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Assisi 2. října 2021

Všem bratřím a sestrám našich řádů
Celé františkánské rodině
Drazí bratři Prvního řádu, sestry klarisky,
bratři a sestry Třetího regulovaného řádu a Sekulárního františkánského řádu a
Františkánské mládeže,
Pán vám dej svůj pokoj!
V letech, které prožíváme, si připomínáme důležité úseky poslední části životní cesty
svatého Františka.
Zejména v letech 2023 až 2026 si budeme připomínat to, co rádi nazýváme jediným
františkánským osmistým výročím, které bude kolem Svatého roku 2025 obsahovat etapy
800 let Řehole, Vánoc v Grecciu (2023), stigmatizace (2024), Chvalozpěvu stvoření (2025)
a Františkových Velikonoc (2026). Má to být osmisté výročí, které se skládá z jednotlivých
výročí a slaví se v nich. Zdá se, že toto načasování nám všem poskytne vzácnou možnost si
živě a provokujícím způsobem připomenout evangelijní charisma, které Duch svatý
probudil v církvi skrze svatého Františka. Chceme prožít toto františkánské výročí
v hlubokém společenství jako rodina, ve všech zemích a situacích světa, kde jsme přítomni.
Proto jsme se na našem setkání 2. října 2021 v Assisi rozhodli, že přípravu a oslavy tohoto
jediného výročí zaštítíme jako generální ministři.
Za tímto účelem zřizujeme Koordinační skupinu pro Františkánské osmisté výročí.
Jmenujeme do ní provinciály našich rodin ve střední Itálii, kustoda kláštera Sacro Convento
v Assisi a čtyři zástupce našich generálních rad, kteří budou spojovacím článkem s námi.
Této koordinační skupině, pro kterou jsme my, generální ministři, referenčním bodem,
svěřujeme následující úkoly:
• zajistit společné instrukce pro charismatické prohloubení v našich bratrských a
sesterských společenstvích a nejrůznějších skupinách, které putují spolu s námi;
• koordinovat spolupráci mezi iniciativami v Rieti, na La Verně a v Assisi
prostřednictvím Církevní koordinační skupiny, kterou vytvoří výše zmínění ministři a
kustod, někteří další bratři, klarisky, sestry františkánky a sekulární františkáni.
Přítomnost biskupů tří dotčených diecézí v této skupině nás povzbuzuje, jak to již
probíhá, ke stále hlubšímu a kultivovanějšímu duchu společenství v církvi podle
inspirace vlastní našemu společnému charismatu;

• nabídnout podněty pracovní skupině složené z odborníků, která bude pověřená
úkolem navrhnout pracovní osnovu pro charismatické prohloubení etap výročí
v rámci trvalé a počáteční formace v našich provinciích, kustodiích a dalších
jurisdikcích;
• podnítit a nabídnout Božímu lidu prostřednictvím různých iniciativ příležitosti
k hlásání a růstu ve víře, a dát podněty i občanským institucím, v dialogu, který
podpoří vzájemnou spolupráci.
Jsme si vědomi významu tohoto osmistého výročí, které se netýká jen několika oslav
na poutních místech ve střední Itálii, nýbrž nám chce pomoci po celém světě,
abychom společně znovu objevili a prohloubili základní body naší františkánské
charismatické identity.
Požehnaná blízkost Svatému roku 2025 nám může dát příležitost růst ve smýšlení v
jednotě s církví (sentire con la Chiesa). Současně chceme s pokorou a radostí
nabídnout Božímu lidu bohatství křesťanské zkušenosti svatého Františka pro hlásání
evangelia v dnešní době.
Františkánské výročí, které se bude slavit v jednotlivých výročích, bude vyhlášeno
29. listopadu 2021 na poutním místě v Grecciu, kde chtěl svatý František na
vlastní oči vidět chudobu, v níž se narodil Ježíš, aby nám ukázal krásu Boha, jenž sdílí
náš lidský úděl.
Jsme si jisti, že tato cesta bude velmi bohatou příležitostí k oživení naší společné
inspirace a charismatické identity, a to nejen pro nás samotné, ale i v církvi, která
putuje mezi muži a ženami této doby, požehnané i složité, jíž chceme nově hlásat
radost z evangelia Ježíše Krista, v požehnání všeobecného bratrství a v péči o stvoření.
Zatímco se připravujeme na tuto cestu, zdravíme vás z celého srdce a přejeme vám
pravý pokoj, který sestupuje z nebe, a všechno dobré v Pánu.
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