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ZPRAVODAJ 

NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

ŠANCE NA OSVOBOZENÍ 
Svobodou je nazývána nevázanost, možnost sebeurčení jedince či národů i hluboké vnitřní osvobození 

ducha. Takováto dokonalá svoboda je darem od Boha …stejně jako dokonalá radost. Může vstoupit tam, 

kde je vítána, kde je jí vytvářen prostor odpoutáním se od marností světa, odevzdáním vlastních představ. 

Aby žité osvobození s radostí stanuly na stejném základu – hlubokém, vnitřním pokoji. 

Svoboda je soulad Boží milosti a naší touhy. Nelze si ji zasloužit, nenastane bez vlastního přičinění. Jsme 

obdarováni Boží láskou i svobodnou vůlí. Aby jejich spojením naše slova, ale zvláště skutky mohly být 

laskavé a odevzdané, abychom se mohli současně stávat podněcujícím kvasem i šiřitelem pokoje. K čemu 

nás Bůh povolává k tomu nám i napomáhá. 

To, co nás svazuje nejvíc, nepřichází zvenčí, je to v nás. Jsou to naše vlastní představy, jichž bývá tak 

nesnadné se vzdát, skutečně na nich nelpět. Pojďme upřímně za Františkem – Kristovým následovníkem - 

v jeho touze být „pouze“ nástrojem vůle Boží. I on musel k tomuto osvobozujícímu poznání dospět, 

vymanit se z malicherností, bláhových představ svých i svého okolí.  

Ježíš kázal víru, lásku a naději, radost a svobodu prostými slovy. Podobenstvími, kterým rozuměli všichni. 

Tak mohli být přijetím pravdy evangelia vnitřně osvobozeni otroci z moci svých pánů, svobodní občané ze 

zajetí svých představ i zlých duchů …a obětí Kristovou my všichni.  

Papež František upozorňuje na to, co nás spoutává i kudy vede cesta k osvobození těmito slovy:  

Pokora znamená pochopit, že se nesmíme stydět za svou slabost. Ježíš nás učí, že na svou bídu máme 

pohlížet s láskou a něhou, s jakými se díváme na malé a slabé dítě. Bez pokory budeme vyhledávat a možná 

i najdeme určité pocity jistoty, ale určitě nenajdeme to, co nás může spasit a uzdravit. A tyto pocity jsou 

nejzkaženějším ovocem duchovního zesvětštění.  

Pokorný člověk plodí, vybízí a podněcuje směrem k tomu, co ještě není známo. Zpupný strnule opakuje – a 

strnulost je velice aktuální zvrácenost – obává se všeho nového, protože to nedokáže kontrolovat, narušuje 

to jeho stabilitu. Ztratil totiž paměť.  

Vendelín V. Hájek – národní služebník OFS 
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Každý z nás určitě nosí ve svém srdci touhu po svobodě. Kde sv. František našel možnost tuto tou-

hu realizovat? Kdy byl skutečně volný? Jakou cestu ke svobodě ukázal nám, svým následovní-

kům? Tyto otázky si chceme položit během Postní doby, která je přece časem osvobozování srdce.  

Touha odletět do nebe 

Vždycky jsem ve filmu Franca Zeffirelliho „Bratr slunce, sestra luna“ obdivoval scénu, kdy nemocného, 

ležícího v posteli, Františka, který se vrátil z války, budí malý ptáček. Proto, že ho František chce chyt-

nout do ruky, jde za ním nejdřív na balkon a pak na střechu domu. Jeho vrávorající kroky doprovází ne-

jen krásná romantická hudba (moje oblíbená), ale také vyděšené pohledy jeho filmových rodičů a jiných 

pozorovatelů. Vrabec se konečně nechá Františkem chytnout. Tehdy se mládenec, který drží ptáčka 

v obou dlaních, napřímí, políbí ho a nechá odletět. A teď nastane to, co se zdá být pro hlubší pochopení 

významu této scény nejdůležitější: František začne mávat rukama, jako by se i on chtěl stejným způso-

bem povznést a odletět. 

Je to úžasné znázornění lidské touhy po svobodě. Hlavní hrdina filmu chce být svobodný jako pták, kte-

rý nejenže může létat, kam chce, ale může se především povznést až do nebe; chce být jako pták, který 

se nemusí starat o to, co bude jíst, ani do čeho se bude oblékat; Pán, který miluje všechno své stvoření, 

se přece o to postará.  

I když pořád myslíme jen na scénu z filmu, který nám nabízí hodně poetické ztvárnění postavy sv. Fran-

tiška, jsem přesvědčený, že to byla skutečně jedna z velmi silných tužeb srdce tohoto světce, jehož jmé-

no podle jednoho z výkladů (spojujícího je s německým jménem Frank nebo Franko), znamená 

„svobodný muž“. 

Setkání se Svobodou 

Přiznejme si, že naše hledání svobody nás někdy vede cestou necestou. Často svobodu chápeme pouze 

jako možnost volby mezi dobrem a zlem. A přece nikdy se necítíme tolik svobodní jako tehdy, když ko-

náme dobro, třeba když někomu pomůžeme, když přispějeme ke smíření, když sami odpustíme urážku. 

Nikdy se necítíme tak lehcí (víc než kterýkoliv vrabec) jako tehdy, když odcházíme od zpovědnice, kde 

dostáváme darem odpuštění a smíření s Bohem.  

Cesta sv. Františka ke svobodě – ne toho z filmu, ale skutečného – to byl dlouhý proces obrácení srdce. 

Světec z Assisi nám ukazuje, že osvobodit se nemáme od něčeho, ale k něčemu a ještě lépe řečeno 

k Někomu. Ne od váhy a jiných omezení těla, která nám znemožňují létání, ani ne od zklamání z toho, že 

svými schopnostmi nedokážeme naplnit naše nejvznešenější sny a projekty života (třeba sen o rytířské 

slávě). Osvobodit se máme ke konání dobra, k pravdě, k lásce; to znamená ke Kristu, který je dobro, 

pravda a láska. Osvobodit se máme k naplňování Jeho snů a projektů pro náš život. Není přece nic větší-

ho a krásnějšího, než Jeho svatá vůle, než touha Jeho Srdce. 

A pokud někteří teologové definují modlitbu jako setkání omezené svobody člověka s absolutní svobo-

dou Boha a považují ji za největší z projevů naší svobody, pak nás serafinský Otec nádherným způsobem 

učí, jak se máme stávat svobodnými.  

Ten, který se během své pozemské cesty – a to přes všechna omezení spojené s nemocí, bezmocností a 

utrpením – v modlitbě skutečně povznášel, kterého Duch Svatý na svých křídlech nesl až z lásky k nám 

ke zraněnému Božímu Srdci, ten nás učí, že pravou svobodu nacházíme vždy v setkání s absolutní svo-

bodou Boha. 

o. Kryštof Skibiński OFMConv 

Svobodné srdce 
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Osvobození 

Ostrov svobody? 

Celý život rád cestuji a snad ještě raději předávám zážitky z cest druhým. Letos na přelomu ledna a února jsem 

se po několika letech mohl podívat do zahraničí. Nohy po úraze zase začaly chodit a covid pomalu, ale jistě 

začal ustupovat. A tak jsem s dvěma kněžími a několika dalšími přáteli sebral batoh, koupil letenku a vízum a 

vydal se na dva týdny na dobrodružnou cestu do minulosti… Proč do minulosti? No, na Kubě jsou časově o 6 

hodin opoždění vůči nám a vozový park, i tak velmi skromný, jakoby se zastavil před 60 nebo 70 lety. Ano, 

jsou tu i auta nová, často z Číny, ale mnoho těch, co pamatují revoluci nebo časy před ní.  Samotný komunis-

tický systém nás jakoby přenesl do doby před rokem 89. Černobílý stranický tisk s obrázky k výročí revoluce, 

fronty na maso, na chleba, prakticky na všechno, někde doslova prázdné obchody, zboží se nekupuje, ale shá-

ní, netečné prodavačky i taxikáři, polorozpadlé budovy na vedlejší ulici hlavního města, církev zatlačená na 

okraj společnosti… Tak to vypadá skoro 70 let po začátku revoluce (útok na kasárna Moncada 1953) na Kubě, 

která si říká Ostrov svobody… Je to krásná země s nádhernou přírodou – horami, mořem, venkovem, památ-

kami, ale svázaná komunistickou vládou a víceméně rezignovaným obyvatelstvem. To není žádná odborná 

analýza, to je můj pocit z dvoutýdenního pobytu. Tady na skutečné osvobození ještě čekají... 

A co u nás doma? 

Podívejme se k nám, do naší země. Buďme opravdu vděční za víc jak třicetiletou šanci ke svobodě. Můžeme 

si myslet i říkat, co chceme a nikdo nás za to nezavírá, nepronásleduje a nevyhazuje z práce. Můžeme svobod-

ně vyznávat víru, žít víru a hlásat ji druhým. Jestli nás v tom něco omezuje, pak jen naše vlastní pohodlnost 

nebo strach. Můžeme jít na školu, na jakou se nám zachce, můžeme jít k libovolnému lékaři, můžeme se stě-

hovat, kamkoliv, můžeme cestovat. Ano, covid nám trochu přistřihl křidýlka, ale věřme, že to byla jen dočasná 

epizoda. Nicméně stali jsme se s vnější svobodou svobodnými vnitřně? Když jsme se zbavili socialismu, zača-

li jsme se mnohdy klanět novým pánům – moci, bohatství, slávě, požitkům, které nám byly dosud zapovídané. 

A tak se mnozí stali opět otroky – módy, médií, fakenews, konzumu… Je to boj, ale to patří ke svobodě! 

Když jsme vylézali z komunistické klece, snad jsme si mysleli, že vstupujeme do rajské zahrady, ale místo 

toho jsme se ocitli v divoké džungli – je zde plno nebezpečí i zla, jako i prostor pro dobro a lásku. Ovšem o ty 

dobré hodnoty je třeba usilovat, bojovat. Nikdo nám je nenaservíruje na podnose. 

Pravá svoboda 

Na Kubě jsme občas potkali ženy oblečené od šátku po boty – celé v bílém. Říká se jim Damas de blanco - 

Dámy v bílém. Jejich iniciativa vznikla, když na jaře 2003 kubánská vláda uvěznila 75 obhájců lidských práv, 

nezávislých novinářů a dalších odpůrců režimu, které odsoudila k mnohaletým trestům dosahujícím až 28 let. 

Příbuzní žen byli k vysokým trestům odsouzeni za to, že chtěli v referendu prosadit ustavení občanské společ-

nosti se svobodnými volbami a svobodou tisku, projevu a vyznání. Příbuzné vězněných (Dámy v bílém) se 

začaly vždy v neděli scházet k modlitbám za své blízké v kostele sv. Rity v Havaně. Po skončení mše svaté šly 

z kostela do blízkého parku, přičemž každá z žen nesla fotografii svého příbuzného s uvedením počtu let, na 

které byl odsouzen. Odsouzenci byli časem propuštěni, ale tyto ženy tu stále jsou a jsou trnem v oku místní 

diktatuře. 

Ano, i za vnější nesvobody může být člověk vnitřně svobodným. Ostatně Ježíš nepřinesl podle očekávání 

osvobození od římské diktatury, ale od diktátu hříchu. K ničemu je vnější svoboda, pokud jsme otroky hříchu 

a zase, pokud jsme vnitřně pokojní a svobodní, žádný diktátor nám ji nemůže vzít… 
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Svobodný František 

Svatý František se dokázal osvobodit od tehdejšího diktátu moci, bohatství a rytířské slávy a vydal se cestou 

chudoby a nalezl skutečné osvobození… Je to univerzální cesta. Nemusíme hledat nic nového, platí to i dnes. 

Neřiďme se míněním druhých, diktátem módy a veřejného mínění. Ostatně, to se může tak často mýlit. Ne-

chme se vést vlastním svědomím, moudrostí Božího slova, radou svých duchovních vzorů. Jděme životem 

jako svatý František. 

Hezky to vyjadřuje text z divadelní hry o sv. Františkovi: Assiský biskup se ptá Františka: Co si tedy přeješ? 

František: Jak bych to vysvětlil? Chci žít jako nebeští ptáci, dýchat svobodu a jistotu, kterou oni vdechují, a 

nic jiného nepotřebují. Musí existovat něco lepšího. Hledejme bratři společně. Člověk, člověk má duši, ta je 

jeho pokladem. A právě toto musíme znovu najít. Tento poklad. Musíme znovu nalézt radost, žít svobodněji. 

Chci být chudý, ano. Chudý. Kristus byl chudý, i apoštolové byli chudí… 

Všem žehná br. Bernard Jan Linhart 

Oživení je darem Ducha svatého 

Drazí bratři a sestry,  

jedním z hlavních námětů generální kapituly OFS v Římě v roce 2021 bylo, jak oživovat naše společenství.  

Víme, že obnova je obnovou, v níž hlavním autorem je Bůh, nikoli člověk. "Já, nikoli ty", říká Pán, "tvořím 

všecko nové" (srov. Zj 21,5). "Můj Duch - a jen On - může obnovit tvář země" (srov. Ž 104,30). 

Moje úvaha nad tématem oživení vychází z myšlenek některých bratří 1. Řádu. 

„Pan Hloubavý byl posedlý hledáním pravdy. Navštěvoval knihovny, četl mnoho knih, chodil na semináře, ale 

všechno bylo marné. Jednoho dne se vypravil na seminář, na kterém se setkali všichni svatí mužové. Byla zde 

zastoupena všechna náboženství a přišli všichni jejich představitelé. Pan Hloubavý zašel za každým z nich 

jednotlivě, ale... najednou zpozoroval, že v hlavách svatých mužů jsou magnetofony! Kryt na hlavách byl od-

klopen, a proto mohl vytáhnout kazety a začal si číst jejich názvy. Názvy se shodovaly s tím, co si předtím pře-

četl v knihovnách. Jejich odpovědi ho neuspokojily. „Chci něco živého, nechci to, co se píše v knihách.“ Zne-

chucený odešel z místnosti a říkal si: „Dokonce ani tito svatí mužové mi neumí pomoci.“  

Je mnoho duchovních vůdců, kteří hovoří o duchovnosti a svatosti, ale jen málokteří z nich jsou duchovní a 

svatí. Místo toho, abychom žili duchovně a svatě, raději o duchovnosti a svatosti diskutujeme. To se děje v 

našich seminářích, teologických fakultách a katechetických školách. 

Kdo pomůže panu Hloubavému? Pomoci nám může jedině Duch svatý tím, že nás naplní svou mocí, dá nám 

jistotu a zasvětí si nás, pomaže nás darem poznání, moudrosti, rady a vědomosti. Všechny tyto dary jsou zaba-

leny v jediném daru Ducha. (P. Elias Vella OFMConv) 

My lidé, zvláště lidé církve, máme sklony omezovat Boha v jeho svobodě: přejeme si, aby užíval jen námi 

připouštěných šablon, a přitom zapomínáme, že Bůh je dravý proud, deroucí se vpřed vlastními cestami, že 

Duch vane, kudy a jak chce. V životech světců lze vystopovat skutečnost spontánního vylití Ducha svatého, 

zejména v době jejich obrácení. Udělali zkušenost, proto se svatým Janem mohli říci: "Co jsme slyšeli, co 

jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme, ... abyste se spolu s 

námi podíleli na společenství" (1J 1,1-3)  
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Cesta přijetí křtu v Duchu svatém je zde stále, a to pro každého. Mohli bychom parafrázovat proslulý výrok 

apoštola Pavla: "Protože křesťané nebyli schopni s veškerou svou organizovaností dále přenášet moc Ducha, 

zalíbilo se Bohu obnovit věřící bláznovstvím vylití Ducha.“  

Obvyklý znak těch, kdo přijali křest v Duchu, je touha po hlubším zapojení do apoštolské a misijní služby 

církve, touha životem dosvědčovat Krista a znovu oživit událost letnic, která je přítomna ve svátosti biřmová-

ní. Ježíš nikdy nepodnikal nic bez Ducha svatého. S ním odešel na poušť, kde byl pokoušen; v moci Ducha se 

také vrátil a začal své veřejné působení; „v Duchu svatém" si vybíral své apoštoly (Sk 1,2); v Duchu svatém 

se modlil a obětoval se Otci (srov. Žd 9,14). Sv. František vyslal do světa dva výkřiky: Ježíšovo ohlašování 

Božího Království a začátek kázání církve v den Letnic (P. Raniero Cantalamessa OFMCap) 

800. výročí poskytuje nové příležitosti pro vylití milosti a možnost znovu obnovit váš závazek žít vášnivě a 

prorocky své františkánské povolání. 

Zkušenost Izraelitů, upadání a vracení se k Boží milosti, není až tak nepodobná zkušenosti našeho života jako 

OFS a OFM. Kolikrát jsme odvrátili zrak od Pána, jednotlivě i jako instituce/řád, a nesli následky, když jsme 

ztratili smysl pro směr a cíl? Kolikrát jsme si navzájem ublížili duchovně, emocionálně i jinak v důsledku to-

ho, že jsme odvrátili zrak od Boha? Kolik Baalových oltářů jsme si v průběhu staletí postavili, když jsme v 

rámci našich příslušných bratrských společenství a řádů proměnili cizí nebo nepodstatné prvky v dogmatické 

zásady a praktiky, tedy věci, které mají jen málo nebo vůbec nic společného s podstatou života podle evange-

lia? ...Jaké bylo překvapení církve, když po novém směřování Druhého vatikánského koncilu zjistila, že oby-

čejní katolíci mohou zůstat věrni svému křesťanskému závazku a posílit ho setkáním s živým Božím slovem v 

Bibli. 

Věříme, že Duch svatý, skutečný generální ministr našich řádů, nás zve do bratrství, bratrství Trojice a našeho 

řádu. Obnova a oživení našeho individuálního i společného života jako bratří a sester bratrského společenství 

OFS (OFM) závisí na naší ochotě přecházet od evangelia k životu a od života k evangeliu a nechat svůj život 

proměnit v tomto zázračném setkání s živým a milujícím Bohem. 

Je nezbytné, abychom si ujasnili svou identitu: kdo jsme - JSME misie; komu sloužíme - Pánu Ježíši; mezi 

koho jsme povoláni lámat své životy v láskyplné péči a službě v bratrství - OFS, františkánskou rodinu, celo-

světové lidské společenství a celý stvořený vesmír.  

Dnes bez váhání říkám každému z vás: "Každý z vás je následovníkem svatého Františka!" Zamyslete se 

nad tím chvíli. Pokud uvěříte, že je to pravda; pokud tuto identitu přijmete; dokážete si představit, jakou pro-

měňující sílu to může mít na vaše životy, vaše bratrská společenství, váš Řád? Jediný způsob, jak něčeho ta-

kového dosáhnout, je však podstoupit velmi obtížnou cestu, která od nás vyžaduje sebezřeknutí, ochotu ne-

snažit se už nikoho a nic ovládat nebo někým manipulovat, ani jednoduše sedět a nechat druhé, aby dělali naši 

práci.  

Evangelní identita. Vedení v duchu služby. Srdce utvářené bratrstvím... vše zrozené v lásce a určené 

pro lásku... Bratři a sestry, začněme znovu! (P. Michael A. Perry, OFM) 

Přeji všem, ať se nám to s Boží pomocí daří! 

 

Vaše sestra Hana Brigita Reichsfeld, národní formátorka 
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Pravda je důležitá veličina, ačkoliv vůbec není samozřejmá. Musí se hájit, musí se ctít, protože 

pravda je nejrůznějšími způsoby odjakživa napadána a vysmívána. Vždyť sám Kristus říká: „Já 

jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ To jsou vážná slo-

va, která posléze Pilát znevažuje: „Co je pravda?“ / Jan 18,37-38/. Tahle Pilátova otázka se nese ce-

lými dějinami a zvlášť v posledních staletích se tváří jako ta jediná poctivá, nesentimentální, vlastně 

statečná a nekompromisním hledáním jediná ověřená – pravda. Dnes už jsme došli přes přestupné 

milníky tvrzení, že „každý má svou pravdu“ ke konečnému řešení, že žádná pravda neexistuje 

(stejně jako Bůh), protože nikdo neví, jak to ve skutečnosti je, kdo tahá za nitky a že nám „všichni 

stejně jenom lžou“. Jediná komodita, která ještě jakž takž odolává, je „realita.“ I když existují různé 

fotomontáže, kdy se člověk octne někde, kde vůbec nebyl, přesto, když něco zaznamenáme na ka-

meru, vyfotíme nebo dokonce vidíme na vlastní oči, můžeme téměř s jistotou říct, že to, co vidíme – 

je pravda. Ani to však leckde neobstojí. Mistr v tomto směru je ruské impérium. Přístup k realitě 

jako k Potěmkinově vesnici, kdy nám lidé k tomu určení vysvětlí, že ta budova, co padá, padá proto, 

že si ji sami její obyvatelé odstřelili, a ty mrtvé na ulicích zabili jejich sousedé, aby ukázali na nebo-

hé vojáky, kteří tam přijeli skoncovat s fašisty (!), je staletími ověřený a stále funguje. Stejně jako 

v roce 1968 v ČSR, kdy z tanků vykukovaly hlavy překvapených chlapců, kteří se jako dnes na 

Ukrajině nevěřícně ptali: „My jsme vás přišli zachránit, proč nás nevítáte?“ Říká se, že lež má krát-

ké nohy. Jak kde. Stejné postupy, stejné lži, pětapadesát let žádná míra. Minulost žije, jako by byla 

přítomností. Napsal kdysi Fučík o Sovětském svazu: „Země, kde zítra znamená již včera.“ Po letech 

to vypadá, že je to spíš země, kde dnes znamená včera – a už nikdy jinak… Pravda je vzácná věc, 

vždyť Duch svatý je na straně pravdy, jen je to trochu abstraktní pojem. Ale realita, fakta, která vi-

díme, na to nepotřebujeme být nijak zvlášť hloubaví. Jen málo je třeba: nenechat si namluvit, že 

černá je bílá a to dítě, co k vám běží a drží jablko, že to není malý Jevgenij, ale zákeřný fašista 

s granátem v ruce. Bůh nám dal oči k vidění a uši k slyšení. Dal nám rozum a svobodnou vůli – ale 

určitě ne proto, abychom ji odevzdali prvnímu, kdo o ni požádá. Podřídit se beze zbytku můžeme 

jen tomu, kdo nám svobodu dal – tedy jenom Bohu. 

 

Věra Eliášková 

Země, kde dnes znamená včera 
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Duben 2022 

Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.  (Gal 2,19-20) 

CHRISTÓ  SYNESTAURÓMAI. ZÓ  DE  ÚKETI  EGÓ, ZÉ  DE  EN  EMOI  CHRISTOS 

(Je půst, budou velikonoce. Pravé pokání, k němuž nás církev v této době stále vyzývá, není jen přemýšlení 

nad naší hříšností s tichým zahanbením, že jsme stále stejní a nic ve svém životě nedokážeme radikálně 

změnit. Pravé pokání znamená, že se dokážeme ptát slovy svatého Pavla: „Opravdu žije ve mně Kristus?“ 

Možná, že odpovědět nedokážeme, ale jestliže si tuto otázku budeme klást, pak jsme letošní půst prožili 

dobře.)       

Požehnaný jsi, Pane Ježíši Kriste, neboť rozjímání o tvém utrpení a oslavení utišuje neklid naší duše, ujišťuje 

nás o správnosti naší cesty a našemu srdci dává naději do příštích dnů.  

Požehnaný jsi, náš Pane, na věky! 

Květen 2022 

Jak miluji zákon tvůj, po celý den o něm rozjímám.  (Žl 119,97) 

MÁH  ÁHAVTÍ  TÓRÁTECHÁ  KOL-HAJJÓM  HÍ  SÍCHÁTÍ 

(Tór – Zákon… Čtyřicet dní stál Mojžíš před Hospodinem na Sinaji, teď sestupuje z hory a v rukou nese 

desky Zákona. Ale vstupuje do tábora Izraelců a shledává, že lid už žádný zákon od Boha nečeká, protože si 

vytvořil  vlastní božstvo s vlastním zákonem. A toto se v lidských dějinách stále opakuje. Je posláním nás, 

lidu víry a evangelia, abychom světu ukazovali, že tomu tak být nemusí, že existuje pravý Bůh a jeho zákon, 

který můžeme poznávat a milovat. Ježíš jeho jádro shrnul do slov: Miluj a nacházej Boha – Miluj a nacházej 

svého bližního.) 

Požehnaný jsi, náš Bože, Králi světa, ty otvíráš mysl a srdce člověka, aby tě hledal a nacházel tvůj tichý hlas v 

řádu vesmíru, přírody, lidských dějin i ve své vlastní duši. 

Požehnaný jsi, náš Bože, na věky! 

Červen 2022 

Pro tebe, vznešený Teofile, to všechno uspořádaně napíši.  (Lk 1,3-4) 

PASIN  AKRIBÓS  KATHEXÉS  SOI  GRAPSAI, KRATISTE  THEOFILE                                                                                                      

(Slovo Boží je určeno celému lidstvu, ale také může být svěřeno jedinému přemýšlivému člověku. Ten pak 

přejímá úkol toto slovo stále opatrovat a šířit. Právě pro takového člověka bylo napsáno Lukášovo evangelium 

a Skutky apoštolské. Nevíme, kdo byl ten Teofil. Ale  dva spisy Nového zákona jsou spjaty s jeho jménem 

navždy. Vznikly  proto, že jeden, jinak neznámý člověk, toužil poznávat Ježíše hlouběji a chtěl o něm více 

přemýšlet.)  

Požehnaný jsi, náš Bože, Králi světa, ty žehnáš naší touze poznávat Ježíšovo poselství a podle něho stále 

hledat slova nová, která budou oslovovat mysl našich bližních a otvírat jejich srdce víře. 

Požehnaný jsi, náš Bože, na věky! 

Modlitební úmysly SFŘ na II/2022 
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Duben 

Za zdravotnické pracovníky 

Modlíme se za zdravotnické pracovníky, kteří slouží nemocným a starým lidem, zejména 

v nejchudších zemích; kéž jsou adekvátně podporováni vládami a místními komunitami. 

OFS: Za předsednictvo CIOFS a za národní bratrské společenství Kuby. 

Otče náš… 

 

Květen 

Za mladé lidi plné víry 

Modlíme se za všechny mladé, povolané žít život naplno; kéž vidí v Mariině životě způsob, 

jak naslouchat, hloubku rozlišování, odvahu, kterou víra vytváří, a oddanost službě. 

OFS: Za bratrské společenství Kanady. 

Otče náš… 

 

Červen 

Za rodiny 

Modlíme se za křesťanské rodiny po celém světě; kéž ztělesňují a zakoušejí bezpodmínečnou 

lásku a pokrok ve svatosti ve svém každodenním životě. 

OFS: Za národní bratrské společenství El Salvadoru. 

Otče náš… 

Modlitební úmysly CIOFS na II/2022 
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5.3.2022 PRAHA 

Druhé zasedání NR SFŘ proběhlo v Praze, v klášteře bratří minoritů a osobně se zúčastnili: Václav Vendelín 

Hájek, Luboš František Kolafa, Marie Václava Richterová, Markéta Terezie Kubešová, Petr Bonaventura 

Tesařík, Lumír Rufin Hurník, o.Kryštof Skibiński OFMConv, Vladimír Jan Pavel Dvořák, Lubomír Irenej 

Mlčoch, Mirka Brigita Čejchanová, Hana Brigita Reichsfeld, Pavel Petr Vaněček  

Omluveni byli: o. Eliáš Tomáš Paseka OFM o. Rafael Budil OFMCap a Marcela Růžena Řezníčková se 

omluvila z jednání ze zdravotních důvodů.  

Po osobním sdílení jsme postupně vyslechli zprávy služebníků – viz přílohy. 

1) Národní služebník Vendelín – chystá se vydání Františkánských pramenů II., NR to podporuje. NR navrhla 

zjistit možnost dotisku také Františkánských pramenů I. Vydání těchto děl, ze kterých čerpá naše spiritualita, 

je jedním z námětů adresovaných nově zvolené NR SFŘ po volební kapitule v r. 2021. Br. Irenej přeložil 

formační materiál o finanční gramotnosti.  Bylo by vhodné o tom napsat článek do Zpravodaje. Dar na 

popularizaci odkazu Dr. Noska - rešerše politických projevů Dr. Noska je hotová díky obětavé práci br. 

Luboše. Je třeba nalézt někoho, kdo by zvládl věnovat se procesu beatifikace. Zapůjčení ikony se posouvá na 

podzim 2023, pravděpodobně ji převezmeme z Portugalska. Práce na filmu o našem řádu probíhá, br. 

Vendelín bude jednat s TV Noe. Sbírka na Ukrajinu – ke dni 4.3.2022 bylo vybráno 74000 Kč - bude 

ukončena na konci března. Pokud by někdo potřeboval potvrzení o daru, obraťte se na s. Marii Richterovou – 

email je: richterova@cmgpv.cz. Br. Vendelín bude se slovenskou Národní radou terciářů komunikovat o 

společném setkání s naší NR. 

2) Hospodářka Marie – příspěvek na pomoc terciářům v Brazílii byl odeslán ve výši 15.000,- Kč v lednu, tato 

pomoc byla schválena na online zasedání NR 18. 1. 2022.  Výzva ke sbírce bude zveřejněna ve Zpravodaji a 

pokud se vybere méně, bude to do výše 15000,- Kč doplněno z fondu pro chudé. CIOFS – členský příspěvek 

je třeba odeslat do konce března 2022 – částka 1200 € byla jednohlasně schválena všemi členy NR. Prosba k 

MBS – motivovat členy k navýšení příspěvků dle možností a k včasnému odeslání na účet. 

3) Členka MR Markéta – systém putování ikony se bude ladit s br. Lubošem, který již zahájil přípravu. 

Překlad mezinárodních stanov pokračuje – je hotovo 10 stran, jde o pracovní verzi, která se za tři roky bude 

schvalovat. Plánované putování do Assisi se zatím odkládá z důvodů nových nejistot (válečný konflikt na 

Ukrajině). Zpráva o SFŘ v ČR bude odeslána přímo na CIOFS, nebudeme tím zatěžovat Dinu, která má na 

Ukrajině úplně jiné starosti. Well for Africa – projekt je hrazen z darů – viz přiložená zpráva. Memoriale 

propositi  - návrh umístění na web byl jednohlasně schválen. 

4) Sekretářka Mirka – poprosila o včasné dodání zpráv z vizitací a voleb, přehled všech zpracovaných dokladů 

je v přiložené zprávě. 

5) Zástupce NM Vladimír –  provedené VK a BaP vizitace - viz přiložená zpráva, do března je třeba nahlásit 

mu plánované termíny  VK a BaP vizitací. 

Pak proběhlo hlasování o výroční zprávě NR  - jednohlasně schváleno. 

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY SFŘ 
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6) Formátorka Hanka Brigita – jednala s o. Jakubem Sadílkem OFM o tom, jak by nám mohli bratři 1. řádu 

pomoci. O. Jakub bude jednat s provinciály všech františkánských řádů, aby společně našli exercitátory, kteří 

nahradí o. Eliase Vellu pro duchovní obnovy a formační semináře terciářů. Návrh otevřít formaci NR také 

ostatním služebníkům - ministrům a formátorům MBS, vedoucím a členům týmů – byl jednohlasně schválen. 

Na květen je vybráno téma – Identita, poslání, františkánská identita 

7) ostatní služebníci 

br. Luboš – oživení řádu vidí v propojení MBS, díky Bohu se mu povedlo začít propojovat MBS Sokolov a 

Plzeň, je důležité spolupracovat. Nestačí jen provést vizitaci, je třeba se zajímat o MBS a trávit s nimi čas. 

br. Irenej – synodalita – viz přiložená zpráva o synodalitě. Po termínu a po skončení Národní rady jsem 

obdržel ještě dva výstupy ze synodality (MBS Brno Husovice a MBS Plzeň). Jsou zajímavé a obsažné, obě 

MBS se omluvila, že termín nedodržela. 

br. Pavel – je třeba svědčit o tom, jak jsme došli k františkánské spiritualitě a tím inspirovat k jejímu dalšímu 

šíření. 

Diskuse odpoledne se nezúčastnil br. Irenej, který musel z rodinných důvodů odejít. 

Na formační seminář je přihlášeno cca 45 účastníků, detaily se doladily. Br. Luboš řeší ubytování a platbu za 

pronajatý sál, s financemi pomůže br. Pavel (dobrovolný příspěvek), Hanka Brigita bude při mši vybírat 

postní almužnu na Ukrajinu a jedná s Václavem Čápem o pořízení nahrávky a uhrazení cestovného. 

Oživuj a veď v duchu služby – závěr z gen. Kapituly SFŘ 11/2021 – naše NR podporuje všechna MBS a 

všechny členy, bude věnovat více oživující podpory těm MBS, kde je to třeba. 

Jesličky na Sv. Antonínku – po velmi dlouhé diskusi NR rozhodla hlasováním takto: 

NR přijala tento projekt realizace jesliček na Svatém Antonínku a následné darování hotového sousoší 

farnosti Blatnice – výsledky hlasování - pro 6 hlasů, proti 1, zdrželi se 4. NR s vděčností přijala návrh 

sponzora, který se rozhodl financovat tento projekt, pokud se nevybere ve sbírkách celá částka.  NR 

jednohlasně odmítla realizaci dřevěného přístřešku. NR schválila 7 hlasy (4 se zdrželi hlasování), že se 

nebudou měnit oslovení řezbáři, ke kterým už bylo dovezeno darované dřevo. Tito řezbáři projekt 3 soch (Sv. 

Josef, P. Maria a Ježíšek) realizují včetně převozu, betonování a ukotvení. Tento úkol a odpovědnost za vše 

nakonec přijala Hanka Brigita, kterou NR po hlasování pověřila jednáním se všemi zúčastněnými, s tím, aby 

průběžně informovala o všech krocích národního ministra a NR. Hanka vyzve a poprosí o právnickou pomoc 

br. Václava Němce. Výsledky tohoto hlasování byly 6 hlasů pro Hanku Brigitu a 5 se zdrželo hlasování. 

Hanka bude o všem také jednat se sponzorem a výdej nad 50 000 Kč projedná s provinciálem kapucínů. 

Br. Luboš – Tento dar jesliček na sv. Antonínku bude reprezentovat náš řád terciářů a bude pro radost všem.  

o. Kryštof – Bude to hezké svědectví o SFŘ a bude to podle Boží vůle. 

    

   

 Zapsala: Mirka Brigita Čejchanová 

    

 Kontroloval: Vendelín V. Hájek 
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Prot. 3433                                                                                                                        Řím, 25. února 2022 

 

Všem mým sekulárním františkánským bratřím a sestrám ve všech národních bratrských společenstvích Seku-

lárního františkánského řádu 

Člověk má ale tu velkou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost? Ni-

kdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z té bitvy, zlosyn se neza-

chrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad 

člověkem k jeho záhubě. ( Kaz 8.6-9) 

Drazí bratři a sestry, 

Kéž vám Pán dá svůj pokoj! 

Přál bych si, abych nemusel psát tento dopis, ale nemůžeme mlčet po tragických událostech těchto dnů. Ne-

mohli jsme si dát vědět, co se bude dít. Některým z nás je Ukrajina velmi blízká, zatímco jiným je velmi vzdá-

lená. Ale neměli bychom si myslet, že se to může stát jen tam a u nás se to stát nemůže. Když se modlíme za 

mír na Ukrajině, musíme mít na paměti, že se to může stát i nám. Nelze brát jako samozřejmost, že žijeme v 

míru, stačí se podívat do historie. Mír není něco přirozeného. 

Mír není příměří. Mír není ticho zbraní. Mír je dar Boží. Jako takový je dán Bohem zdarma, ale musíme být 

aktivní, abychom jej měli. Mír znamená, že nemám v úmyslu urazit ostatní a ostatní nemají v úmyslu urazit 

mě. Mír je, když respektuji ostatní a ostatní respektují mě. Mír znamená mít dobré úmysly a respektovat svo-

bodu každého Božího dítěte. Proto bych se měl omezovat, abych získal pokoj. Mír je to, co cítím ve svém srd-

ci, protože to Bůh jej tam vložil. Mír je, že jsem spokojený s tím, co mám, protože mám Boha v srdci a to sta-

čí. 

Válka zraňuje nejen oběti, ale všechny zúčastněné. Ve válce nejsou žádní vítězové, protože vítězství patří pou-

ze Bohu a ne nám. Jaký velký rozdíl je mezi porážkou toho druhého a vítězstvím Boha! 

Zejména nyní, kdy brzy zahájíme postní dobu, období pokání a smíření, si musíme být vědomi, že hřích zničil 

původní pokoj stvořený Bohem. Papež František řekl: Ukrajina si zaslouží mír. Dodal bych: Každý národ si 

zaslouží mír, každý muž a žena si zaslouží mír. Začněme dělat to, co je na nás. Smiřme se s Bohem, se sebou i 

se svými bližními. Žijme pokání a nadále se modleme za každého, kdo je zapojen do války, nejprve za ty ne-

vinné, které přijímáme, za naše sestry a bratry na Ukrajině, za oběti na Ukrajině a pak za ty, kteří nevědí, co 

činí (Lk 23.34). 

Vyzývám vás, drazí bratři a sestry, abyste posílili naši jednotu mezi sebou navzájem, s celou františkánskou 

rodinou a s katolickou církví tím, že se na Popeleční středu připojíte k modlitbě papeže Františka za mír. Mů-

žeme si být jisti, že naše modlitby nezůstanou nevyslyšeny. 

„Ať Tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro Tvou lásku (srov. Mt 6.12) a snášejí nemoci a soužení. Blažení 

ti, kdo je snesou v pokoji,( srov. Mt 5,10)  neboť Ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.“ ( Sv. František, Chvalozpěv 

stvoření) 

 Váš bratr 

Tibor Kauser 

Generální ministr CIOFS 

Dopis generálního ministra k dění na Ukrajině 
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Milé sestry a bratři, 

nacházíme se v krizové situaci, se kterou nikdo z nás nemá zkušenost. Nedaleko od nás je okupační válka 

(Kyjov – Kyjev 1000 km, Uherské Hradiště – Užhorod 350 km). Jak se tato katastrofa dotkne nás osobně neví-

me, ale v tuto chvíli je nejpodstatnější, že umírají a nepředstavitelně strádají nevinní lidé na Ukrajině. Tím spí-

še je potřebné obrátit se k Bohu, ale také zachovat láskou hořící srdce a chladnou hlavu.  

Věřím, že všichni jste účastni duchovní podporou, modlitbou. Přesto Vás prosím o zapojení do modliteb ve 

Vašich farnostech, abychom tak povzbuzovali v duchovní podpoře i další bratry a sestry. Myslím, že toto nám, 

františkánům sekulárním žijícím v rodinách a ve světě přísluší. Stejně jako podpora těchto modliteb osobním 

půstem. 

Naše Národní rada vyhlašuje v měsíci březnu pro Sekulární františkánský řád v ČR finanční sbírku. Prostředky 

takto shromážděné na účtu SFŘ budou následně použity pro potřeby konkrétních postižených. Za tím účelem 

jsme ve spojení s ukrajinskou sestrou Dinou Šabalinou OFS, členkou Mezinárodní rady OFS, zástupkyní pro 

naši oblast, tedy i pro SFŘ ČR a SR. Pokud je to v možnostech některých z nás, zapojme se prosím i do sbírek 

Charity či dalších humanitárních organizací, které jsou schopné zajišťovat pomoc operativněji.  

Bez spojení není velení. Prosím Vás proto, abyste náměty a Vaše (i osobní) nabídky na jinou, než finanční po-

moc zasílali na adresu: narodniradasfr@gmail.com Bude-li to něco konkrétního, tak třeba v kopii komunika-

ci s tím, kdo je schopen se zapojit přímo. Snažili bychom se pak v národní radě, bude-li to vhodné a prospěšné, 

dále koordinovat postup v jednotlivých akcích. Za tím účelem budeme udržovat přehled o pomocných aktivi-

tách řádu kapucínů, menších bratří františkánů i minoritů a jsme dohodnutí také na potřebné koordinaci 

s národní radou slovenského SFR. I od nich všech může vzejít požadavek, v kterém bychom mohli být nápo-

mocni v duchu odkazu svatého Františka.  

za NR s přáním pokoje a dobra, s důvěrou v Boží prozřetelnost 

Vendelín V. Hájek – služebník OFS ČR 

Dopis národního ministra k dění na Ukrajině 

Drazí bratři a sestry, jak asi mnozí víte, na naší poslední generální kapitule v Římě byla do představenstva CI-

OFS zvolena sestra Dina Shabalina, která dostala na starost naši oblast – severní Evropu. Dina je Ukrajinka. 

Je s námi nyní v kontaktu díky WhatsAppu, kde ji ujišťujeme o našich modlitbách a nabízíme pomoc. Ráda 

bych se s vámi podělila o její zprávu z 2. března: 

„Drazí bratři a sestry!  

Jménem ukrajinských sekulárních františkánů a myslím, že jménem všech lidí na Ukrajině jsme vám velmi 

vděčni za tuto jednotu srdcí a modlitební ochranu, kterými nás zahrnujete. 

Jsme pevně přesvědčeni ve vítězství Krista, Jeho milosrdného srdce. Též se scházíme dvakrát denně v modlit-

bě. Pán nám tolik dává poznat, že modlitba a půst jsou naší neviditelnou frontou, která může zastavit tento 

hrozný konflikt. 

Díky vám všem a díky všem bratřím a sestrám ve vašich národních bratrských společenstvích, díky celé fran-

tiškánské rodině. 

Tyto poslední dny dosvědčujeme, že církev JE Kristovým tělem, ve kterém je každá jeho část spojena s ostatní-

mi. DĚKUJEME VÁM!“ 

ZPRÁVA Z UKRAJINY 
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V časech Františkových byl směnný a naturální obchod ještě natolik zažitý, že bratři mohli, byť s velkou poko-

rou, žít bez peněz. Projevujeme touhu kajícně kráčet ve Františkových stopách, avšak za osm století se svět i 

v tomto proměnil. Navzdory tomu, že peníze nejsou našim cílem, staly se prostředkem nezbytným. Krom živo-

bytí nezbytným i pro tak žádoucí projevy solidarity, pro zajištění celosvětového působení našeho Řádu i pro 

naši vlastní formaci a vzájemnou podporu. Milé sestry a bratři, nebylo by poněkud pokrytecké tvářit se, že ve-

dle posilující modlitby a osobního účastenství lze toto vše provádět bez finančního zajištění? Víme dobře, že 

žádné peníze nám pokoj nepřinesou. Víme však také, že rozumně použité mohou napomáhat dobru - skutkům 

tělesného, ale i duchovního milosrdenství.  

Náš řád nemá ze svého hospodaření tvořit zisk, svými sliby jsme však vázáni a vybízeni: 

Všichni bratři a sestry ať přiměřeně podle svých možností přispívají na nezbytné výdaje spojené s životem bra-

trského společenství a na podporu bohoslužeb, apoštolátu a charitativní činnosti. Místní bratrská společenství 

ať se pak snaží přispívat na výdaje rad bratrských společenství vyšší úrovně. 

(Řehole SFŘ Hlava III Život v bratrském společenství článek 25, Memoriale propositi 30) 

V rodinném duchu ať každý bratr a sestra přispívá podle svých možností do pokladny MBS ke krytí finančních 

prostředků pro život MBS a pro jeho náboženskou, apoštolskou a charitativní činnost. Podobně ať se bratři a 

sestry postarají o financování a také o jiné způsoby podpory aktivit a činnosti bratrských společenství vyšší 

úrovně i jejich rad.  

(GK SFŘ čl. 30, bod 3. stejně jako Stanovy NBS SFŘ ČR odd. II.4. Účast na životě MBS, bod 5.)       

A jaká je současná realita? Naše místní bratrská společenství tuto podporu a pomoc vyjadřují každoročním 

souhrnným příspěvkem ve výši cca 120.000,-Kč; přičemž trend posledních let je mírně sestupný – ubývá nás. 

Doporučená výše členského daru zůstává po mnoho let na úrovni 150,-Kč na člena za rok, reálná za rok 2021 

byla 170,- Kč. Přitom mnozí z vás přispívají částkou výrazně vyšší, za což vám patří velké poděkování. Je 

však nemálo profesantů, kteří se do života společenství nezapojují ani touto formou, často z důvodů pokročilé-

ho stáří, ale i jiných. 

Tyto zdroje se snaží Národní rada využívat efektivně ve prospěch celého našeho Řádu. Každoročně z nich po-

síláme cca 25 % na účet CIOFS, neboť takto je hrazeno celosvětové působení OFS a šíření jeho – Františko-

vých ideálů.  Hradíme výdaje spojené s formačními semináři, s poutí na Hostýn pro sestry a bratry z našich 

MBS, tj. asi 30 % z příjmů. Výdaje na cestovné členů NR na vizitace a volby, kancelář a poštovné je ve výši 

cca 15 % z vybraných příspěvků. Také pomáháme chudým a potřebným – např. Charita, hospice, Institut fran-

tiškánských studií, potřební v našem řádu, tiskneme a posíláme Zpravodaj SFŘ těm, kteří nemají přístup na 

internet nebo nemají možnost tisku – toto vše pokryje asi 20 % z příjmů.  Zbylých cca 10 % je rezerva na po-

třebné a neplánované výdaje. Je také snaha průběžně vytvářet rezervu na pokrytí nákladů spojených se slave-

ním Národní volební kapituly v tříletém cyklu. 

Přímou, nenahraditelnou osobní účast na celonárodních seminářích chce NR podporovat úhradou nákladů na 

ubytování zúčastněným zástupcům MBS a spolu s tím i zpřístupnit výstupy z formačních aktivit většímu počtu 

zájemců formou zvukové nahrávky. K tomu i k posílení pocitu sounáležitosti směřovala nedávná prosba NR o 

dobrovolné navýšení členského daru o 50,- Kč za rok, je-li to ve vašich konkrétních možnostech. 

Z dalších, mnohdy velice štědrých, účelově poskytnutých darů se podporují charitativní aktivity po celém svě-

tě nad rámec podpory z prostředků NR, ale také například zpopularizování odkazu br. Dr. Noska. Takto byl 

projeven soucit a velká solidarita našich sester a bratří při vyhlášení sbírky na pomoc Chorvatsku, Bejrútu 

v Libanonu nebo studnám v Africe. Vám všem je určena děkovná zpráva sestry Virginie z mezinárodní rady o 

tom, jak moc CIOFS dojímá účast a velkorysost sester a bratří SFŘ v ČR s velkým poděkováním za zaslané 

finanční dary pro trpící a potřebné. Pán všem jistě požehná a spravedlivě odplatí.  

DOBRÉMU VŠE DOBRÉ 
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Díky vaší obdobné, cíleně nasměrované podpoře dnes soustředěné v Evangelizačním publikačním fondu jsme 

v minulých třech letech vydali knihy: Svatost ve světě, Duchovní doprovázení, Vše má svůj čas, Osm století na 

cestě evangelia, Kronika 100 let SFŘ nebo letáky o našem řádu. Část těchto prostředků je přirozeně stále vázá-

na v objemu knih na skladě. Abychom více zviditelnili, přiblížili a nabídli náš Řád – jeho hodnoty dalším hle-

dajícím, vzniká o něm (o nás) ve spolupráci s TV NOE dokumentární film. S tím vším spojené náklady jsou 

pokrývané právě z prostředků účelového fondu, kam se zpětně vrací výnos z prodeje knížek apod. Snad nám to 

umožní dotáhnout i krásný úmysl podílet se na novém vydání Františkánských pramenů, dá-li Pán. 

Milé sestry a bratři „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ srdečně děkujeme za Vaše mod-

litby, dary i pomoc, kterou šíříte kolem sebe…     

za národní radu SFŘ ČR Marie Richterová – hospodářka a Vendelín V. Hájek – národní služebník OFS 

Několik dní po oslavě vánoc postihly naše bratry a sestry ze států Bahia a Minas Gerais v Brazílii velké po-

vodně. 

Zde je část dopisu Národní rady SFŘ Brazílie: 

„Bylo postiženo deset měst, kde jsou bratrská společenství OFS a františkánské mládeže (Itabuna, Itajuípe, 

Itamaraju, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Jaguaquara, Jequié, Itapetinga,Vitória da Conquista a Salinas), bylo za-

plaveno více než 16 domů se zničením nábytku, postelí, sporáků, ledniček, oblečení atd. 

Přesný počet našich  postižených bratří zatím nemáme...“ 

Přikládáme fotografie z postižené oblasti. 

Naše mezinárodní předsednictvo nás prosí o pomoc modlitební a kdo můžete, i finanční. 

Příspěvky můžete zasílat na účet naší Národní rady: 189969375/0300, v.s. 21 

(do poznámky můžete uvést „pomoc Brazílie“) 

Všem dárcům kéž Bůh oplatí štědrost! 

Markéta Terezie Kubešová 

Prosba o pomoc pro naše sekulární bratry a sestry v Brazílii 

Tato sociální iniciativa našeho řádu, která vznikla na kongresu OFS a YouFra v Litvě v r. 2018, se postupně 

vzhledem k velkému zájmu našich bratří a sester stala trvalým sociálním projektem našeho řádu. 

Do 31. 12. 2021 je hotovo díky štědrosti dárců 9 vodních projektů a 2 jsou v realizaci. Celkem bylo darováno 

164 560,80 Euro a z toho proinvestováno 132 268,58 Euro. Je to opravdu požehnané dílo, přinášející našim 

africkým sekulárním františkánům a jejich sousedům doslova „život“ - díky čistým studním se zlepšuje zdraví 

dětí i dospělých, možnosti hospodaření lidí a je to i dílo evangelizační – v těchto oblastech pak vidíme i nárůst 

povolání do našeho řádu. 

Drazí bratři a sestry, na závěr bychom rádi zakončili slovy Jeho Svatosti papeže Františka z 15. listopadu 2021 

k účastníkům naší Generální kapituly: 

Nezapomínejte na chudé, kteří jsou tělem Kristovým… A stejně jako se včerejší „společenství kajícníků“ vy-

značovala zakládáním nemocnic, lékáren, vývařoven a dalších děl skutečné sociální lásky, tak vás dnes Duch 

posílá, abyste uplatňovali stejnou charitu s kreativitou, kterou vyžadují nové formy chudoby. 

ze zprávy Virginije Mickute vybrala Markéta Kubešová 

 originál celé zprávy najdete na webu www.well4africa.eu 

Výroční zpráva 2021 – Well4africa 

http://www.well4africa.eu/
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17. dubna  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

23. dubna  Pouť ke hrobu br. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou 

8. května  Pouť na Svatou Horu u Příbrami 

19. května  Pouť seniorů do Hájku u Prahy 

21. května  Motorkářská pouť na Svatém Antonínku 

26. května   Slavnost Nanebevstoupení Páně 

4. června  Mariánská pouť Prahou 

5. června   Slavnost Seslání Ducha Svatého 

11. června  Pouť ke svatému Antonínovi, Mladecko (pořádá MBS Opava) 

12. června   Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

Připomínáme i v r. 2022 možnost účastnit se pravidelných 1. sobot na Svatém Antonínku, 

vždy v 15:00 hodin. 

 

Máme také mnoho možností získat odpustky pro Sekulární františkánský řád. Odpustky 

mohou získat členové SFŘ, jestliže řádně splní obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté 

přijímání a modlitbu na úmysl Sv. Otce), vykonají nebo obnoví alespoň soukromě slib, že 

budou věrně zachovávat Řeholi SFŘ (Dokumenty SFŘ str. 184 a 185) 

- V den přijetí do řádu 

- V den profese 

- U příležitosti zakončení řádné vizitace (bratrské nebo pastorační) 

- 28. dubna  bl. Lucchesia 

- 15. května  sv. Markéty z Cortony 

KALENDÁRIUM 
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Už samotný akt ustanovení nového místního bratrského společenství je událost docela mimořádná. A což 

teprve, dojde-li k němu v tak radostné atmosféře, jak se to díky Bohu událo v usedlosti u Střelců 

v Brumově-Bylnici 21.ledna LP 2022! Nestrojená rodinná atmosféra, všude plno dětí, hrálo se, zpívalo… 

V opravdové františkánské radostné otevřenosti byli přizvání rodiče a děti, známí i přátelé. Aby všichni 

přispěli svou přítomností, zpěvem i občerstvením… Hlavně však sdílenou nadějí a důvěrou v Boha. 

Byl to další krok na cestě těchto bratří a sester, která měla svůj důležitý start už v roce 2013, kdy čtyři 

z nich vstoupili do noviciátu a v roce 2018, kdy se k nim přidali další z jejich okruhu.  Pět z nich mohlo 

v srpnu 2021 složit profesní sliby trvalé a bratr Jirka dočasné, tehdy všichni ještě jako členové MBS Olo-

mouc – rodiny.  

A jak probíhaly praktické přípravy na akt ustanovení tohoto nového MBS? No, byla to docela smršť. Ješ-

tě hodinu před smluveným začátkem chlapi dokončovali dřevěné podbití v podkroví usedlosti, kde mše 

svatá i volby měly proběhnout. Tak, aby ostatní mohli v mezidobí uklidit, připravit bohoslužebný oltář i 

sezení, dřevem vonící prostor vyzdobit… Do toho přicházely děti ze škol a kroužků, hosté s kojenci i ba-

tolaty, připravoval se obřad, ladily se kytary, housle, violoncello… Napohled trošku chaos? František by 

měl z takové spontánnosti bezesporu radost! I my jsme se posléze rozehřáli na těle i na duchu. Neboť vše 

probíhalo zcela přirozeně, v pokoji, smířlivé odevzdanosti… 

Samotné ustanovení se událo během mše svaté, kterou sloužil podporovatel tohoto společenství, rodem 

Valach, současný provinciál Řádu kapucínů bratr Dismas Michael Tomaštík OFMCap za přítomnosti 

bratra Maxe OFMCap, který bratry a sestry nového společenství duchovně doprovázel i národního minis-

tra SFŘ ČR bratra Vendelína OFS. Po skončení bohoslužby, pěkně za tepla, proběhla také volební kapi-

tula nového místního bratrského (i rodinného) společenství. Ministrem se stal bratr Dominik Matúšů, 

otec šesti dětí - Kačky, Jirky, Jendy, Vítka, Lidky a Anežky, který provozuje houslařské řemeslo, jeho 

zástupkyní byla zvolena sestra Veronika Jiříčková, profesí učitelka starající se o kulturní dění v obci, 

matka tří dětí Matouše, Ely a Michala. Formátorkou a současně sekretářkou byla ustanovena sestra Nora 

Střelcová rozvíjející svůj výtvarný talent, jak jen jí to umožňuje starost o šest odrůstajících potomků Ště-

pána, Jendu, Mariánu, Josefa, Adama a Norku.  Pokladníkem byl zvolen bratr Martin Jiříček, manžel Ve-

roniky. Do společenství dále patří obětavý Pavel Střelec, usebraný Jirka Macků s dočasnou profesí, man-

želka ministra Broňa Matúšů, kandidátka profese a Tereza Zlámalová, uchazečka. 

Vznik nového místního společenství je velké oživení celého společenství národního. Přejme si, aby se-

strám a bratřím z Brumova-Bylnice a okolí, ale i nám všem zůstala upřímná touha po Kristu i přirozená 

františkánská radost napořád. Děkujme za to a pokorně prosme Boha milosrdného a laskavého, všemo-

houcího a věčného, krásného a radostného, Pána a dárce dobra a pokoje. Na přímluvu Panny Marie, sva-

tého Františka… 

 

s radostí a nadějí Vendelín V. Hájek 

NOVÉ MÍSTNÍ BRATRSKÉ SPOLEČENSTVÍ 
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Bylo to milé setkání na faře v Červeném Kostelci, vedle kostela sv. Jakuba. Společně s místními terciáři byl 

přítomen také místní duchovní asistent o. Lukáš Bradna OFM z kláštera P. M. Sněžné v Praze a národní du-

chovní asistent o. Eliáš Tomáš Paseka OFM  z kláštera  v Moravské Třebové.  S ministrem  jsme  si  dopředu 

e-mailem odsouhlasili program a předali potřebné materiály. 

Po začátku setkání podle rituálu SFŘ byl ministrem předložen ke kontrole dekret o kanonickém ustanovení 

MBS, dekret o ustavení duchovního asistenta. Ministr společenství přečetl a poté předal zprávu o činnosti 

MBS, zprávu o hospodaření a seznam členů. Složení rady se od poslední volební kapituly nezměnilo. Počet 

členů s trvalou profesí je 9 a ve společenství je jedna kandidátka profese. Duchovním asistentem MBS je 

o. Lukáš Bradna OFM od P. M. Sněžné v Praze. 

Setkání společenství bývají jednou měsíčně, v době pandemických opatření řidší. Členové se scházejí střídavě 

na několika různých místech podle bydliště členů: v Trutnově, Poříčí, Červeném Kostelci a nově také se něko-

likrát sešli na poutním místě Malé Svatoňovice. Účast na setkáních se pohybuje okolo 60 %. Setkání se účast-

ní někdy i nečlenové řádu. Náplní pravidelných setkání MBS je sdílení životních a duchovních zkušeností čle-

nů, součástí setkání je mše sv. a modlitba růžence. Některá témata setkání připravuje formátor společenství 

dr. Král a týkají se aktuálního dění v církvi, a některá témata připravuje ministr Martin Lička. 

Společenství pořádá pravidelně v květnu jednodenní pěší pouť z Trutnova na Mariánské poutní místo do Ma-

lých Svatoňovic. Poutě se účastní členové MBS z Hradce Králové a další přátelé a farníci z Trutnova a okolí. 

Poutě jsou moc pěkné a bude se v nich pravidelně pokračovat. Na závěr jsme obnovili řeholní sliby a udělali 

společnou fotku. Dali jsme si závazek, že se budeme společně více navštěvovat, podporovat a setkávat, a to i 

při společných akcích. Např. plánujeme třídenní společnou duchovní obnovu pro společenství v Červeném 

Kostelci a v Hradci Králové v srpnu na Mariánském poutním místě Rokole. 

Děkuji za milé setkání, zapsal br. Vladimír Jan Pavel Dvořák 

(Ve fotopříloze přiložena společná fotka) 

Vizitace bratrská i pastorační v hodonínském společenství proběhla v duchu povzbuzení. S vírou, že po složi-

tějším období, kdy nebylo možné se scházet pravidelně vinou nákazové situace, se stav zlepší, dostane se do 

normálu. Bylo také připomenuto, že letos je dvacáté výročí založení tohoto místního bratrského společenství. 

Za tu dobu si sestry a bratři spolu odžili velký kus radosti, ale čas se projevuje i lidsky – ubývá sil. Ty věnují 

službě Bohu a bližním zvláště ve svých farnostech jako akolyta, katechetka, kostelníci, lektoři. Bohužel se už 

nedaří  dříve obvyklé společné setkávání v Ratíškovicích, ale díky bratru Vladimírovi je úzké propojení 

s MBS Milotice.  

Na svých společných setkáních se povzbuzují se svým místním duchovním asistentem br. Antonínem Klare-

tem OFM společnou denní modlitbou církve a od voleb v minulém roce se vrátili k připomínání františkán-

ských základů rozjímáním Cesty Jana Pečeného. Velkým povzbuzením je jim účast jejich zástupců na celoná-

rodních setkáních SFŘ s následným sdílením v MBS, stejně jako knihy vydávané SFŘ, o které projevují velký 

zájem. Typická moravská dobrosrdečnost se projevila nejenom připraveným bohatým občerstvením, ale také 

štědrým darem, jak pro potřeby našeho národního společenství, tak projektu studny v Africe.  

Bohu díky, zůstávejte v dobru a pokoji.      

Pastorační vizitaci provedl br. Rafael OFMCap, bratrskou Vendelín V. Hájek OFS. 

Vendelín Václav Hájek  

Bratrská a pastorační vizitaci MBS v Červeném Kostelci 

19. února 2022 

DVACET LET BRATRSTVÍ 
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S vděčností v srdci se vracím ve vzpomínkách k našemu setkání v klášteře bratří františkánů v Brně Husovi-

cích. Měla jsem trému jako vždy, když je něco poprvé... a proto jsem na poslední chvíli poprosila o modliteb-

ní podporu terciáře z mého společenství a také našeho národního ministra Vendelína. Velmi za modlitby dě-

kuji. 

Na volební kapitulu mě doprovodil a dovezl o. Eliáš Tomáš Paseka OFM. Setkání bylo dohodnuto na neděli 

13. 2. 2022 ve 14:30. 

S ministryní s. Alenou jsme se na všem e-mailem i telefonicky domluvily, předem mi zaslala zprávu o činnos-

ti a hospodaření, volby skvěle připravila, sestavila seznam kandidátů a tak vše probíhalo hladce, v pokojné a 

bratrské atmosféře. 

Moje obavy se rozpustily hned na začátku při příjemném úvodním povídání o čaji s dobrotami. Začali jsme 

úvodní modlitbou a čtením z Písma. 

Voleb se kromě členů MBS účastnil i duchovní asistent br. Justin OFM. Ten také přinesl relikviář ve tvaru 

Tau s ostatky 14 pražských františkánských mučedníků. V přestávce nám o nich i jejich utrpení vyprávěl. 

Seděli jsme kolem oválného stolu a volební kapitula probíhala přehledně. Po volbách a složení slibu jsme si 

ještě povídali. Zaujal mě návrh nově zvolené ministryně, se kterým se chystá oživit některé příští setkání je-

jich společenství. Navrhne jim, aby si na kartičku napsali ke každému členu, jaké františkánské vlastnosti a 

dary má... a z těchto postřehů se pokusí sestavit, jaký má být správný františkánský terciář. Je to hezká a po-

vzbuzující aktivita, objevovat milosti a charizmata svých bratří a sester a říct: To se mi na tobě líbí, tím pomá-

háš společenství i mně... a pak za to společně chválit Boha.  Bohu díky. 

Mirka Brigita Čejchanová OFS 

Zpráva o VK MBS BRNO HUSOVICE  

MBS Sokolov - zorganizoval jsem v lednu malé oblastní setkání MBS Plzeň a MBS Sokolov. Čtyři členové 

MBS Plzeň přijeli na setkání MBS Sokolov. Zároveň jsme v MBS Sokolov přivítali čtyři jejich nové přátele, 

kteří budou ve společenství nějakou dobu prožívat iniciaci. Snad po měsících či roku dospějí i k rozhodnutí 

k noviciátu. 

MBS Plzeň naplánovalo na březen duchovní obnovu po internetu, a tak se uvidíme společně přes obrazovky. 

Budou pozváni i další MBS z oblasti. 

MBS Fulnek. Po pandemii a nemocech jsme se konečně shodli na termínu volební kapituly 12.3. Znovu se 

snažím při svých návštěvách zapojit i další MBS. Tentokrát jsem prostřednictvím ministra z Opavy pozval 

hosty z Opavy  a zástupce ministra z Havířova. 

Do Fulneku plánuji přijet už v pátek a věnovat se některým členům, bude-li o to zájem. Volební kapitulu bu-

deme slavit v 9,00 v sobotu ráno po mši svaté. 

MBS Praha PMS. Nabídl jsem pomoc pražskému společenství s plánováním jejich volební kapituly, která má 

už dva roky zpoždění a účastním se proto na jaře dvou zasedání místní rady jako host. Na radě v únoru jsme s 

členy rady a s duchovním asistentem Gabrielem prošli dlouhý seznam členů místního společenství. Mnoho 

členů je nad 75+. Naším cílem do příští rady bude povzbudit o něco mladší služebníky k ochotě sloužit opět 

nebo nově v místní radě a hledat cesty, jak oživit skoro padesátičlenné (ale zestárlé) společenství obnovenou 

radostí z františkánské spirituality a možností scházet se společně v atmosféře starobylého kláštera. 

Luboš Kolafa OFS - člen Národní rady 

S Pánovou pomocí hledám cesty k oživení společného života méně vzdálených MBS 
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V našem bratrském společenství v Hradci Králové jsme 21. prosince 2021 uspořádali v lesích u města 

adventní vycházku, při které jsme rozjímali v tichu lesů o příchodu našeho Pána a o tajemstvích radost-

ného růžence.  

Vycházka začínala na hrázi rybníku Biřička v 16.30, kdy se již šeřilo. Ve svých donesených lucernách 

a petrolejkách jsme si zapálili čerstvě donesené betlémské světlo a ponořili se po tomto prvním zasta-

vení do temných lesů. Pokračovali jsme dalšími šesti zastaveními a asi po 2 km jsme skončili opět na 

stejném místě. Zde jsme se rozloučili a popřáli si požehnané prožití vánočních svátků. 

K zahájení vycházky jsme použili příznačný citát Mons. Karla Vrány, preláta Jeho Svatosti, který se 

týkal právě adventu a který napsal tři dny před svou smrtí:  

„Ať už vědomě, či jen tušivě a podvědomě – nebo i nevědomky, se vydáváme na vánoční cestu, která 

vede tam, kde jsme opravdu doma. Prosté a průzračné slovo ´domov´ označuje skoro tajemnou hloubku 

naší poutnické existence. Všechno předvánoční hlučné, tržní a třpytivé dění kolem nás vyslovuje, třeba 

jen koktavě a zmateně, jedno jediné, jedinečné a stále platné pozvání: Pojďme spolu do Betléma“. 

Není bez zajímavosti, že Mons. Karel Vrána, který byl znám nejen jako kněz, teolog a filosof, ale také 

jako redaktor rádia Svobodná Evropa a rektor papežské koleje Nepomucenum v Římě, zemřel o adven-

tu 11. prosince 2004 – přesně ve výroční den číhošťského zázraku (11. prosince 1949). V mládí ho 

podstatně formoval právě pater Josef Toufar, kněz a mučedník. 

Datum vycházky také nebylo náhodné. Vyšli jsme na začátku nejdelší noci v roce, totiž o zimním slu-

novratu. Ten nás mimochodem zastihl přesně v 16:59. Podle pohanských tradic dosahují síly temna 

v této noci vrcholu, přičemž nejspolehlivější ochranou byla blízkost posvátného ohně. Docházelo také 

ke zrození boha Slunce. Právě na to navázali křesťané Vánocemi – oslavou narození Ježíše Krista. Ve 

světle těchto faktů jsme si symbolicky svítili na cestu právě betlémským světlem. 

Jádrem jednotlivých zastavení byly desátky radostného růžence, obohacené vždy o dva citáty z Písma, 

které se k danému desátku hodily, a které jsme si přečetli před samotným desátkem. Po ukončení kaž-

dého desátku jsme si také přečetli několik vět o tzv. „ovoci“, které daný desátek pro nás nese. S tímto 

nápadem přišel náš bratr, původem z východního Slovenska, kde tyto krátké texty po každém desátku 

používají.  

Vycházku jsme veřejně nepropagovali, pozvali jsme jen naše členy a přátele, jednak proto, že se jedna-

lo o zkušební ročník, jednak proto, abychom zachovali určitou intimitu a klid k rozjímání. Všichni si 

odnesli hluboký zážitek a doufáme, že jsme tím založili i novou adventní tradici. 

 

Martin Weisbauer, sekretář MBS HK. 

Předvánoční rozjímavá vycházka 
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Bratr Roman z našeho bratrského společenství v Hradci Králové napomohl na konci loňského roku k realizaci 

důležité aktivity určené pro všechny, komu není lhostejný osud naší země. Jde o tzv. „Modlitební řetězec za 

zlomení moci zla nad Českou republikou a celým světem“. 

Zúčastnit se může každý dle svého uvážení, například modlitbou růžence, rozjímáním nad Božím slovem, 

účastí na mši svaté v konkrétní hodinu nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Konkrétní podobou tohoto modli-

tebního řetězce je tabulka Google, kde jsou rozepsány jednotlivé dny po hodinách, každý den má tedy 24 ko-

lonek, kam každý může zapsat své jméno. Kdo chce, může ještě do vedlejší kolonky s poznámkou připojit, 

jakým způsobem vybranou hodinu stráví. Tabulka je interaktivní, každý tedy vidí v reálném čase, jak se ostat-

ní zapojují. Aktivita dosáhla nečekaného zájmu a kupodivu se zaplnily i noční hodiny.  

Původně byl řetězec zamýšlen na tři dny, avšak pro velký zájem byl postupně prodlužován a přidávány dny 

další. Nyní je v plánu pokračovat v tomto modlitebním řetězci již ne každý den, ale každý týden, a to vždy od 

pátku do neděle. Pokud by někdo měl zájem o zaslání odkazu na uvedenou interaktivní tabulku nebo další do-

tazy, může zavolat nebo napsat na tyto kontakty: 

tel. 737215320, e-mail: netusil.roman@seznam.cz. 

Moc všem děkujeme za nečekaný zájem a těšíme se na další rozšíření. Bůh nám žehnej! 

 Martin Weisbauer, sekretář MBS Hradec Králové 

Pokoj a Dobro. 

Milý bratři a sestry v Kristu. Mnozí jistě znáte osobně františkánského kněze o. Benedikta Holotu, jiní ale-

spoň z vyprávění. Tento obdivuhodný člověk se letos, dá-li Pán, dožije počátkem srpna 100 let. Ptala jsem se 

bratří, čím bych mu mohla udělat radost. Je mi jasné, že hromadit věci jistě chtít nebude. Pomodlit se za něj 

nebo nechat na jeho úmysl odsloužit mši svatou je záslužné a krásné, ale nehmatatelné. Proto vznikl nápad, 

že kdo bude chtít a umět, může mu něco hezkého napsat, nakreslit a poslat mu to. Sám otec Benedikt je vý-

tvarník a dalo by se říci i spisovatel a tímto mu můžeme poděkovat za vše, čím on obohatil za tu spoustu let 

nás.  

Pokud se rozhodnete pro psaní, pište buď velkým písmem na počítači, nebo rukou, aby si mohl vaše slova 

sám přečíst. Téma obrázků nechci nijak určovat, ale něco františkánského by to být třeba mohlo. Dejte se 

inspirovat Duchem svatým. Jen jedna drobná poznámka. Nejde o závod, kdo vytvoří monumentálnější obraz, 

knihu apod. Pošlete třeba jen pár řádků, ale opravdu od srdce.  

Věk autorů také není rozhodující, zapojte tak klidně i své děti a vnoučata.  

Tuto výzvu rozšiřte v rozumné míře i mezi své známé a přátele ve svých klášterních komunitách, ve 

farnostech, bratrských společenstvích. 

Adresa, kam posílat svůj dárek pro otce Benedikta je 

P. Benedikt Vladimír Holota OFM 

Konvent u kostela Panny Marie Sněžné 

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1 

Na obálku můžete třeba připsat DÁREK PRO OTCE BENEDIKTA, aby se to bratřím lépe rozlišovalo. 

Marie Anežka Pechová OFS, MBS SFŘ Jihlava 

Modlitební řetězec 
za zlomení moci zla nad Českou republikou a celým světem 

mailto:netusil.roman@seznam.cz
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Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR 

spolu s farností Poříčí nad Sázavou 

 

 

 

 

 

 

vás srdečně zve na 87. tradiční  

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska 

 do Poříčí nad Sázavou  

v sobotu 23. dubna 2022 

Při pouti je vždy slavena mše svatá za Dr. Františka Noska (1886 -1935), františkánského 

terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře. Výročí jeho 

smrti je v měsíci dubnu a v té době tam putují mnozí, kteří si cení jeho zbožnosti a také jeho 

aktivity. Zasloužil se m.j. o postavení kostela sv. Anežky v Praze-Spořilově.  

Letos se bude pouť konat v radostném velikonočním období. Hlavním celebrantem této 

pouti bude Otec Jakub František Sadílek OFM, provinciál řádu františkánů. 

Program pouti: 

15.00 hod. mše svatá za dr. F. Noska v kostele sv. Havla (u řeky) 

16.00 hod. modlitba u hrobu dr. Noska na hřbitově u kostela 

16.15 hod. setkání poutníků na faře (pokud to dovolí aktuální zdravotní předpisy) 

Spojení vlakem (v Čerčanech se přestupuje): 

 

Zpět je možno jet i přes Davli: z Poříčí v 16.39, v Praze-Braníku 18.18, v Praze hl. n. 18.35 hodin. 

Bližší informace o pouti:  

muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 74 49 53 

   13.05  13.35         Praha hl. n.    17.52   18.22     

   13.57  14.27 Čerčany 17.00   17.30     

   14.05      Čerčany        

   14.08           Poříčí n. S.         

mailto:muller.miloslav@centrum.cz
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MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU  -  4.6.2022 
 

Bůh od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme (Sv. Pavel na Areopágu v Řecku) 

 

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo dostalo. proto se nemusíme bát přijmout ji do svého života. 

Ovšem nestačí ji pouze zbožně obdivovat a uctívat. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností, 

charismatem, zkušeností, vzorem. Ježíš nám jí nesvěřil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený, že bez 

matky se žít nedá. 

 (Elias Vella, františkánský kněz z Malty) 

 

Maria symbolizuje lid Boží, církev, symbol lidstva, které potřebuje Boha. Ve středověku pro to měli skvělý 

cit. Zobrazovali Marii jako ženu s obrovským pláštěm, pod kterým byl schován všechen Boží lid. Svým „ano“ 

ve své osobě shrnula význam křesťanství pro všechny lidi.  

(Richard Rohr, františkánský kněz v USA) 

 

Pouť bude zahájena v 9:00 v klášterním kostele kapucínů na Hradčanech zasvěceném Panně Marii 

královně andělů 

 

Po občerstvení bude první zastavení poutníků v kostele Narození Páně v Loretě. Pokračujeme procházkou 

barokní Prahou do kostela Panny Marie vítězné s Pražským Jezulátkem. Na trase bude také nově postavený 

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Ukončení proběhne setkáním v kostele Panny Marie Sněžné 

v kapli Čtrnácti františkánských mučedníků kolem 16,00 hodin 

 

Společným poutním úmyslem je poděkování Bohu za všechny naše maminky, dcery a sestry v řádu a prosba o 

pokoj a dobro v rodinách, v politice a lidmi dobré vůle. 

 

Vaši účast nebo dotazy můžete sdělit na info@frantiskani.cz 

 

Program bude pokračovat i v neděli 5. 6. 2022 nejen pro naše slovenské hosty. Přidejte se. 

mailto:info@frantiskani.cz
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začal v sobotu 19.2.2022 na Levém Hradci mší svatou celebrovanou P. Janem Peňázem a obětovanou též 

za mír na Ukrajině. Otec Peňáz nám zároveň připomněl, že na tomto památném místě byl přesně na den 

před 1050 lety vysvěcen sv. Vojtěch pražským biskupem. 

Sešlo se nás přes 30 poutníků, byl krásný slunečný i když větrný den, ale vítr foukal ze západu, takže nám 

spíš v cestě směrem na Velehrad pěkně pomáhal. Nalevo od nás jsme zahlédli Říp, Bezděz a zasněžené 

vrcholky Krkonoš, a dokonce byl vidět i Ještěd. Cestou se tradičně modlíme růženec. K večeru jsme dopu-

tovali do Brandýsa nad Labem odkud jsme pak pokračovali 2. den ráno. Nedělní mši svatou jsme prožili v 

kostele Nanebevzetí Panny Marie, který je nejstarším českým mariánským poutním místem a zároveň jsme 

po mši měli možnost spatřit i slavné Palladium země české, které je nyní trvale umístěno v boční kapli. Ne-

dělní putování bylo už lehce deštivé, do cíle nás došla asi polovina – 50 km za 2 dny je docela slušný vý-

kon, ale nejde o výkony. Úmysl je určitě důležitější, a tak vše dáváme Bohu jako dar a poděkování za vše, 

co v Jeho péči prožíváme. 

Pokud byste měli chuť připojit se k některé z následujících etap (rozpis je v aktualitách na našich webo-

vých stránkách), stačí jen přijít na start v udanou hodinu (aktualizace trasy je přibližně týden před etapou 

rovněž tam) a vyrazit s námi. 

Markéta Terezie Kubešová 

41. ročník Cyrilometodějské pouti 

 

Připomeňme si naše bratry a sestry, kteří nás předešli na věčnost. Vzpomeňme na ně tichou vzpo-

mínkou a modlitbou. 

 

MBS Jihlava 

dne 23. února 2022 zemřela po těžké nemoci ve věku 65 let naše sestra Maruška Michaela Hasíko-

vá z Třebíče. V poslední době byla v hospici.  

 

Ze společenství Jihlava nás na věčnost předešla také sestra Božena Františka Pokorná z Třebíče 

ve věku 76 let. 

 

MBS Uherské Hradiště 

Dne 22. ledna 2022 zemřel náš bratr František Josef Foltýnek ze Starého Města ve věku 85 let, 

profes složil v roce 1999. 

Dne 5. března 2022 zemřela po dlouhé nemoci naše sestra Dana Polášková ze Slavkova ve věku 77 

let. 
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VÝROČÍ PROFESE VE II. ČTVRTLETÍ 2022 

MBS Příjmení Jméno Řádové Profes Výročí profese 

Plzeň Škodová Ludmila Blanka 02.04.1972 50 

Frýdek-Místek Šmalcová Anna Klára 09.06.1987 35 

Sušice Vadlejchová Alena Anežka 22.05.1992 30 

Ostrava Jurečka  Jiří  Josef 02.06.1992 30 

Ostrava Sýkorová Jarmila Zita 02.06.1992 30 

Ostrava Kroupa Jiří Jan 02.06.1992 30 

Přerov Klimíček Petr Pacific 14.06.1992 30 

Karviná Němec Václav Petr 13.04.1997 25 

Karviná Novotná Josefa Anna 13.04.1997 25 

Karviná Osifová Olga Bernadeta 13.04.1997 25 

Milotice Hrdličková Anastázie Lucie 15.05.1997 25 

Kroměříž Pořízková Jarmila Marie 22.05.1997 25 

Uherské Hradiště Doležalová Hana  22.05.1997 25 

Olomouc rodiny Vomáčka František František 02.06.1997 25 

Přerov Prinz Petr Antonín 02.06.1997 25 

Přerov Umrian Alojs Maria 02.06.1997 25 

Sokolov Antošová Vladimíra Anděla Merici 20.04.2002 20 

Jihlava Heroutová Jana Anežka 29.05.2002 20 

Jihlava Mašterová Jiřina Zdislava 29.05.2002 20 

Slatiňany Muzikantová Marta Veronika 29.05.2002 20 

Karviná Kaczynská Alžběta  15.04.2007 15 

Karviná Němcová Milada  15.04.2007 15 

Sokolov Kozák Václav František 15.04.2007 15 

Sokolov Puffrová Dagmar Klára 15.04.2007 15 

Zlín Domanský Zbyněk Jan Beno 15.04.2007 15 

Zlín Grossmannová Alena Alžběta 01.04.2012 10 

Milotice Procházková Anežka Marie 18.05.2012 10 

Praha Spořilov Paľová Hana Anežka 01.06.2012 10 

Praha Spořilov Mullerová Ludmila  01.06.2012 10 

Plzeň Karpíšková Anna Zdislava Anežka 20.04.2017 5 

Benešov Klabík František Václav 05.05.2017 5 
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Otázka: Dle národních stanov Národní rada a národní ministr koordinují a usměrňují život národního 

bratrského společenství k plnění Řehole SFŘ a Generálních konstitucí. Jak to konkrétně dělají?  

Odpověď: Národní ministr (NM) i členové Národní rady svou službou vykonávají správu SFŘ v národním 

bratrském společenství (NBS) na teritoriu České republiky. Výkon správy se řídí Řeholí, Generálními konsti-

tucemi (GK) a národními stanovami, podle kterých rozhodují, konají, a tak spravují naše NBS. Národní rada 

(NR) rozhoduje hlasováním, kdy každý člen má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí je třeba většiny hlasů pří-

tomných hlasujících členů NR, nejméně ale 4 hlasy. Hlasování je platné, proběhlo-li za přítomnosti NM nebo 

jeho zástupce. Hlasování je obvykle veřejné, u voleb tajné. Výsledek hlasování se uvede do zápisu. Protože 

každý člen NR nese osobní odpovědnost za svůj hlas, může žádat o jmenovité uvedení, jak hlasoval (škodní a 

trestní odpovědnost za protiprávní rozhodnutí). Základní formy rozhodnutí jsou: vzetí na vědomí, doporučení, 

schválení, uložení povinnosti a volba. 

Zasedání NR svolává národní ministr nejméně čtyřikrát v kalendářním roce, předsedá mu a určuje jeho pro-

gram. Na zasedání jednotliví členové NR informují radu o své činnosti, mají právo klást otázky a vyjadřovat 

se k plnění úkolů NR i jejích členů, podávat návrhy na řešení problémů či vzniklé situace v životě NBS. Růz-

né oblasti života a správy NBS může NR podrobněji upravit závaznými směrnicemi v souladu s Řeholí, GK a 

národními stanovami (viz Prováděcí směrnice NR SFŘ k NS z 24. 5. 2003). Velmi důležitou oblastí správy je 

formace zaměřená na řešení aktuálních věcí v životě NBS a rozvoj duchovního života i života podle Řehole, 

řízení volebních kapitul MBS a bratrské a pastorační vizitace dle odst. III. 4. Vizitace národních stanov, které 

slouží k oživení evangelního františkánského ducha, zabezpečení věrnosti charizmatu a Řeholi, poskytnutí po-

moci životu bratrského společenství, posílení jednoty řádu a jeho účinnějšího zapojení do františkánské rodiny 

a do církve.  

Odpověď zpracoval: Václav Němec OFS 

Okénko otázek a odpovědí 

Františkáni OFM 

V Brně proběhl víkend 48 hodin františkánem 

O víkendu 18.-20.2.2022 proběhla v Brně akce 48 hodin františkánem. Stálo to za to. Vytvořila se 

výborná parta, spolu jsme naslouchali Bohu, diskutovali, putovali, navštívili jsme i sestry klarisky. 

Těšíme se zase na někdy příště. 

Jsme ve spojení s našimi bratry františkány na Ukrajině 

Naši bratři spolu s farníky prožívají náročné chvíle. Dnes to byl zatím jeden klášter v Konotopu, 

který je již na území pod ruskou kontrolou. Bratři mají některé z žen a dětí přímo v klášteře. 

V jiných klášterech se ženy s dětmi na bratry obracejí, zda mohou přespávat v klášteře, „protože 

jsou tam silnější stěny a cítí se tam víc v bezpečí“. Provinciál Daniel mi říkal, že se lidé ptají brat-

ří, co mají dělat. Je to těžké. … Nepropadněme strachu ani nenávisti, ale vytvářejme síť přátel-

Z webů františkánské rodiny pro čtenáře bez internetu 



DALŠÍ - 28 - 

ství a společné chvály s křesťany ukrajinské i ruské národnosti (jsme ve spojení i zde v ČR 

s křesťany ruské i ukrajinské národnosti, kteří se chtějí společně modlit a vytvářet síť přátelství a 

modliteb za mír) ...Na stránkách www.ofm.cz si lze přečíst přímá svědectví z kláštera v Konoto-

pu. 

Vaši bratři františkáni 

 

Minorité OFMConv 

Dva naši novicové br. Michal Wenski a br. Jan Vícha vyrůstali ve františkánském povolání 

pod tichým dohledem Božího služebníka o. Wenanta Katarzyňce v Kalvárii Paclavské. 

Nyní, na konci zkušebního roku, složili své první řeholní sliby do rukou provinčního vikáře o. Pi-

otra Pawlika OFMConv. Této bratrské oslavy se účastnila, kromě několika bratří z české provin-

cie, také nejbližší rodina. Naši spolubratři budou pokračovat ve formaci ve Vyšším duchovním 

semináři krakovské provincie bratří minoritů v Krakově. 

Naši vděčnost i radost znásobila skutečnost, že 20. září do nového ročníku noviciátu postoupil 

br. Kamil Lajčák a do postulátu, který se koná v Głogówku, se přihlásil za českou provincii mi-

noritů nový kandidát. 

Česká provincie minoritů má tedy na formaci jednoho bratra jáhna v Bratislavě, dva kleriky 

v Krakově, jednoho novice v Kalvárii Paclavské a jednoho postulanta v Głogówku. 

Všem naši bratřím na formaci přejeme mnoho darů Ducha svatého a františkánské - pokoj 

a dobro. 

o. Stanislav Gryń OFMConv, provinciál bratří minoritů 

Příspěvek vznikl 20 9.2021, proto je zde rozdíl v aktuálním obsazení služeb - pozn. redakce. 

 

Kapucíni OFMCap 

O odvaze k novému 

V rámci Večerů pro muže přijal pozvání do sušického kláštera P. Šebestián, františkán z plzeňské 

komunity, aby nás povzbudil k odvaze k novému.  

Přednáška se konala v refektáři kláštera 1. února 2022 a host zaujal tématem i způsobem spon-

tánního vyprávění. Dotkl se tří základních okruhů: nejdříve mluvil o novosti jako o potřebě no-

vých věcí a nových podnětů. Poté se zaměřil na novost ve smyslu volby z mnohosti a prohloubení 

konkrétního. Nakonec přiblížil Ježíšovu evangelní novost, která jde proti logice naší obvyklé zku-

šenosti. Posluchači slyšeli promluvu prošpikovanou nejrůznějšími příklady a také humornými 

podněty. 

Pokud Vás tento krátký článek zaujal a měli byste zájem se potkávat nad mužskou spiritualitou, 

klidně přijďte. 

Více informací o Večerech pro muže rád podá Jan Švehla, tel. 702221629, jn.svhl@hotmail.com.  

Součástí setkání bývá i společná modlitba, sdílení a také nabídka svátosti smíření. 

http://www.ofm.cz/
mailto:jn.svhl@hotmail.com.
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OFS Slovensko z webu www.assisi.sk 

Modlíme se za... 

Za pravé ľudské bratstvo: Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo 

a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajú-

ce z bratstva všetkých ľudí. 

Otče náš … 

Všetci prežívame situáciu, na ktorú sme neboli pripravení a všetkých nás nepríjemne prekvapi-

la - vojenský útok Ruska na Ukrajinu. Táto katastrofa sa dotýka aj nás ako bezprostredných 

susedov a nevieme, čo bude. Podstatné je však to, že v tieto dni umierajú a nepredstaviteľne 

trpia nevinní ľudia v Ukrajine, ktorým je potrebné pomôcť. Preto je potrebné obrátiť sa k Bohu, 

ale tiež zachovať pokoj a láskou horiace srdcia. 

 

Mezinárodní rada  – z webu ciofs.info / Koinonia 

– výňatky z textu z rozjímání nad encyklikou FRATELLI TUTTI – tentokrát o sociálním přátel-

ství a tato témata Přátelství je lidský cit, Radost z bratrství, Františkánský světský řád a evan-

gelium, Světští františkáni v evangelizaci 

Úvod  

Žijeme v době, kdy se individualismus stal „modus vivendi“, a proto hodnota druhého již nemá 

takovou cenu. S druhými už příliš nepočítáme. Každý se staráme jen o své zájmy a žijeme pod-

le hesla: „Každý za sebe a Bůh za všechny“. Tento způsob života má za následek, že ti, kteří 

nesdílí se mnou stejný názor nebo stejné přesvědčení, takové již nepovažuji za přítele. Jak to-

hle platí na naše bratrství v řádu? Výraz bratrský se dnes často používá jen k označení míst-

ního bratrského společenství… Skoro se zdá, že bratrství bylo redukováno na čistě teoretický 

termín a nikoli jako na živoucí skutečnost. 

Nyní, více než kdy jindy, potřebujeme přehodnotit svůj postoj k hodnotám bratrství a sdí-

lení, soužití v míru a harmonii… 

Závěr Na konci rozjímání 

Žijeme v nelehké době plné výzev. …Nesmíme se nových výzev bát. …Potřebujeme nejprve 

rozvíjet sociální přátelství v nás osobně. Aktivně hledat cesty, jak být prospěšní druhým… 

Nesmíme se bát být k sobě otevření… Papež František ve své encyklice Fratelli tutti v kapito-

lách III a IV hovoří o hodnotě otevřeného světa v myšlení a o srdci otevřenému celému světu. 

Na základě této encykliky nastal čas, aby sekulární františkáni lépe zhodnotili svou evangeli-

zační účinnost v církvi a ve společnosti, svou otevřenost vůči různým otázkám dnešní doby. 

Aby hledali adekvátní způsoby, jak se naučit žít lásku, která boří všechny druhy rozdělení a 

diskriminace. 
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