druhých a bez obav sdílí ty své. Pravdivost je jedním z cílů, kterému se chceme i
v národním společenství věnovat. Písmo svaté píše: „Železo se ostří železem a jeden ostří tvář
druhého.“ (Šalamoun). Zástupce ministra se rozhodl nabízet mimořádné akce jejich společenství i dalším
společenstvím v okolí Prahy. Tak se možná naplní naše společné přání, aby se MBS znala i mezi sebou
v blízké oblasti.
MBS Brno Kapucíni
Společenství má 11 profesních členů, 2 s dočasnou profesí a 1 kandidáta a dále dva přidružené členy a dva
přátele. V roce 2018-2020 nastaly ve společenství velké změny v členské základně. Bývalá ministryně
rezignovala a o rok později rezignovala i bývalá zástupkyně ministryně. Společenství však bylo
obdarováno novými profesními členy a kandidáty. V červnu 2021 byla zvolena ministryní Zdena Filipová.
Společenství dokázalo v lásce a vzájemném duchovním povzbuzování překonat i období pandemie.
Zamýšlejí se nad slovy papeže Františka, jak žít půst, o životě Antonína Paduánského, o významu
eucharistie apod.
MBS Praha u sv. Josefa
Společenství má 15 členů, 1 kandidáta a 1 uchazeče. Ministrem byl po druhé zvolen Jakub Fejk, který se,
mimo jiné, také stará o technický provoz našich řádových webových stránek www.sfr.cz. Ne zcela obvyklé
je, že do jejich společenství patří tři diecézní kněží: Jiří Korda, Jaroslav Mrňa a Jakub Brabenec. Někteří
členové se ze zdravotních důvodů nemohou setkávání účastnit. Na volební kapitule bylo proto 8 členů.
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Mimo pravidelné setkávání se členové také během roku setkávají na akcích, které pořádají jednotliví
členové. Mše svatá v Anežském klášteře, májová mše v Lysolajích a mše v kapli sv. Kláry v Troji. Dvakrát
ročně se společně účastní rekolekce v klášteře v Sušici. Při formacích se na setkání v minulém období
věnovali významným postavám františkánského řádu a rozmluvy nad Písmem svatým.
MBS Slatiňany
Společenství se schází v klášteře Školských sester. Mají 11 profesních členů. Setkávání začínají mší svatou
a promluvou duchovního asistenta. Na setkání se dozvídají o dění v našem řádu, o proběhlých akcích a
slaví se jubilea členů. Do myšlenek připravených formátorkou (např. texty z řehole a Písma svatého) se
mohou všichni zapojit svým názorem. Setkání je zakončeno desátkem růžence za potřeby členů.
Společenství se snaží udržovat kontakty s okolními společenstvími v oblasti: s Moravskou Třebovou a
Hradcem Králové. Společně se setkávají a mají mezi nimi osobní přátele. Každoročně se některý z nich
účastní i akcí a poutí národního společenství. Jsou také velmi aktivní ve svých farnostech.

MBS Brandýs nad Orlicí
Na volební kapitule v srpnu bylo přítomno 5 členů z celkových 8 členů. Ministrem společenství byla
zvolena Jindřiška Kučerová, která navíc slouží v redakci Zpravodaje. Manželé Kučerovi se zasloužili o
výstavbu kaple sv. Františka z Assisi v Oldřiši. O jejich činnosti se dočtete v knize Kronika 100 let, kterou
vydáme v listopadu. Členkou společenství je také Ludmila Holásková, dcera Marie Janáčkové. Marie
Janáčková sloužila mnoho let jako zástupce mezinárodní rady v české národní radě. Ludmila Holásková
sloužila v poslední národní radě jako formátorka. Díky za jejich obětavou službu a za podporu všech
ostatních členů.
Ze zpráv došlých do národní rady sestavil Luboš Kolafa

Volební kapitula MBS Jihlava
proběhla 14. 7. 2021 s účastí národního duchovního asistenta P. Kryštofa Skibiňského, OFMConv. a
místního duchovního asistenta P. Stanislava Gryně, OFMConv.
Společenství má 21 členů s trvalou profesí, volby proběhly po mši svaté dle rituálu SFŘ ve slavnostní a
láskyplné atmosféře, s poděkováním za práci služebníků minulých tříletí. Nová rada bude pracovat ve
složení: ministryně Zdeňka Nečadová, zástupkyně ministra Marie Pechová, formátorka Marie Wodáková,
sekretářka Jana Heroutová, hospodářka Marta Tlačbabová a společenství si vzhledem ke své velikosti a
tudíž náročnější službě zvolilo ještě další členku rady Ilonu Zvěřinovou. Všem vyprošujeme ochranu Boží,
pomoc Matky Boží a všech našich svatých přímluvců.
Volební kapitula v MBS Čáslav
proběhla 15. 8. 2021 v Golčově Jeníkově s účastí národního duchovního asistenta P. Kryštofa Skibiňského,
OFMConv. a místní duchovní asistentky sestry Gracie Štulířové, SM.
Společenství je malé – k tomuto datu má 7 členů s trvalou profesí, k volbám se sešly 4 členky. Volby
proběhly dle rituálu SFŘ na faře v Golčově Jeníkově v milé atmosféře. Pro další tříletí byla ministryní a
zároveň formátorkou zvolena Marie Stará, zástupkyní ministra Markéta Strašíková, sekretářkou Božena
Dvořáčková a hospodářkou Anna Kratochvílová. Přejeme všem zvoleným Boží ochranu a přímluvu Matky
Boží a našich svatých patronů.
Zástupce za NR SFŘ – Markéta Kubešová
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Služby v MBS Hodonín a MBS Uherské Hradiště
Být v Ježíšově jménu předpokládá, že nejsme ve jménu svém - zapřít se, vyjít ze sebe, nesledovat svoje
zájmy, ale hledat postoj lásky… Moje láska druhému naslouchá, dívá se jeho očima, umírá sobě, aby
udělala místo pro druhého, kterého přijímá takového, jaký je. Sebe umenšuje a druhému slouží…
Služba pro druhé v našich společenstvích je darem, který pozvedá, vede i naplňuje, někdy bolí, ale
zároveň přivádí k milovanému Ježíši…
V místním bratrském společenství Hodonín svoji službu nabídli a byli v červnu zvoleni: Lubka
Kmentová jako ministr, Martina Hálová zástupce ministra, Květoslava Červínková do služby formátorky,
Veronika Wolfová jako sekretář a Marta Viktorová pokladníkem tohoto MBS.
Ve společenství Uherské Hradiště službu ministra přijal Vendelín Hájek, jeho zástupkyní byla zvolena
Vlasta Vrátná, Kliment Pijáček se stal formátorem, Olga Horáková se ujala služby sekretáře a Jana
Urbancová se bude starat o finance ve společenství. Taky byly zvoleny 2 členky rady – Alžběta
Malůšová a Hana Reichsfeld.
Ze srdce děkuji všem sestrám a bratřím z Hodonína i Uherského Hradiště za vlídné a laskavé přijetí,
pohostinnost, krásné společenství, které na duši pohladilo a vyprošuji Boží pomoc, požehnání, pokoj a
dobro.
S láskou Marie Richterová hospodář národní rady

Z LETNÍ ČINNOSTI MBS V SUŠICI
Po rozvolnění protiepidemických opatření došlo i v naší farnosti a místním bratrském společenství k oživení činnosti a společenských aktivit.
V měsíci červnu proběhlo v kapucínském klášteře v Sušici setkání sušických zdravotníků s bratry kapucíny
a terciáři. Bratři kapucíni za účasti místního duchovního správce Otce Marka odsloužili děkovnou mši svatou za všechny zdravotníky v našem městě, aby tak vyjádřili za nás všechny veliký respekt k jejich práci a
mimořádnému nasazení po celou dobu dlouhotrvající koronavirové pandemie. Zdravotníci byli pozváni nejen na bohoslužbu, ale také na prohlídku kláštera, spojenou s posezením v klášterní zahradě při bohatém
občerstvení, které pro ně s láskou připravili terciáři.
Stejná akce se pak konala ještě v měsíci srpnu, kdy bratři kapucíni, místní duchovní správce a terciáři tentokrát vyjádřili dík všem pracovníkům Sociálních služeb města Sušice, kteří se v době koronaviru také obětavě a s obrovským nasazením starali o staré a nemohoucí spoluobčany našeho města. Všem těmto lidem patří veliký obdiv a dík, jsou to hrdinové a svatí dnešní doby.
Další potěšující událostí v našem MBS byla obnova řeholních slibů manželů Pospíšilových, vstup do noviciátu otce Petra Koutského, faráře z mariánského poutního místa Strašín a v neposlední řadě zlatá svatba,
tedy 50 let společného života našich terciářů, manželů Polívkových.
Je krásné, když se naše františkánská rodina může při takovýchto příležitostech sejít a společně se radovat.
DÍKY, PANE, ZA VŠECHNO, ČEHO SE NÁM Z TVÉ ŠTĚDRÉ RUKY DOSTÁVÁ.
Anna Brigita Blažková
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Porciunkule v Opočně
Po mnoha letech se v letošním roce slavnost Porciunkule v Opočně pod Orlickými horami přiblížila opět
františkánskému duchu. V Opočně, které je, kromě Hostinného, v podstatě jediným místem v královéhradecké diecézi s tradicí této františkánské slavnosti, má Porciunkule svoji existenci poměrně dlouhou. Mnoho let zde totiž působil kapucínský klášter. Jeho základní kámen byl položen již roku 1674 a řád kapucínů
zde působil do roku 1950. Klášter je nyní v majetku Královéhradeckého kraje a postupně se rekonstruuje.
Jeho součástí je i klášterní kostel Narození Páně, kde se stále slouží mše svaté. Tradice slavnosti Porciunkule v Opočně v posledních letech sice přetrvávala, avšak pouze ve světské podobě kolotočů, houpaček,
jarmarku, koncertů a dalších atrakcí. To se rozhodl změnit zdejší nový duchovní správce otec Mgr. Filip
Foltán ve snaze posílit duchovní program více ve františkánském duchu. Proto v této oblasti navázal
s naším královéhradeckým MBS spolupráci.

Výsledkem byla nejen účast mnoha členů našeho společenství na letošní slavnosti, ale i pokus o integraci
několika prvků, k oživení františkánské tradice slavnosti. Distribuovali jsme zde například novou publikaci
Osm století na cestě evangelia se svatým Františkem, která byla vydána u příležitosti 800. výročí ustanovení III. Řádu sv. Františka z Assisi. Byl o ni nečekaný zájem a kasička s příspěvky se začala rychle plnit.
Dále jsme účastníkům tří poutních mší svatých rozdávali letáčky se základními informacemi o našem sekulárním řádu a v neposlední řadě i rozmnožené texty obou františkánských sedmidesátkových růženců – radostného i bolestného, které nejsou veřejnosti příliš známé, přičemž radostný jsme se s přítomnými také
pomodlili. Významným prvkem při oživení františkánského ducha byla také přítomnost otce Petra
z Alkantary Petřivalského OFMCap. ze Sušice, jehož účast po velkém úsilí po celé republice domluvil o.
Filip a který celebroval první dvě mše svaté a také zpovídal. Ve svých kázáních o. Petr přiblížil zajímavým
způsobem význam a původ slavnosti Porciunkule. Dalším důležitým hostem byl národní ministr Sekulárního řádu sv. Františka Luboš Kolafa, který v krátkých vystoupeních seznamoval poutníky s naším řádem a
jeho činností. Třetí mši svatou celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál. Po skončení této poslední
poutní mše svaté se náš národní ministr také sešel s biskupem k rozhovoru.
Martin Weisbauer
Sekretář MBS Hradec Králové

Pozvánka na duchovní obnovu na Velehrad
Sekulární františkánský řád zve na duchovní obnovu

SÍLA NASLOUCHÁNÍ
vede laický misionář Václav Čáp a tým
Kdy? 6. - 11. 2. 2022
Kde? Velehrad, poutní dům Stojanov
Přihlášky: www.kontemplativniseminare.cz (přihlašování od 1. 11. 2021 – v sekci Akce, Síla naslouchání)
Informace: velehrad@stojanov.cz
brigita.reichsfeld@gmail.com, tel: 739 389 235
Součástí duchovní obnovy budou přednášky, mše svaté, adorace, naslouchání, ticho, možnost svátosti smíření, duchovní doprovázení, osobní přímluvná modlitba, svědectví, chvály.
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Pátý ročník Františkánské stezky
ke Dni modliteb za Stvoření v Hradci Králové
V sobotu 28. srpna 2021 se již po páté sešli poutníci, zájemci o ekologii i příznivci sv. Františka na
pouť ke Dni modliteb za Stvoření, který vyhlásil papež František na 1. září.
Stezku zorganizovalo, stejně jako v minulých letech, Místní bratrské společenství Sekulárního řádu
sv. Františka v Hradci Králové. Papež František vyhlásil tento den před šesti lety. Můžeme si připomenout, že se slaví v několika křesťanských církvích. Například v pravoslavné již od roku 1989, v katolické
pak od roku 2015. Tento den vyhlásil tehdy papež František právě v návaznosti na svoji encykliku
Laudato si.
I přes nejisté počasí a vydatný ranní déšť, který však naštěstí před zahájením ustal, se sešlo v 9 hodin
ráno na Novém Hradci Králové na tři desítky lidí. Trasa měla letos celkem 12 zastavení a celkovou délku 6 km. Uzpůsobili jsme ji tak, aby ji mohl absolvovat téměř každý. Na závěr každého zastavení byl,
stejně jako v minulých letech, připraven citát nějaké osobnosti, týkající se tématu. Také jsme opět připomněli, že františkáni nejsou žádní ekologičtí aktivisté v dnešním slova smyslu, protože, jak řekl kdysi
kardinál Joseph Ratzinger: „Aktivista je opakem žasnoucího člověka“.
Páté zastavení bylo v dřevěném kostelíku sv. Jana Křtitele, v krásné přírodě na Kopci sv. Jana, kde jsme
se my, poutníci, zúčastnili bohoslužby slova. Tu vedl jáhen a ředitel Diecézních lesů Hradec Králové
Ing. Pavel Starý, který se rovněž celé trasy účastnil a přispěl i svým textem. Na tomto místě jsme také
představili novou publikaci Osm století na cestě evangelia se sv. Františkem z Assisi, o kterou byl překvapivý zájem. Zároveň jsme účastníkům rozdali nové letáčky s informacemi o našem Sekulárním řádu
a kontakty.
Pokračovali jsme krásnou přírodou kolem některých hradeckých rybníků a trasu jsme zakončili na terase
restaurace Na Biřičce, kde jsme měli rezervovaná místa a kde si účastníci mohli objednat velmi dobré
jídlo a pití za skvělé ceny. Byl zde také prostor ke vzájemnému sdílení, seznámení a popovídání, které se
nestihlo při cestě. Odtud mohli pak účastníci odejít na několik set metrů vzdálenou zastávku MHD na
Novém Hradci Králové.
Po celou dobu jsme, jako zázrakem, ani jednou nezmokli, vydatná přeháňka byla načasována pouze na
dobu, kdy jsme byli v kostelíku sv. Jana Křtitele. Jakmile jsme odtud vyšli dále na trasu, skončila. Stezka byla pro všechny nejen poučením, ale i příležitostí poděkovat Bohu za krásu světa kolem nás, vyjádřit
vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a také příležitostí prosit Ho o pomoc při ochraně všeho Stvoření a
za odpuštění ekologických hříchů proti světu, ve kterém žijeme.
Martin Weisbauer OFS
sekretář MBS Hradec Králové
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Pozvánka na podzimní formační seminář OFS: 26. – 27. 11. 2021

Brno - CDM Petrinum, Veveří 462/15
Téma: BOŽÍ LÁSKA
Jsi v mých očích tak drahý, vzácný, já jsem si tě zamiloval… (srov. Iz 43,4)
PROGRAM:
Pátek 26. 11. 2021
17:00 mše svatá + nešpory u kapucínů (Kapucínské nám. 303/5)
18:30 - 19:15 ubytování v Petrinu
19:15 večeře
20:00 představení nové národní rady, sdílení
21:30 modlitba a kompletář v kapli
22:00 noční klid

Sobota 27. 11. 2021
7:30 ranní chvály v kapli
8:00 snídaně
8:30 formační vize pro nadcházející léta: Hana Brigita Reichsfeld OFS
9:00 - 9:45 1. přednáška: Br. Eliáš Paseka OFM
10:00 - 10:45 2. přednáška: Br. Eliáš Paseka OFM
11:30 mše svatá v kapli

12:30 oběd (v restauraci)
14:00 - 14:45 3. přednáška: Br. Eliáš Paseka OFM
15:00 - 16:30 sdílení a svědectví bratří a sester
17:00 - 18:00 adorace a nešpory v kapli
Odjezd domů (pro zájemce je možné domluvit nocleh ze soboty na neděli po semináři)
Hana Brigita Reichsfeld, národní formátor OFS
Přihlášku na seminář naleznete v příloze.
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Papež František vyhlásí 10. října 2021 synodu - "společnou cestu", která potrvá do
roku 2023. Závěry synody papež použije pro vypracování závazného dokumentu.
Prosíme všechny bratry a sestry o každodenní vytrvalou modlitbu za synodu.

Co znamená synoda
Jak se liší církevní jednání a rozhodování od světského? Církevní jednání může být koncil, synoda, řádová
kapitula, farní rada. Zatímco světské (necírkevní) jednání se označuje jako zastupitelstvo, schůze, kongres,
sjezd, parlament.
V koncilním dokumentu Christus Dominus čl. 38 se praví: „Posvátný všeobecný sněm si přeje, aby synody
a koncily… s novou silou ožily“. Proto v roce 1965 ustanovil papež Pavel VI. biskupskou synodu, která se
dle potřeby schází k řešení aktuálních církevních otázek. U nás svolal kardinál Vlk národní synodu
„Plenární sněm katolické církve v ČR“ v devadesátých letech. Sněm začal s velkým nasazením sněmovních kroužků, dokončen byl v roce 2005, ale jeho dopad na život naší církve byl velmi malý. Možná by
bylo dobré se k historii tohoto sněmu vrátit a popsat chyby, ke kterým došlo (např. některé připravované
dokumenty byly před hlasováním staženy). Co tedy potřebuje naše církev změnit? Synodalita znamená decentralizaci církevního uspořádání, protože nejlépe popsat problémy mohou jen ti, kteří je prožívají. Nastolit nové vztahy mezi kněžími a laiky. Někde fungují dobře, někde ne. Chybí instituce, které by podněty laiků přenášely na biskupství (technicky není možné, aby každý zajel za svým biskupem). Chybí zpětné vazby, aby se laici dozvěděli, jaké záměry má biskup. Občasný pastýřský list zdaleka nestačí.
Ve Skutcích apoštolů se popisuje první církevní sněm v Jeruzalémě (Sk 15, 6 – 29).
„Sešli se tedy apoštolové a starší, aby tu věc uvážili. Když se dlouho tak a onak rokovalo, vstal Petr a promluvil k nim: „Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z
mých úst, a tak aby přišli k víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim (svou přízeň) tím, že jim udělil Ducha svatého právě tak jako nám. Nedělal tedy žádný rozdíl mezi námi a mezi nimi, když jim vírou očistil
srdce. Nuže, proč nyní pokoušíte Boha tím, že učedníkům navlékáte chomout, který nedovedli snést ani
naši otcové, ani my? Vždyť jsme přesvědčeni, že spásy docházíme milostí Pána Ježíše my, stejně jako
oni“. Celé shromáždění mlčelo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, když podrobně vypravovali, jak veliká
znamení a divy vykonal Bůh jejich prostřednictvím mezi pohany. Když přestali mluvit, ujal se slova Jakub:
„Bratři, poslyšte mě! Šimon vypravoval, jak Bůh udělal první krok, když si chtěl z pohanů získat lid pro
sebe. S tím souhlasí slova proroků. Je totiž psáno: Potom znovu postavím rozpadlou Davidovu chýši, z trosek ji zase vystavím a do výše vyženu, aby i ostatní lidé hledali Pána, a všechny národy, které nesou jméno
po mně. Tak praví Pán, který to vykoná. Je to rozhodnuto od věčnosti. Proto já soudím toto: Nenakládejme
pohanům, kteří se obracejí k Bohu, žádná zbytečná břemena. Jenom jim písemně nařiďme, aby se vyvarovali všeho, co je poskvrněno modlářstvím, (dále) smilstva, masa z udušených zvířat a požívání krve. Neboť
Mojžíš má od dávných časů po městech své kazatele v synagogách, kde se předčítá každou sobotu“. Tehdy
se apoštolové a starší spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a Silu - vedoucí muže
mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: „Apoštolové a starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilíkiji, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a pošleme je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a
Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypravili Judu a Silu, aby
vám to vyložili ještě ústně. Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno
kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených zvířat a
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smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte správně. Buďte zdrávi“.

Církevní rozhodování se liší od parlamentního jednání zásadní věcí. V parlamentu (zastupitelstvu, spolku)
rozhodují členové, v církevním shromáždění jsou to biskupové, teologové, kněží i obyčejní věřící, muži a
ženy a Duch svatý. Na to upozorňuje papež František. V kázání na svátek Božího těla (7. 6. 2021) řekl:
„Chybí-li údiv a klanění, není cesty, která by nás vedla k Pánu. Nebude synoda, nic...“.
Téma připravované synody bude: „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“. Slavnostní zahájení synody proběhne ve Vatikánu za přítomnosti papeže ve dnech 8. a 9. října 2021. Jednotlivé církve
zahájí synodální proces v neděli 17. října pod vedením církevního biskupa. Nové na této biskupské synodě
je to, aby se do celého procesu zapojil a více angažoval lid Boží. To ale znamená pro Boží lid, aby se na
synodu připravil a využil i dobu před oficiálním zahájením synody. V praxi to znamená požádat svého faráře, aby se ujal organizace přípravy. Kde se to nepodaří, je to na laicích a ti musí začít sami (tak učí koncil).
Je třeba vytvořit skupiny a začít se scházet: modlit se za synodu, vzdělávat se, uvažovat, jak by se církev
měla změnit, aby více odpovídala Ježíšovu příkladu. Jakmile budou překlady přípravného dokumentu synody, začít je číst.
Nabízím jedno z možných témat k promýšlení a sice „o předpisech a vztazích“. Náboženství jsou většinou
založena na předpisech či zákonech a jejich dodržování. K tomu mají instituce, které sledují jejich porušování a následně trestají. Ježíš své poselství založil na vztazích. Na vztahu k Bohu, na vztahu k bližním (a
přírodě, protože ona je dílem Božím a je nezbytná pro lidský život). Naše obrácení spočívá ve změně našeho uvažování. Opusťme strach z porušování předpisů a přikloňme se k evangeliu. Ježíš přece trest za porušení předpisů židovského zákona (je jich snad 613) nahradil odpuštěním a oběť kozlů a býků, která očišťovala, nahradil svou vlastní obětí. První sněm v Jeruzalémě byl hlavně o přikázání vykonat obřízku. Bylo to
velmi těžké rozhodnutí zrušit tak důležité přikázání. Navíc byla na obřízce postavena identita národa. Přesto sněm toto rozhodnutí udělal. Každý stát je založen na předpisech a zákonech. Na jejich dodržování dbají
orgány státu – úřady, policie a konečné slovo mají soudy. Křesťanství je však postaveno na vztazích. V Ježíšově době platily v Izraeli židovské zákony i zákony Římanů. Ježíšovo učení světské zákony nerušilo
(nadále se měla platit daň císaři), ale Ježíš ukázal na nový rozměr lidského života, a to na Boží vůli žít ve
vztazích. Dnes vidíme, že bez vztahů na všech úrovních lidstvo nemusí přežít. Zákony a jejich vymáhání
prostě nestačí. Když chybí pojivo vztahů, společnost se rozpadá. Chybí radost ze života a bez ní nebude
budoucnost. Začít musí církev, protože ona je nositelkou radostné zvěsti, evangelia. A o tom by měla být
synoda. U nás máme jisté zpoždění dané desetiletími totality, kdy se církev nemohla svobodně rozvíjet.
Nenaučili jsme se ve farnostech vést dialog o evangeliu. Věřící spoléhají na kněze, že všechno zařídí a jim
stačí v neděli „jít do kostela“. Často chybí formace pro život z víry a jeho prožívání v běžném životě. Málokdo si dovede představit, že půjde v neděli do kostela, a ještě jednou v týdnu na „setkání“. A všechno
uplatňovat ve svém životě. Ale pozor. Toto není předpis. To je jedna z možností vyplývající ze vztahu
k Bohu, k druhým lidem a přírodě. Hledání vlastní cesty ve svobodě Ducha svatého, který „vane, kam
chce“, je naše volba. Duch svatý je v nás, působí v nás a je na nás, abychom s ním spolupracovali. Ve Skutcích apoštolů jsme v úvodu četli „rozhodl Duch svatý i my“. Nevytvoříme-li ze svého života vztahy, nemá
co pokračovat do věčnosti. I když Ježíš vyhlásil jen dvě přikázání, tak obsah každého z nich je velmi bohatý a Duch svatý nás vede k jejich neustálé aktualizaci. Dnešní svět je velice složitě provázaný a láska k
bližnímu dostává silně společenský rozměr. Klimatická změna ohrožuje všechny lidi. Církev je povolána
učit, že právo na důstojný život mají všichni lidé, ne pouze bohatí. Migraci vyvolává klimatická změna, (ke
které přispíváme naším způsobem života) nebo války (do kterých dodávají zbraně často ti, kdo migranty
následně odmítají). Migrace je velkou výzvou pro ty, kteří mluví o „lásce k bližnímu“. Kardinál Parolin (v
červnu 2021) varoval před protichůdnými zpolitizovanými vizemi: vítání versus ochrana hranic, solidarita
versus bezpečnost, internacionalismus versus vlastenectví. „Jsou to protiklady, které nám dávají zapomenout na jediné, totiž konkrétnost každého člověka“. Bohužel, jak dále podotkl, „musíme připustit, že i mezi
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věřícími se lidé často nechávají vést spíše politickým přesvědčením, a nikoli radikálním slovem evangelia,
které nás nabádá, abychom milovali bližního, každého bližního, a zvláště toho nejslabšího“. Naší další povinností je usilovat o záchranu světa s celou jeho bohatostí přírody a nezatíženého nahromaděnými odpady
pro budoucí generace. I tato starost o budoucí generace patří do „lásky k bližnímu“. Možná to bude také
jedno z témat synody. Každý z nás má své náměty, které cítí jako brzdu pro hlásání evangelia. Promýšlejme svoje témata, abychom je pak mohli použít při přípravě synody. Je naším úkolem, abychom se setkávali
a společně přemýšleli o nové pastoraci. Na prvním místě ať je naslouchání Duchu svatému, který nabádá k
jednotě, svornosti a harmonii růzností. Snadno by se mohlo stát, že prosazováním vlastních názorů a silovým hlasováním o nich sice dojdeme k nějakým závěrům, ale ty nebudou v souladu s Boží vůlí. Naším cílem přece není hlasování, ale rozlišování toho, co Duch říká naší církvi.
Papež František nás tedy 8. října vyzve, abychom k tomuto oživení podle svých možností přispěli. Nové na
přípravě synody je to, že papež František žádá všechny věřící, aby se zapojili. Sice už v roce 2015, před
synodou o rodině, měl stejné přání, ale to bylo něco tak neslýchaného, že se u nás zapojilo jen pár skupinek. Ani biskupové svoji roli nezvládli, protože dostatečně rychle nezajistili překlady, neinformovali farnosti, a nakonec ani nezveřejnili výsledek konzultací. Doufejme, že dnešní skutečnost bude o něco lepší.
Ani laici většinou netuší, že by měli přispět svým dílem k přípravě synody.
Jiří Šenkýř

červen 2021

O co jde v Synodě: 10 zásadních témat z Přípravného dokumentu
Bratr Jiří Šenkýř ve svém pojednání „Co znamená synoda“ ukazuje, že se myšlence papeže Františka - jakési všenápravy v životě univerzální církve - věnuje od samého začátku; díky němu máme dnes už
v předstihu překlady obou dokumentů (dosud neautorizované). Také na nás bude připravit výměnu názorů
a poradu v 3. řádu (a v našich farnostech, kam patříme), jak žít a pracovat společně lépe než dosud. Naše
dobrá zkušenost ze vztahů mezi SFŘ a prvními řády může být cenná, pokud ji odpovědně zpracujeme, a to
nejen pro nás.
Synoda bude vyhlášena papežem Františkem 10. října t.r. a diecézní synody vyhlásí biskupové týden poté.
Zdola budou zprávy vypracovávat farnosti - ale i řeholní společenství - tedy i SFŘ a jeho MBS - SFŘ je
samostatné církevní společenství s vlastní právní subjektivitou.
Na tento úkol máme jen 3 měsíce; v lednu musí být zpráva hotova. Na jaře 2022 pak budou diecézní synody, v nich bude SFŘ také zastoupen, a bylo by dobré se sjednotit na společném stanovisku za Národní radu
nebo se o to aspoň pokusit. Zatím jde o první informaci, abychom neztráceli čas.
Vademecum je příručka pro vzájemné naslouchání a rozlišování v místních církvích /60 str./
Přípravný dokument - výzva ke společnému putování, spoluúčasti a misiích /30 str/.
Tento druhý dokument je důležitý stanovením 10 témat zásadních pro celou synodu.
1. Kdo jsou naši společníci na cestě - v MBS, našich farnostech kam patříme, v širších společenstvích
i mimo církev. A kdo jsou „mimoni“ - ti, které dosud ponecháváme mimo, na okraji...
2. Jak si nasloucháme navzájem: máme otevřené srdce a mysl bez předsudků a „vylučování“? Jaké
jsou naše předsudky a stereotypy, nesdílíme se jen v „bublinách“ nás, názorově blízkých? Jak nasloucháme sociálnímu a kulturnímu kontextu, ve kterém v ČR, Praze, městech a na venkově žijeme?
3. Jak mluvíme „venku“: máme odvahu k vyznání v pravdě, svobodě a lásce? Nejsme v komunikaci
oportunisty? Vyjadřujeme se k důležitým problémům? A kdo jsou ti co „naším jménem“ mluví?
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4. Jak společně nasloucháme Slovu, jak slavíme společně Eucharistii? Hledáme právě tady vnuknutí
pro naše rozhodování? Účastní se (všichni) věřící liturgie skutečně aktivně?
5. Cítíme spoluodpovědnost za misijní poslání církve? Jsme opravdu „učedníci“ a „poslaní“? Účinné
křesťanské svědectví nebo postoj nadporučíka Lukáše ze Švejka (buďme Češi, ale nemusí to každý
vědět!) Jak podporujeme křesťany angažované v politice - ale, jak je také voláme k odpovědnosti když už jsou křesťané (jen v utajení?) Jak se učíme z tradice společenské angažovanosti církve
v našich českých podmínkách? Máme vzor Dr. Františka Noska: držme se ho... a ukazujme na něho!
6. Dialog v církvi i ve společnosti jako cesta vytrvalosti, trpělivosti, pokory, zahrnující i mlčení a utrpení. Jak se u nás řeší rozdíly ve vidění, zkušenosti, konflikty a obtíže - uvnitř MBS, SFŘ, farnosti,
církvi a jejích mediálních prostředcích? Jak jsme otevření k dialogu s „odloučenými bratry“, sdruženími laiků občanské společnosti („zelení“, „socani“, „levičáci“ jako nadávka?) Jak se díváme na
„podnikatele“, „bezdomovce“, Romy?

7. Jak funguje „ekuména“? – s „husity“, evangelíky, pravoslavnými, židy...“českými animisty“?
8. Pravomoci a spoluúčasti v rozhodování: jak funguje autorita v církvi - autorita kněze, biskupa,
představeného - a jaký je respekt k laikovi, týmu, farní radě? Jak jsou laici ochotní přijímat spoluodpovědnost za život církve - i za jeho ekonomickou stránku? O peníze nesmí nikdy jít „v první řadě“,
ale nemůže o ně nejít vůbec! („Ekonomická pastorace“- termín biskupa Františka Radkovského).
9. Rozlišování duchů a poslušnost Duchu jako základ pro každé rozhodnutí. Duch svatý jako základ
pro dosahování jednoty, souladu, konsensu. Dělba odpovědnosti a transparentnost rozhodovacích
procesů (církev - dům ze skla?)
10. Formace k synodalitě jako spiritualitě společného putování. Pro nás v SFŘ stojí na Řeholi a odkazu sv. Františka. Tento dar - naše obdarování - jsme povoláni předávat bližním v církvi i mimo ni.

Pomocí v úvahách a rozlišování duchů je nám přiložená modlitba Zde jsme z Vademeca. Také tu dáváme
k dispozici díky bratru Jiřímu Šenkýřovi.
Lubomír - Irenej OFS, 27. září 2021

Zde jsme, Pane, Duchu svatý,
shromážděni v tvém jménu.
Ty sám nás veď a zůstávej v našich srdcích!
Uč nás, co máme činit a kam dospět,
ukaž nám, jak máme jednat.
Jsme slabí a hříšní, nedopusť,
abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.
Ať nás nesvede z cesty nevědomost,
neovlivní lidská pochvala a přízeň.
Dej, abychom byli v tobě svorně zajedno,
ať společně směřujeme k věčnému království
a v ničem se neuchýlíme od pravdy a dobra.
O to prosíme tebe,
který vždy a všude působíš
v jednotě s Otcem i Synem na věčné věky.
Amen.
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1221-2021 800 LET OD VZNIKU MEMORIALE PROPOSITI
2. PŘÍSPĚVEK
(Ottaviano Turrioni, ministr bratrského společenství OFS Cannara - Perugia, ve spolupráci s Fr. Alfredem
Parambakathu OFMConv., Generálním asistentem OFS )
Memoriale propositi
Úvod
Náš první příspěvek jsme zakončili zmínkou o intenzivním obnovení kajícího hnutí, které vzbudilo kázání
Františka a jeho prvních bratrů „městy a vesnicemi“ u mnoha lidí, mužů i žen, mladých i starých, dychtivých následovat intenzivněji cestu evangelia. Tento fenomén se během několika let rozšířil natolik, že
František uznal za vhodné písemně uvést některé duchovní charakteristiky. Mluvíme o DOPISU VĚŘÍCÍM, který známe ve dvou konceptech.
Je obtížné stanovit datování těchto dopisů a názory vědců se dosud neshodují. Ze současných studií o františkánství vyplývá, že neexistují žádné interní ani jiné důkazy, které by stanovily datum Dopisu věřícím
(redactio brevis) a že sepsání Dopisu věřícím v redactio ampla musí být umístěno do posledních let života
světce (1225-1226).
Pro nás sekulární františkány je důležité si uvědomit, že Dopis věřícím ve svých dvou verzích nabádá k
evangelnímu životu všechny křesťany, řeholníky, duchovní, laiky, muže i ženy, jejichž spása spočívá právě
v konání pokání.
Dopis lze považovat za doplnění a obohacení františkánského pohledu na Memoriale Propositi, dokumentu, který je velmi obecný a který římská kurie dala všem kajícníkům té doby.
Ve vývoji kajícího hnutí třináctého století představovaly údaje obsažené v dopise jistý referenční bod, ale
neměly normativní charakter. Na druhé straně, povaha Memoriale Propositi (1221) je odlišná, je to dokument, který představuje začátek normativního procesu pro kajícníky třináctého století, který skončí v roce
1289 bulou Supra montem. Je to papežská bulla Mikuláše IV., která ustanovuje Řeholi bratří a sester řádu
kajícníků, a vkládá do ní obsah Memoriale Propositi.
Supra montem poté definitivně schvaluje „instituci Františkánského řádu kajícníků / Třetího řádu, prvního
takového řádu, oficiálně spojeného se žebravým řádem“, tj. s řádem Menších bratří.
Memoriale Propositi
Obecná charakteristika
Název převzatý ze dvou slov může znamenat „dokument pro projekt života“, což znamená, že připomíná
Propozitum Umiliati z Lombardie (1201), nebo Chudobní katolíci (1208) nebo dokonce Propositum Chudý
z Lombardie (1210) …
Text máme k dispozici ve čtyřech rukopisech nalezených ve čtyřech knihovnách:
1. Florentský kodex (sahá až do let 1221-1223), nalezený v roce 1921 Benvenutem Bughetti v knihovně
Landau ve Florencii;
2. Capestranský kodex - L'Aquila (1228), objevený Paulem Sabatierem v roce 1901 v klášteře menších
bratří v Capestranu a publikovaný pod názvem Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia seu Tertii
Ordinis s. Francisci;
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3. Regiomontanský kodex - Könisberg (1350), objevený v roce 1913, publikovaný Leonardem Lemmensem s názvem Regula antiqua Ordinis de poenitentia iuxta novum codicem;
4. L’Aquilský kodex (15. století).
Text, který předkládáme, je textem Florentského kodexu, který je považován za nejstarší předlohu, nejblíže době vzniku.
Kdo napsal Memoriale Propositi? Nejpravděpodobnější hypotézou je, že ji vypracoval kanovnik římské
kurie, pravděpodobně kardinál Ugolino dei Conti di Segni, velmi zkušený právník, který si byl v těchto letech (1216–1219), jako papežský legát pro severní Itálii, dobře vědom expanze kajícího hnutí.
Církev prostřednictvím Memoriale „dala jednotnou orientaci různým bratrským společenstvím, komunitám, místním skupinám kajícníků“ (G. Casagrande) a regulovala bohatství tohoto jevu v rámci ortodoxie
proti jakýmkoli heretickým odchylkám.

Text
Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého, amen. Memoriale o způsobu života kajících bratří a sester, žijících
ve svých domovech, započaté léta Páně 1221, je toto:
KAŽDODENNÍ ŽIVOT
1. Muži, patřící k tomuto bratrskému společenství, se budou oblékat do skromného, nepoškozeného oblečení, jehož cena nesmí překročit šest ravenských soldů, ledaže by ze zjevného a nezbytného důvodu byla udělena dočasná výjimka. A v uvedené ceně je třeba zohlednit šířku a jemnost látky.
2. Budou nosit svrchní oděv a kožešinový límec bez výstřihu, sešitý nebo nesestříhaný, ale určitě šněrovaný, ne otevřený, jak jej nosí světští lidé; a budou mít rukávy uzavřené.
3. Sestry též budou mít svrchní oděv a tuniku vyrobenou z látky stejné ceny a skromné kvality; nebo přinejmenším mají mít k svrchnímu oděvu bílé nebo černé spodní prádlo nebo spodničku nebo dostatek plátěných šatů bez ozdob, jejichž cena nesmí překročit dvanáct pisánských denárů. Pokud jde o tuto cenu, může
být dána výjimka pro kožešinové pláště, které jsou z pozůstalosti ženy a podle místního zvyku. Nemají nosit hedvábné nebo obarvené závoje a stuhy.
4. A bratři i sestry budou mít své kožešinové oděvy pouze z jehněčí vlny. Je povoleno nechat si ušít kožené
peněženky a opasky podle jednoduché módy bez hedvábné nitě a podobných ozdob. Také další marné ozdoby odloží na výzvu vizitátora.
5. Nemají chodit na nevhodné večírky nebo na představení či tance. Neposkytují dary hercům a zakazují to
svým domácnostem.
ABSTINENCE
6. Všichni se mají zdržet masa, kromě nedělí, úterků a čtvrtků, s výjimkou nemoci nebo slabosti, po tři dny
po ztrátě krve, při cestování nebo kvůli zvláštně významnému svátku, který se koná, a to Narození Páně po
tři dny, Nový rok, Zjevení Páně, Velikonoce po tři dny, svatých apoštolů Petra a Pavla, sv. Jana Křtitele,
Nanebevzetí slavné Panny Marie, slavnost Všech svatých a svatého Martina. Jindy, když není půst, mohou
jíst sýr a vejce. Ale když jsou ve svých klášterních domech s řeholníky, musí jíst, co jim je podáváno. A
kromě slabých, nemocných a těch, kteří cestují, ať se spokojí s lehkým obědem a večeří. Zdraví nechť jsou
umírnění v jídle a pití.
7. Před obědem a večeří nechť se jednou pomodlí Pánovu modlitbu, rovněž po jídle, a ať vzdávají díky Bohu. Jinak se modlí třikrát Otče náš.
PŮST
8. Od Velikonoc do svátku Všech svatých se mají v pátek postit. Od svátku Všech svatých do Velikonoc
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se mají postit ve středu a v pátek, ale stále mají dodržovat ostatní půsty, které obecně stanoví církev.
9. Mají se postit každý den, s výjimkou slabosti nebo jakékoli jiné potřeby, po celý půst ode dne po svátku
svatého Martina do Vánoc a po celý velký půst od masopustní neděle do Velikonoc.
10. Sestry, které jsou těhotné, se mohou zdržet až do očištění tělesných obřadů, kromě těch, které se týkají
jejich šatů a modliteb.
11. Ti, kdo se věnují únavným pracím, smějí přijímat jídlo třikrát denně od Velikonoc až do svátku sv. archanděla Michaela. A když budou pracovat pro ostatní, mohou sníst všechno, co jim bylo předloženo, kromě pátků a půstů obecně stanovených církví.
MODLITBA
12. Všichni se denně modlí sedm kanonických Hodinek, tj. Ranní, Primu, Tercii, Sextu, Nonu, Nešpory a
Kompletář. Duchovní se je mají modlit podle způsobu duchovenstva. Ti, kteří znají žaltáře, se mají modlit
také i Deus in nominee a Beati immaculati až po Legem pone, které jsou přípravou na Primu, a ostatní žalmy se Sláva Otci; ale když nenavštíví kostel, mají se modlit v ranní modlitbě žalmy, které se modlí církev,
nebo jakýchkoli osmnáct žalmů; nebo se přinejmenším pomodlit Otče náš, stejně jako to dělají u všech Hodinek. Ostatní se modlí dvanáctkrát Otče náš místo ranní modlitby a sedmkrát za každou další Hodinku se
Sláva Otci za každým. A ti, kteří znají Credo a Miserere mei Deus, by se to měli modlit o Primě a Kompletáři. Pokud se toto nemodlí v uvedených hodinách, pomodlí se třikrát Otče náš.
13. Nemocní se nemusí modlit Hodinky, pokud si to nepřejí.
14. Všichni se mají modlit Ranní modlitbu v půstu sv. Martina a ve velkém půstu, pokud jim nehrozí osobní nepříjemnosti.
SVÁTOSTI, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI
15. Mají třikrát do roka vyznat své hříchy a přijímat přijímání o Vánocích, Velikonocích a Letnicích. Mají
být smířeni se svými sousedy a vrátit to, co patří ostatním. Mají vyrovnat minulé desátky a platit desátky
budoucí.
16. Nesmí nosit smrtící zbraně, ani je použít proti komukoli.
17. Všichni se mají zdržet formálních přísah, ledaže by to byla nutnost, v případech vyjmenovaných papežem v jeho doporučení, tj. pro mír, pro víru, proti pomluvě a při vydávání svědectví.
18. Také při svých běžných rozhovorech se budou snažit vyhnout se přísahám. A pokud by někdo bezmyšlenkovitě přísahal sklouznutím jazyka, jak se to stává tam, kde se hodně mluví, měl by se večer téhož dne
při zpytování svědomí pomodlit třikrát Otče náš, jakožto náhradu za své přísahy. Ať každý člen povzbuzuje
svou domácnost ke službě Bohu.
ZVLÁŠTNÍ MŠE A SETKÁNÍ KAŽDÉHO MĚSÍCE
19. Všichni bratři a sestry každého města a místa se mají každý měsíc scházet v době, kdy to služebníci
považují za vhodné, v kostele, který jim ministři oznámí, a tam pomáhat při bohoslužbách.
20. A každý člen má dát pokladníkovi jeden běžný denár. Pokladník má tyto peníze shromáždit a rozdělit
na radu ministrů mezi chudé bratry a sestry, zejména nemocné a ty, kteří nemají nic na svůj pohřeb, a poté
mezi ostatní chudé; a mají nabídnout část peněz výše zmíněné církvi.
21. A je-li to v dané době vhodné, mají mít nějaké řeholníky, kteří znají slovo Boží, aby je nabádali a posilovali, aby vytrvali ve svém pokání a v konání skutků milosrdenství. A kromě představených mají během
mše a kázání mlčet, soustředit se na službu, na modlitbu a na kázání.
NAVŠTĚVOVÁNÍ NEMOCNÝCH, POHŘBÍVÁNÍ MRTVÝCH

22. Kdykoli některý bratr nebo sestra onemocní, ministři, pokud jim to pacient dá vědět, by měli osobně
24

nebo prostřednictvím jiných navštívit pacienta jednou týdně a připomenout mu pokání; a pokud to považují
za účelné, mají mu ze společného fondu dodat to, co potřebuje pro tělo.
23. A pokud nemocný odejde z tohoto života, bude to oznámeno bratrům a sestrám, kteří jsou přítomni ve
městě nebo na místě, a mohou se tedy shromáždit na pohřeb; a nemají odcházet, dokud nebude slavena mše
a tělo dáno k pohřbu. Poté každý člen do osmi dnů po smrti obětuje za duši zemřelého: mši, je-li knězem;
padesát žalmů, pokud zná žaltář, a pokud ne, pak padesátkrát Otče náš s Requiem aeternam na konci každého.
24. Kromě toho má každý kněz každý rok pro blaho živých a mrtvých bratrů a sester sloužit tři mše, každý
člen, který má žaltář, se ho má modlit, a zbytek se pomodlí stokrát Otče náš s Requiem aeternam na konci
každého.
25. Všichni svéprávní mají do tří měsíců po své profesi napsat poslední vůli ohledně svého majetku, aby
někdo z nich nezemřel bez závěti.

26. Pokud jde o smíření mezi bratry a sestrami nebo nečleny, nechť je provedeno, jak ministři považují za
správné; a pokud to bude potřebné, po konzultaci s panem biskupem.
27. Pokud bratrům a sestrám v rozporu s jejich právy a výsadami způsobí rychtýř a hejtmani míst kde žijí,
potíže, ministři tohoto místa po poradě s panem biskupem udělají, co považují za účelné.
28. Ať každý člen přijme a věrně vykonává službu úřadů, které jsou mu uloženy, ale kdokoli může po roce
ze služby odejít.
29. Pokud si někdo přeje vstoupit do tohoto bratrského společenství, ministři pečlivě prozkoumají jeho stav
a povolání a vysvětlí mu povinnosti, zejména povinnost vrátit to, co patří ostatním. A pokud s tím souhlasí,
nechť je přijat podle předepsaného způsobu, a musí splatit své dluhy podle toho, jak se zavázal. Má se smířit se svými sousedy a splatit desátky.

30. Jakmile budou tyto požadavky splněny a po uplynutí roku se stále jeví vhodným, nechť je na radu některých skrytých bratrů přijat pod podmínkou: že slibuje, že bude po celou dobu svého života zachovávat
vše, co je zde sepsáno, nebo bude napsáno nebo zmírněno na radu bratří, ledaže by příležitostně existovala
platná výjimka od ministrů; a že, bude-li vyzván ministry, vykoná zadostiučinění nařízené vizitátorem, pokud udělal něco, co je v rozporu s touto podmínkou. A tento slib má být sepsán místním notářem. Nikdo by
neměl být přijímán jinak, ledaže by se to ministrům zdálo s ohledem na stav a postavení osoby vhodné.
31. Nikdo se nesmí odchýlit od tohoto bratrského společenství a od toho, co je zde obsaženo, kromě vstupu
do řeholního řádu.
32. Žádný kacíř ani osoba, která má špatnou pověst pro kacířství, nesmí být přijata. Je-li z toho podezření,
může být přijat, pokud je to jinak vhodné, až po očištění před biskupem.
33.Vdané ženy by neměly být přijímány, pouze pokud jejich manžel souhlasí nebo pokud je opustil.
34. Bratři a sestry vyloučení z bratrského společenství jako nenapravitelní, do něho nebudou znovu přijati,
vyjma toho, že to potěší zdravější část bratrů.
NÁPRAVA, VÝJIMKY, SLUŽBY
35. Ministři kteréhokoli města nebo místa ohlásí veřejná provinění bratrů a sester vizitátorovi k potrestání.
A pokud se někdo ukáže jako nenapravitelný, měl by být po konzultaci s některými ze skrytých bratrů obžalován u vizitátora, aby byl vyloučen z bratrského společenství, a poté by to mělo být zveřejněno na setkání. Navíc, pokud se jedná o bratra, měl by být předán rychtářovi nebo guvernérovi.
36. Pokud se někdo dozví, že ve vztahu k bratrům a sestrám dochází ke skandálu, ohlásí to ministrům a bude mít příležitost to nahlásit vizitátorovi. Toto nemusí hlásit v případě manžela proti manželce.
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37. Vizitátor má pravomoc ospravedlnit všechny bratry a sestry v kterémkoli z těchto bodů, pokud to považuje za vhodné.
38. Když uplynul rok, ministři s radou bratrů mají zvolit další dva ministry a věrohodného pokladníka, který se postará o potřebu bratrů a sester a dalších chudých; a posly, kteří na příkaz ministrů mají zveřejňovat,
co se v bratrském společenství říká a děje.
39. Ve všech výše uvedených bodech se každý, kdo se proviní, musí podrobit trestu: pokud však nevykoná
trest uložený vizitátorem ani po dvojím napomenutí ministrů, bude shledán nevhodným.
Tím končí Řehole pro kontinent.
Z dokumentů, zasílaných z CIOFS k 800. výročí Memoriale Propositi přeložila Markéta Terezie Kubešová

Letošní Cyrilometodějská pouť
byla zakončena tradičně na Velehradě v sobotu 28. 8. 2021, kdy se naši čeští poutníci spojili v posledních etapách s moravskou částí pouti vedenou P. Peňázem. Na přiložené závěrečné fotografii si
všimněte obrázku našeho Františka Reichla (jeho usměvavá tvář nás celou pouť provázela).
Putovali jsme od února po etapách z Levého Hradce (někteří absolvovali i nultou etapu z Tetína),
zpočátku s covidovými omezeními a postupně s přibývajícím sluníčkem jsme mohli i odkládat
roušky a najíst se v restauraci.
Každý poutník to zná - chodíme v mrazu, dešti, blátě, vítr nám rve pláštěnky, choulíme se v opuštěných autobusových čekárnách a postupně se otepluje, krajina rozkvétá a zelená se, jak přibývá
sluníčka, až zas v létě nás sluníčko spálí, mažem si nosy krémem a šetříme pitnou vodu, abychom
vydrželi do cíle... ale je to krása - procházíme naší krásnou zemí, modlíme se růženec a děkujeme
Bohu za dar víry a života, za svaté Cyrila a Metoděje.
Pouť se podobá našemu životu - zažili jsme letos okamžiky zázraků, chvíle veselé i náročné (když
při jedné z etap zemřel jeden z poutníků…) ale na rozdíl od turistického výletu všichni víme, že
tady je ještě něco navíc - tady Bůh přes naše modlitby a námahy sesílá své požehnání na naše pole,
lesy, vesnice, městečka, na nás, i na lidi kolem nás, kteří to mnohdy ani netuší.
Příští pouť začne - dá-li Bůh - opět v lednu nebo v únoru 2022 - zájemci, sledujte naše webové
stránky, v aktualitách najdete vždy popis chystané etapy, za což patří velké poděkování obětavým
organizátorům pouti!
Markéta Terezie Kubešová
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Okénko otázek a odpovědí
Otázka: Poslední národní volební kapitula rozšířila služby v národní radě o službu náhradníka člena
mezinárodní rady. Co je to za službu?
Odpověď: Jedním z úkolů národní rady (NR) je zajistit zastoupení národního bratrského společenství
(NBS) v mezinárodní radě (MR) a brát na sebe výlohy, které toto zastoupení přináší /bod g) odst. 2. čl. 66
Generálních konstitucí (GK)/. Stanovy mezinárodního bratrského společenství SFŘ (mezinárodní stanovy)
v bodě 1. čl. 4 Členové mezinárodní rady zastupující NBS určují, že každé NBS oficiálně ustavené předsednictvem MR SFŘ podle předpisů GK, má právo na jednoho zástupce v MR. V bodě 1. čl. 5 mezinárodních stanov je stanoveno, že zástupcem NBS, na které se vztahuje čl. 4.1., může být v souladu s vlastními
národními stanovami (NS) národní ministr nebo člen NR, který je výslovně zvolený národní kapitulou do
MR. Proto máme v NR službu člena mezinárodní rady. Aby se předešlo problémům při dodržování požadavku volby člena MR národní kapitulou v případě uprázdnění této služby v průběhu volebního období NR
stanoví v bodě 2. čl. 5 mezinárodní stanovy, že podle stejných předpisů zvolí národní kapituly jednoho náhradníka člena MR. V praxi se ukázalo, že je velmi dobré, když náhradník je průběžně informován o dění
v MR a těsně spolupracuje s členem MR, protože v případě uprázdnění služby člena MR je schopen plynule navázat na jeho činnost v MR. Toto je ideálně zajištěno v případě, když i náhradník je členem NR. Proto
bylo poslední národní kapitule navrženo doplnění NR o službu náhradníka člena MR, ta tento návrh schválila, a tak byla nová NR mimo jiné rozšířena o tuto službu. Specifickou náplň této služby určuje bod 1. čl. 8
mezinárodních stanov: „Jestliže se uprázdní služba člena mezinárodní rady z důvodu úmrtí, rezignace nebo
jiné překážky trvalého charakteru, přebírá zvolený náhradník (čl. 5.2.) jeho službu až do konce období, na
které byl člen MR zvolen. Příslušná národní rada o tom informuje předsednictvo MR SFŘ a do šesti měsíců
zvolí nového náhradníka.“ Obecná náplň této služby je dána příslušnými ustanoveními GK a NS dopadajícími na člena NR, zejména body 3. a 4. odst. III.3. Národní rada a národní ministr v národních stanovách.

Odpověď zpracoval:
Václav Němec OFS

Zádušní mši
za Dr. Františka Reichela
budeme slavit
v sobotu 20. listopadu v 11:00 hodin
v kostele sv. Anežky České
v Praze – Spořilově.
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Papež píše františkánům: Buďte nablízku trpícím
17.7.2021
Buďte nablízku trpícím, píše papež František v dopise adresovaném účastníkům generální kapituly Řádu
menších bratří, která se v těchto dnech koná v Římě. Členové kapituly se měli původně s papežem setkat
osobně, kvůli Františkově rekonvalescenci po operaci byla audience nahrazena psaným poselstvím. Uveřejňujeme je v pracovním překladu.
Milí bratři!
S láskou zdravím vás všechny, kdo se účastníte generální kapituly Řádu menších bratří. Vděčně vzpomínám na otce Michaela A. Perryho, který ukončil svou službu generálního ministra, a přeji vše nejlepší otci
Massimu Giovannimu Fusarellimu, který byl povolán, aby ho nahradil. Zdravím také všechny vaše komunity na celém světě.
Již mnoho měsíců žijeme kvůli pandemii v situacích nouze, izolace a utrpení. Tato kritická zkušenost nás
všechny na jedné straně vede k tomu, abychom si uvědomili, jak moc je náš pozemský život cestou, kterou
musíme projít jako poutníci a cizinci, jako putující muži a ženy, ochotní si odlehčit od osobních věcí a požadavků. Na druhé straně je vhodnou příležitostí, abychom zintenzivnili svůj vztah s Kristem a s bratry a
sestrami: Myslím na vaše komunity, které jsou povolány, aby byly pokornou prorockou přítomností uprostřed Božího lidu a aby všem lidem svědčily o bratrství a o prostém a radostném životě.
V této těžké a složité době, kdy hrozí riziko, že zůstaneme „paralyzovaní“, prožíváte přese všechno milost
slavení řádné generální kapituly, a už to je důvod k chvále a díkůvzdání Bohu. Na této kapitule navrhujete
„obnovit svou vizi“ a „obejmout svou budoucnost“. Řídíte se slovy svatého Pavla: „Vstaň… a Kristus tě
osvítí“ (Ef 5,14). Jsou to slova o vzkříšení, která zapouští vaše kořeny do velikonoční dynamiky, protože
není obnovy a budoucnosti jinde než ve vzkříšeném Kristu. S vděčností se tedy otevřete k přijetí znamení
Boží přítomnosti a jeho působení a znovu objevte dar svého charismatu a své identity menších bratří.
Obnovit svou vizi: to se stalo mladému Františkovi z Assisi. Sám to potvrzuje, když vypráví o zkušenosti,
kterou ve své závěti klade na počátek svého obrácení: setkání s malomocnými, kdy se mu „to, co bylo hořké, změnilo ve sladkost pro duši i tělo“ (Závěť 1-4). U kořenů vaší spirituality je toto setkání s nejmenšími
a trpícími, ve znamení „konání skutků milosrdenství“. Bůh se dotkl Františkova srdce skrze milosrdenství,
které projevil svému bratru, a nadále se dotýká našich srdcí, když se setkáváme s druhými, zejména s těmi,
kteří to nejvíce potřebují. Obnovení vaší vize může začít pouze od tohoto nového pohledu, s nímž hledíte
na chudé a vyloučené bratry a sestry, kteří jsou znamením, téměř svátostným, Boží přítomnosti.
Z tohoto nového pohledu, z této konkrétní zkušenosti setkání s bližním a jeho ranami může vzejít nová
energie k tomu, abychom se dívali do budoucnosti jako bratři a jako menší, což jste podle krásného názvu
„menší bratři“, jejž svatý František zvolil pro sebe i pro vás.
Obnovující síla, kterou potřebujete, pochází od Božího Ducha, z jeho „svatého působení“ (Potvrzená Řehole 10,8), jež je jasným znamením jeho jednání. Tentýž Duch, který proměnil hořkost Františkova setkání s
malomocnými ve sladkost duše i těla, působí i dnes, aby každému z vás dodal novou svěžest a energii, pokud se necháte oslovit těmi, kdo jsou v dnešní době nejmenší. Povzbuzuji vás, abyste vyšli vstříc mužům a
ženám, kteří trpí na těle i na duši, a nabídli jim svou pokornou a bratrskou přítomnost, bez velkých proslovů, abyste jim dali pocítit svou blízkost jako menší bratři. Vyjděte vstříc zraněnému stvoření, našemu společnému domovu, jenž trpí pokřiveným využíváním zdrojů, kdy se obohacuje několik málo lidí, zatímco se
pro mnohé jiné vytváří prostředí bídy. Jděte jako lidé dialogu a snažte se stavět mosty místo zdí, nabízejte
dar bratrství a sociálního přátelství ve světě, který nenachází společný směr. Jděte jako muži pokoje a smí28

ření, vyzývejte k obrácení srdce ty, kdo rozsévají nenávist, rozdělení a násilí, a nabízejte obětem naději, jež
se rodí z pravdy, spravedlnosti a odpuštění. Z těchto setkání získáte impulz pro stále plnější život podle
evangelia, podle slov, která jsou vaší cestou: „Život a řehole menších bratří je toto: zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista“ (Potvrzená řehole 1,1).
V době, kdy ve značné části řádu čelíte výzvám spojeným s poklesem počtu členů a stárnutím, nedovolte,
aby vám úzkost a strach bránily otevřít svá srdce a mysl obnově a oživení, které ve vás a mezi vámi působí
Duch Boží. Máte duchovní dědictví neocenitelného bohatství, které je zakořeněno v životě podle evangelia
a vyznačuje se modlitbou, bratrstvím, chudobou, minoritou a putováním. Nezapomínejte, že obnovený pohled, který nás může otevřít vůči Boží budoucnosti, získáváme z blízkosti chudým, obětem moderního otroctví, uprchlíkům a vyloučeným tohoto světa. Ti jsou vaši učitelé. Obejměte je, jako to udělal svatý František!
Drazí bratři, kéž vás Nejvyšší, všemohoucí a dobrý Pán učiní stále věrohodnějšími a radostnějšími svědky
evangelia, kéž vám dá vést prostý a bratrský život a kéž vás vede po cestách světa, abyste s vírou a nadějí
rozsévali semeno radostné zvěsti. Za to se modlím a provázím vás svým požehnáním. A také vy se, prosím,
za mě nezapomeňte modlit.
V Římě, u sv. Janů v Lateráně, 15. července 2021
František
Synu Petra Bernardone, bývals mládeže a zábav král,
já nyní tě žádám, aby ses nejmenším bratrem všech stal.
Vím, žes chtěl také nosit rytířů lesklou zbroj,
tak s Pánem a ne s pouhým sluhou síly své spoj.
Zdi kostelů a mnohých kaplí opravuj a podpírej,
především ale papeže a kněze ve velké úctě měj.
Církev hříchem malomocná může se mnohým zdát,
tvým úkolem Františku, bude rány ty uzdravit a obvázat.
Pozemskému otci statky veškeré s klidem odevzdej,
a ode dneška jen Boha Otcem svým nazývej.
Počítej, že za šílence a blázna, budou tě synu, mít,
když budeš chtít opravdově podle evangelia žít.
Nikdy nevzdávej boj svůj se zlem a pokušením,
já jednou tě za to všechno bohatě odměním.
Připomeň prostým lidem, že dítětem Král se stal
a místo paláce chudou stáj Betléma obýval.
Ukaž jim též, že kříž není potupy znamení,
ale stromem života, místem, kde spása pramení.
S láskou nebývalou vše stvořené chválíš a uctíváš,
Synu můj, já ukážu ti přítomnost svou ve všem, co kolem máš.
Možná poselství tvé pokoj a dobro jednou války zastaví,
to až má Láska nemocná srdce od nenávisti uzdraví.
Když dal jsem ti Františku bratry, nemusíš se o ně bát,
stádo oveček bude se zdatně rozrůstat.
Budou-li bratři tvoji věrni Chudobě nevěstě své,
Slibuji, že do konce věků řád tvůj nepomine.
I ženy a lidi ze světa chci tvou cestou nechat k sobě jít,
proto i pro ně musíš pravidla žití sepsat a stanovit.
Jihlava 26. 9. 2021 Marie Anežka Pechová OFS
29

Zprávy z Františkánské rodiny
Františkáni OFM
První sliby bratří Jeremiáše a Michaela
V sobotu 21. srpna 2021 v 11 hodin složí v pražském kostele Panny Marie Sněžné své první sliby bratři
Michael Josef Řetický a Jeremiáš Petr Kříž, kteří poslední rok strávili v noviciátu v Trnavě.
Děkujeme za 99 let života bratra Benedikta Holoty OFM
Děkujeme Bohu za dar našeho bratra Benedikta, který dnes – 5. srpna 2021 – slaví své 99. narozeniny. Díky i tobě, Benedikte, za to, že ukazuješ, jaký smysl má život naplněný Bohem.
Kniha Neplánovaných deset besed s Benediktem Holotou již vyšla. Někteří jste ji obdrželi na volební
kapitule na Hostýně nebo vám ji delegáti dovezli. O další si napište františkán@kolafa.name

Kapucnini OFMCap.
Nové vedení provincie
Ve dnech 31.8. - 1.9. zvolila provinční kapitula nové vedení provincie ve složení: provinční ministr: br.
Dismas, provinční vikář: br. Vojtěch, rádcové: br. Radek, br. Šimon a br. Kryštof.
Proběhl Týden nové evangelizace 2021
Bratři kapucíni a katolické evangelizační společenství Cestou k životu zorganizovali Týden nové evangelizace ve dnech 6.-11. září 2021 v kostele sv. Josefa, náměstí Republiky, Praha 1. V různých programech s
vděčností spolupracovali s dalšími našimi křesťany.

Minorité OFMConv.
Maxmiliánská pouť na Cvilíně
Před slavností Nanebevzetí Panny Marie si rytíři Neposkvrněné a čtenáři časopisu Immaculata již tradičně
připomínají sv. Maxmiliána M. Kolbeho a jeho oběť života poutní mší svatou na Cvilíně u Krnova. Ta letošní byla jubilejní, neboť jsme si připomněli 80. výročí jeho mučednické smrti v koncentračním táboře
Osvětim (Auschwitz). Tomu byl přizpůsoben i celý poutní program. Dopolední křížová cesta a mše svatá
byly po přestávce na občerstvení vystřídány prezentací bratra Bohdana Heczka o sv. Maxmiliánovi
a adorací, ve které poutníci přinášeli před vystavenou Nejsvětější svátost své bolesti a utrpení, symbolicky
vyjádřené rudou růží, a připojovali se tak k oběti tohoto „světce z Osvětimi“.
Zvláštní poděkování patří také krnovské komunitě bratří minoritů a provinciálovi řádu Otci Piotru Pawlikovi, který přijal pozvánku Národního centra Rytířstva Neposkvrněné k celebrování poutní mše svaté.

24. Františkánské setkání mládeže
Ve dnech 1. a 2. července proběhlo 24. Františkánské setkání mládeže. Jeho tématem byl text z modlitby
sv. Františka z Assisi: “Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist.”
Strach? Pokoj? Láska? Co to všechno znamená a co s tím? To byla některá z témat, vysílaných přes facebookovou stránku Františkánského setkání mládeže.

Klarisky
Dne 24.6. zvolila naše konventní kapitula nové vedení kláštera: Abatyší se stala sestra Marie Agnes, vikářkou (zástupkyní) sestra Marie Benedikta a rádkyní sestra Marie Anežka.

21. 8. 2021 složila naše sestra Marie Magdalena Čutríková první řeholní sliby.
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Kongregace šedých sester
Vatikán schválil fúzi dvou františkánských kongregací v ČR
1. května 2021 byl završen proces fúze Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka s františkánkami
Marie Immaculaty (https://www.sestrynp.cz). Fúzi potvrdila svým dekretem Kongregace pro instituty zasvěceného života. Tomuto schválení předcházelo přemýšlení a rozhodování Šedých sester, které od roku
2017 měly mimořádnou správu – papežského komisaře, jmenovaného Vatikánem. Poté, co požádaly o
sloučení s františkánkami Marie Immaculaty, svolala jejich generální představená sr. Vojtěcha Zikešová
mimořádnou generální kapitulu, aby se tato k žádosti vyjádřila. Kapitula se konala v srpnu 2020 v klášteře
na Lomci. Tato kapitula sester rozhodla, že Šedé sestry přijme.
Chceme spojit síly, abychom lépe mohly žít své zasvěcení a sloužit církvi. Jsme si vědomy, že tato další
cesta nebude snadná, ale věříme, že bude požehnaná. Inspirujícím podnětem pro tento nový začátek je nám
biblická kniha – znovubudování jeruzalémských hradeb a církevní dokument Nové víno do nových měchů.

Alžbětinky
Alžbětinky Jablunkov
Proběhla Duchovní obnova v červenci 2021 REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM PORCJUNKULI W
KOŚCIELE SIÓSTR ELŻBIETANEK W JABŁONKOWIE „Oblubieniec dzeiwicy“
Alžbětinky Praha
Zvou 17. listopadu na Slavnost sv. Alžběty Durynské. V 9.30 bude v kostele Panny Marie Bolestné (u alžbětinek) sloužena slavnostní Mše svatá ke cti sv. Alžběty.

Školské sestry sv. Františka z Assisi České provincie
Den poté, co složily své první sliby naše sestry Bonaventura a Faustýna, obnovily své sliby na tři roky naše
juniorky Antonína a Josefka. Tuto krásnou slavnost jsme prožily 15. srpna 2021 v Praze v našem mateřinci, kde svůj slib Bohu vyslovují sestry již mnoho let.
Z františkánských webů vybral Luboš František Kolafa

Lateránská univerzita otevírá kurz pro budoucí postulátory
Papežská lateránská univerzita, ve spolupráci s Kongregrací pro svatořečení a blahořečení, v příštím akademickém roce otevře studijní kurs pro budoucí postulátory a spolupracovníky při beatifikačních či kanonizačních řízeních.

Tato služba totiž vyžaduje specifické kompetence a obnáší množství náročné práce. „Lateránská škola pro
formaci v kauzách svatořečení“ nyní zájemcům po dvouletém studiu vystaví diplom o dosažené odbornosti,
kterou zhodnotí při práci postulátora v diecézích, řeholních institutech, či na různých úrovních příslušné
vatikánské kongregace.
Nový kurs nahradí předchozí jednoleté Studium, které organizovala sama Kongregace pro svatořečení
z podnětu sv. Jana Pavla II. od roku 1984 s obdobným cílem odborné teologické, historicko-hagiografické
a právnické přípravy v sektoru. Tutéž formaci od nynějška na přání papeže Františka poskytne Lateránská
univerzita, která nabídne přednášky z teologie, církevních dějin starověku, středověku a moderní doby, kanonického práva a teologicko-právních základů kanonizované svatosti i z dějin práva v kauzách svatořečení.
Zdroj: www.vaticannews.va
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Výročí profese 10 - 12 / 2021
Společenství

Přijmení

Jméno

Řádové

Profes

Výročí

Brno, Husovice

Brym

Karel

Taadeáš

09.10.2016

5

Praha PMS

Pochová

Šárka

Anežka

04.10.2016

5

Sušice

Blažek

Pavel

Antonín Paduánský

19.11.2016

5

Sušice

Nutilová

Markéta

Alžběta Uherská

19.11.2016

5

Uherské Hradiště

Urbancová

Jana

Josefa Kateri Bakhita

04.10.2016

5

Lysá nad Labem

Vopatová

Jitka

Zdislava

09.10.2011

10

Šumperk

Dýma

Martin

08.10.2011

10

Šumperk

Dýmová

Jana

08.10.2011

10

Kroměříž

Holčíková

Ludmila

Blažena

03.10.2006

15

Lysá nad Labem

Rathouská

Michaela

Bernadette Marie

03.10.2006

15

Červený Kostelec

Brož

Jan

František

24.11.2001

20

Hodonín

Červinková

Květoslava

Kristina

02.12.2001

20

Hodonín

Blahůšková

Marie

Františka

07.10.2001

20

Hodonín

Tomaštíková

Olga

Františka

07.10.2001

20

Hodonín

Vlachová

Anna

Klára

07.10.2001

20

Brno, kapucíni

Vyhňáková

Květoslava

Pavla

08.12.1996

25

Lysá nad Labem

Rathouský

Pavel

Tomáš Beket

13.10.1996

25

Olomouc rodiny

Fidrmuc

Jaroslav

06.10.1996

25

Olomouc rodiny

Fidrmucová

Naděžda

06.10.1996

25

Olomouc rodiny

Slimaříková

Barbora

06.10.1996

25

Opava

Surovcová

Jana

Anna

07.12.1996

25

Opava

Škumátová

Alena

Zdislava

07.12.1996

25

Praha PMS

Žáková

Pavla

Monika

13.10.1996

25

Praha PMS

Váňa

Miroslav

Kryštof

13.10.1996

25

Praha Sv. Josef

Kuchyňková

Svatava

04.11.1996

25

Uherské Hradiště

Chlachulová

Ludmila

Zita

07.12.1996

25

Zlín

Kubíčková

Anna

Klára

08.12.1996

25

Brno, Husovice

Bočková

Věra

Alžběta Uherská

30.11.1991

30

Brno, Husovice

Grolichová

Květoslava

Cherubína

30.11.1991

30

Brno, Husovice

Lorencová

Anežka

Marta

30.11.1991

30

Brno, Husovice

Opletalová

Marie

Izabella

30.11.1991

30

Brno, Husovice

Sitte

Vilém

Tomáš Celano

30.11.1991

30

Brno, Husovice

Sittová

Hedvika

Amáta

30.11.1991

30

Černošice

Čejka

Aleš

Václav

04.10.1991

30

Černošice

Poul

Richard

Rufin

04.10.1991

30

Černošice

Poulová

Lucie

Lucie

04.10.1991

30

Černošice

Procházka

Josef

Josef

04.10.1991

30

Černošice

Procházková

Jitka

Františka

04.10.1991

30

Moravská Třebová II

Řeháčková

Růžena

Anděla

21.12.1991

30

Šternberk

Vyvozil

Miroslav

04.10.1986

35

Šternberk

Vyvozilová

Pavlína

04.10.1986

35

Lysá nad Labem

Smrčinová

Anna

Alžběta

12.12.1981

40

Praha - Krč

Pečený Ing.

Jan

Jan Křtitel

22.11.1981

40

32

Klára
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