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V RADOSTI I V STRASTI
Život je pestrý, někdy radostný více, jindy méně. Radost i žal zakoušíme všichni, občas i souběžně. Tím
spíše, neuzavíráme-li se do vlastních představ a bolístek, dokážeme-li se vcítit do toho, co těší i trápí druhé.
Jak moc se nám to daří? To nejlépe posoudí naši nejbližší …a Pán milosrdný.
Lidsky přirozené pochopení a soucit, radost, která se sdílením násobí spoluvytváří živé společenství. Jak
úlevné je už pouhé trpělivé vyslechnutí druhými, povzbudivý chápavý úsměv… Byť pro nás z Boží vůle
introverty, to někdy úplně snadné nebývá.
V upřímném vztahu samozřejmě nejde o to něco předvádět, projevovat účast protáhlou grimasou nebo
sypáním popela či pokoušet se povzbudit druhého tuhnoucím úsměvem od ucha k uchu. Nejde ani o pouhý
projev emoce, ale o skutečnou, vnitřně prožívanou sounáležitost. A k tomu nestačí být korektně pozitivní či
naslouchat jedním uchem a myslet si svoje. Bůh nejlépe vidí, kdy jsou projevy našich citů více či méně
líčené, kdy a nakolik umíme být upřímní bezelstně. Je dobré se o obdobné přiznání snažit i sám před sebou.
Soucítíme s druhými, to ano, ale že bychom s nimi měli plakat? Svět i lidé umí být krutí až to hlava nebere,
až se to vymyká představám i chápání. Blízko nás je válka! Pokrytecká a bláznivá. Způsobuje utrpení,
nejistotu, je více bolesti než jindy; trpí nevinní, do bezradnosti se propadají vinní… Máme důvod plakat.
Za sebe, ale zvláště za ty na frontě, o níž nikdo neví kudy vede. Bez radosti však žít nelze. Té je potřebné
se otevřít a odevzdat.
Výzva svatého Pavla plačte s plačícími, radujte se s radujícími je pro nás pobídkou, abychom strasti a
radosti druhých prožívali cele. Nemusí být předmětem hlubokého rozjímání, spíše by měly být naší
každodenní touhou, výzvou k niternému prožívání bratrství, k milosrdenství tělesnému i duchovnímu. Vůči
všem. Ať už je můžeme držet za ruku, nebo je jako bezejmenné bližní nosíme ve svém srdci.
A kdo jiný k tomu má blíže než my členové duchovní rodiny „nejmenšího“ služebníka a bratra všech
svatého Františka, my, kteří máme radosti a strasti běžného života svého i našich bližních z první ruky. My,
kteří jsme slíbili žít ve světě duchem evangelia. Což nám srdce nehořelo, když jsme ho poslouchali?
Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? (Mt 5,46)

Václav Vendelín – služebník OFS

Radujte se s radujícími a plačte s plačícími (Řím 12,15)
Typický františkán
Celá dvanáctá kapitola listu Římanům je nádherným textem k rozjímání a také k uplatnění v životě,
např.:
Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. (Řím 12,16)
Jestli má mít něco typického křesťan a následovník svatého Františka – pak je to empatie – schopnost se vcítit do druhého. To vychází z lásky, která se zajímá o druhého i v drobných záležitostech
života. Když chceme druhým pomáhat a moc toho třeba neumíme nebo nemáme, tak tušíme, jak jsou
důležitá někdy obyčejná gesta, drobné služby – úsměv, podání ruky, pár slov, kterými můžeme člověku podstatně pomoci. Kdo někdy ležel delší čas v nemocnici, mi moc dobře rozumí… Takže naší
službou nemusí být hrdinné skutky, z kterých bude okolní svět ohromen. Před Bohem jsou možná
cennější služby, kterých si druzí ani nevšimnou.
Nové výzvy
Sv. Pavel také píše: Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. (Řím 12,13)

Žijeme v době, kterou jsme ještě před pár měsíci jistě nečekali – miliony Ukrajinek s dětmi uteklo
před válkou za hranice, statisíce jich je u nás a snad není nikdo, kdo by je už nepotkal, kdo by jim
nějak nepomohl ať penězi, modlitbou nebo aspoň zájmem. Je skvělé si uvědomit, že i naše poněkud
zpohodlnělá země, tak někdy uzavřená do svého sobectví, se najednou dokáže otevřít a být obdivuhodně obětavá a velkorysá vůči potřebným. Je to paradoxní. Na jedné straně se živá víra v Boha
hodně vytratila, ale v běžném životě se některé křesťanské hodnoty rozvinuly tak, jak snad nikdy…
Zlo zlem nepřemůžeš
Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. (Řím 12, 17).
To je myšlenka, které se naše lidská přirozenost vzpírá… To mám odpustit i Putinovi, jako i těm zabíjejícím a znásilňujícím vojákům a jejich velitelům? Mám odpustit opravdu všem, kteří působí zlo?
Je třeba rozlišovat. Je správné se zlu a nespravedlnosti bránit. Zlo jako takové má být spravedlivě
potrestáno. Je třeba nenávidět zlo, ale nikdy ne člověka. V každém člověku je stopa Božího obrazu.
A naším úkolem není ani soudit, ani zničit, ale napravovat člověka, ať je jakýkoliv.
Ostatně tak to říká i sv. Pavel: „Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím
ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.“ Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Řím 12, 20-21)
Ne, to není naivita ani slabost – to je Boží slovo, to je návod. Vítězstvím není nepřítele zničit, ale
oddělit ho od zla a učinit z něho přítele – takto Bůh přistupuje ke každému člověku. Tak ho máme
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napodobovat i my….

Z deníku marnosti
Tváří tvář zlu a utrpení může člověk pozbývat odvahy i naděje, a tak pro povzbuzení k radosti navzdory okolnostem, přikládám krásný text skvělé knihy Dominika Pecky Z deníku marnosti:
Je to z vyprávění mezi vězněnými kněžími v 50. letech:
„Jeden Gaskoněc měl obě nohy dřevěné. A přece nenaříkal, neboť to se na březích Garonny nedělá.
A takto uvažoval: Dokud jsem měl své nohy, stávalo se mi často, že ten neb onen pitomec mi šlápl na
kuří oko. Teď se mi to nemůže stát. Kuří oka nemám. Komáři mne neštípou, pes mne nemůže kousnout
do lýtka, sníh a bláto mi nevadí, hřebíky v botě mne nebodají. Uspořím na botách a punčochách a
zbývá mi víc peněz na víno. Netrápí mne vředy ani podagra a jiné podobné nemoci, za které se musí
platit felčarovi. A zase ušetřím a mohu si přilepšit v hospodě. A že mám nohy ze dřeva, jsem chráněn
před koulemi, kdyby po mně někdo střelil. Ty nohy nestárnou a užívám jich nejen k chůzi, ale i k jiným
účelům: louskám jimi ořechy a přehrabuji polena v krbu. A když se ty nohy opotřebují, koupím si nové a těmi starými si zatopím. A až umřu, zase ušetřím, protože mi postačí menší rakev…
Bratři, vy se smějete, ale je v tom poučení i pro nás. Jsme ve vězení, to je zlá věc, nesporně. Ale uvažte, že se o nás starají, najíst dostaneme. Jídlo není valné, to je pravda. Ale leckomu vězeňská dieta
prospívá. Nejeden si vyléčil otylost, všelijaké žaludeční a dvanácterníkové vředy a jiné potíže. Spíme
klidně a nemyslíme na to, co budeme příští den dělat. To není naše starost. Málokdo nám píše, a když
lidé nepíší, nemusíme odpovídat. Netrápí nás samota. Je nás tu víc než dost, můžeme si povídat, je-li
nám smutno. Poznáváme se navzájem. Máme bohatý výběr zpovědníků a duchovních rádců. A to, co
nás trápí, můžeme obětovat za spásu duší. A na odčinění svých provinění. Není to tu přece peklo. Je to
jen jakýsi očistec. A očistec není jen trápení, je to i naděje. Dokud jsme byli na svobodě, žili jsme ve
strachu, že budeme zavřeni. A teď už jen žijeme v naději, že budeme propuštěni. A co je krásnějšího
na světě, než naděje jakožto očekávání budoucího dobra. Buďme tedy trochu jako ten Gaskoněc...“
Všem žehná br. Bernard Jan Linhart

Slovo národního duchovního asistenta
Svatý Pavel z Tarsu, duchovní mistr, svými dopisy vyučuje církevní obce, jak správně křesťansky žít,
jak se v mnoha životních situacích zachovat a nenechat se strhnout „logikou“ tohoto pomíjejícího světa. Každý, kdo umí správně „číst“ svatého Pavla, pochopí, že když se bude držet jeho nauky, která je
Kristovou naukou, objeví novou kvalitu života.
Nový život v Kristu
Křesťanství se má vyjadřovat tak, že věřící člověk obětuje Bohu přede vším sebe sama, celý svůj život: myšlenky, pocity, schopnosti, touhy, činy. Bůh od nás nepotřebuje žádnou materiální věc. Nao-
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pak touží po tom, aby se Mu lidé otevřeli a dovolili, aby se zabydlel v jejich nitru. Tímto způsobem
se uskutečňuje opravdová proměna (obnova) člověka, která postupně vede až k posvěcování světa.
Základem pro tuto proměnu je schopnost rozlišování v každém čase a ve všech okolnostech, co
opravdu chce Bůh. Tuto otázku si pokládal také sv. František z Assisi: Pane, co chceš, abych konal?
Nestačí jen znát Boží práva a přikázání, ale je potřebné je umět aplikovat v konkrétních životních situacích. Apoštol národů nemá jistě nic proti vnějším projevům zbožnosti, avšak varuje před čistě povrchními postoji v chování. Nejvznešenější a nejokázalejší projevy zbožných úkonů budou k ničemu,
pokud lidské srdce, rozum a vůle budou daleko od Boha.
Pavel také vybízí k rozvoji a udržování v sobě ctnosti skromnosti. Týká se to zvlášť vztahu k darům,
které každý dostal. Protože člověk sám nerozhoduje o tom, jaké charisma, talenty a schopnosti získá,
ale je to Bůh, který v přehojné míře dary člověku udílí, poněvadž přesně ví, k jakému úkolu a misi
povolává. Z toho plyne, že se člověk nemá nad druhé vyvyšovat, protože vše co dostal, je Božím darem. Neměl by se ani srovnávat s druhými nebo jim závidět, ale co nejlépe uplatnit to bohatství, které
dostal ke službě. Když člověk zanedbává vlastní dary, které mají být k prospěchu jiným, nutně se to
projeví v životě společenství, protože křesťané, jako jedno mystické tělo Kristovo jsou na sobě závislí
a potřebují jeden druhého ke společnému růstu.
Pravidla křesťanského života
V dopise adresovaném Římanům (a také i ostatním křesťanům), v druhé části dvanácté kapitoly,
apoštol nabízí pravidla křesťanského života. Výzva k vzájemné lásce je na prvním místě. V této disciplíně mají křesťané spolu závodit nikoliv na základě konkurence, ale na bázi povzbuzení. V případě
těžkostí vybízí k vytrvalé modlitbě a církevní solidaritě. Jako vzor k následování vždy nabízí Krista a
vybízí ke konání totožném s Ježíšovou naukou a jeho skutky. Nejednou sv. Pavel takto konal, když se
modlil za své pronásledovatele. Tím, co zvláštním způsobem povzbuzuje každou komunitu, je citlivost k potřebám a situaci jiných osob. Jednota a pokoj mezi lidmi vyžaduje vzájemné porozumění, a
také schopnost dělit se s ostatními se svými radostmi i smutky, které přináší každodenní život.
Opravdová láska se rozvíjí tam, kde není žádné násilí, strach ani zaujatost. Vítězství nad zlem, které
křesťan získává skrze konání dobrých skutků, má za cíl nejenom přivést k obrácení lidí konajících
zlo, ale především je předpovědí konečného vítězství dobra.
Průvodní větu „Plačte s plačícími, radujte se s radujícími“ je nutné číst v kontextu celé kapitoly. Člověk od svého narození má zkušenost s pláčem. Dítě se narodí a pláče, pak mu rostou zuby, zase pláče.
Když mu je berou, taky pláče. Pořád nás provází pláč. Ale my nemáme plakat, ale děkovat Bohu za
stvoření. Každý den jistě něco umírá. Když se nic neděje, je to nebezpečné. Hřbitovy máme všude.
Člověk není volný od slz, utrpení, smrti ani zla, avšak máme s nadějí vzhlížet k budoucnosti
k věčnému životu. Už zde na zemi je možné mít podíl na radosti těch, kteří se radují.
V listě Filipanům (3,12) Pavel napíše „byl jsem uchvácen Kristem“ (ekumenický překlad: zmocnil se
mě Kristus). Proto jsem se stal dítětem Božím. Po tomto zjištění už není možné, abych nevěděl, že
mám Otce.
Eliáš Tom. Paseka OFM
K ZAMYŠLENÍ
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Modlitební úmysly SFŘ na III/2022
Červenec 2022
Tišíš hukot moří, hukot jejich vln a vřavu národů (Žl 65,8)
MAŠBÍCHA ŠEÓN JAMÍM ŠEÓN GALÉJHEM VAHAMÓN LEUMÍM
(Žijeme v podivuhodné době. Ustálené pořádky se rozpadají, svět se stal rozbouřeným mořem. Je zde pandemie nemoci, na kterou umřely a umírají desetitisíce lidí. Po letech míru agresivní válka v Evropě. Valí se obrovské migrační vlny, docházejí přírodní zdroje. A my cítíme, že nic nebude jako dřív. Prožíváme to, co žalmista Starého Zákona: hukot moře a vřavu národů. A stejně jako lid Starého Zákona hledáme i my ryzí a
opravdovou víru ve svých srdcích. Najdeme ji? A neztratili jsme odvahu ji hledat?)

Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, neboť nám dáváš novou odvahu na naší plavbě rozbouřenou dobou a
ukládáš nám, abychom byli svým sestrám a bratřím, věřícím stejně jako nevěřícím, pramenem světla a naděje
v jejich obavách a nejistotách.
Požehnaný jsi, náš Bože, na věky!

Srpen 2022
Petr řekl Ježíšovi: Mistře, je dobré, že jsme tady. (Lk 9,33)
EIPEN HO PETROS PROS TON IÉSÚN: EPISTATA, KALON ESTIN HÉMAS HÓDE EINAI.
(Toto říká Petr na hoře Proměnění ve chvíli, kdy jeho oči spatřily Krista v nadpozemském jasu a s ním svaté
postavy Starého zákona. Svět mu náhle zazářil v nové kráse, neboť se mu vyjevila jeho pravá podstata – svět
jako Boží krása a harmonie. Připomínejme si tato slova ve chvílích, kdy se nám svět bude zdát nepochopitelný a děsivý. I to je dar Ducha Svatého – ve chvíli bezradnosti uvidět svět jako dílo Boží, v němž je nám dáno
žít a přinášet naději svým sestrám a bratřím.)
Požehnaný jsi, náš Bože, Stvořiteli vesmíru a této krásné planety na níž žijeme, její řád poznáváme, její krásu
obdivujeme a svým usilím se smíme podílet na dokonalosti tvého díla.
Požehnaný jsi, náš Bože, na věky!

Září 2022
Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby můj lid mohl pít. (Ex 17,6)

PATAXEIS TÉN PETRAN, KAI EXELEUSETAI EX AUTÉS HYDÓR, KAI PIETAI HO LAOS MÚ.
(Na příkaz Hospodinův Mojžíš udeřil do skály a vytryskla voda – dar a znamení, že Hospodin bdí nad cestou
bývalých otroků ke svobodě. Zástupy se napily a šly dál. Pramen vody však tam zůstal. Zůstal tam jako dar
pro zvířata i pro lidi, pro všechny, kdo budou hledat vodu v pustině. Je to znamení pro nás, kteří ve víře jdeme
za Kristem. Je-li naše víra opravdová, pak se stává pramenem síly a odvahy i pro ty, kteří se k nám nedokáží
připojit, ale také žízní po životě, který by měl smysl a cíl.)
Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, který vedeš lidstvo dějinami, ukazuješ mu pravou cestu a pomáháš ve
chvílích bloudění až do dne, kdy naše dějiny vyvrcholí novým příchodem Ježíše Krista na tento svět.
Požehnaný jsi, náš Bože, na věky!
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Modlitební úmysly CIOFS na III/2022
Červenec
Za seniory
Modlíme se za seniory, kteří představují kořeny a paměť lidu; ať jejich zkušenosti a moudrost
pomohou mladým lidem hledět do budoucnosti s nadějí a zodpovědností.
OFS: Za jednotu a spolupráci místních a národních bratrských společenství.
Otče náš…

Srpen
Za malé podniky
Modlíme se za malé a střední podniky; kéž by uprostřed hospodářské a sociální krize našly
způsoby, jak pokračovat v provozu a sloužit svým komunitám.
OFS: Za národní bratrské společenství Brazílie.
Otče náš…

Září
Za zrušení trestu smrti
Modlíme se, aby trest smrti, který útočí na důstojnost lidské osoby, mohl být právně zrušen

v každé zemi.
OFS: Za celý svět trpící nemocí Covid-19 a zejména za zdravotníky.
Otče náš…

K MODLITBĚ

- 6 -

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY SFŘ
18.6.2022
Přítomni: Václav Vendelín Hájek, Luboš František Kolafa, Marie Václava Richterová, 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, o. Eliáš Tomáš Paseka
OFM, o. Rafael Budil OFMCap, Marcela Růžena Řezníčková
Omluvena: Markéta Terezie Kubešová
Národní ministr začal modlitbou z Rituálu a poté zaznělo Boží slovo z Listu sv. apoštola Pavla Římanům 12,9
-21 se zamyšlením o. Eliáše OFM k tématu, tiché rozjímání a sdílení s osobním svědectvím.
ZPRÁVA NM O ČINNOSTI NBS
NM poděkoval bratřím a sestrám za jejich službu při přípravě akcí, které již proběhly (Mariánská pouť
Prahou), anebo se chystají (pouť na Hostýn).
Začátkem dubna jsme odeslali mimořádnou sbírku 188 753,- Kč na pomoc Ukrajině.
Dle zprávy Markéty Kubešové nám vznikl dluh u CIOFS za období 2008-2020 ve výši 552 €. Členem NR byl
nabídnut finanční dar k zaplacení tohoto dluhu.
Byla diskutována výše příspěvků s prosbou o solidaritu, dobrovolnost; promluvit o tom v MBS.
NM navštívil NBS na Slovensku v Melčicích (Laudato si), dále jsme pozváni 9.7.2022 do Bratislavy –
Mariánky a v září 1. - 4. 9. 2022 na Národní volební kapitulu do Melčic.
Delegáti NR byli požádáni, aby do zpráv z VK a BaP vizitací uváděli informace o nových členech
společenství (iniciace, sliby časné i profesní), dále také o úmrtí bratří a sester MBS.
Probíhá příprava tisku Františkánských Pramenů II, zjišťuje se zájem o Františkánské Prameny I. díl
(k dispozici u kapucínů Praha Hradčany, cena 120,-Kč).
Film o SFŘ – pokračuje se v natáčení, měl by být ve střižně do konce roku 2022.
Bylo odhlasováno uspořádání nevolební kapituly – prostor pro širší setkání a sjednocení, prožitek společné
radosti a povzbuzení.
ZPRÁVA FORMÁTORKY – viz příloha; z diskuze: Lumír - návrh zaměřit se na formaci františkánů
s pomocí bratří a sester z 1. a 2. řádu, národní duchovní asistenti slíbili pomoc a podporu, Hanka Brigita osloví
navržené osobnosti

Formace všech – Hanka Brigita bude rozesílat materiály a povzbuzení místním formátorům a udržovat s nimi
pravidelný kontakt a zároveň prosí o zpětnou vazbu účastníků seminářů a duchovních obnov.
ZPRÁVA SEKRETÁŘKY – viz příloha
ZPRÁVA ČLENKY MR – viz příloha
ZPRÁVA NÁROD. DUCH. ASISTENTŮ – poděkování členům NR a ostatním služebníkům za jejich službu,
návrh na neformální setkání členů NR – být spolu a mít na sebe čas – to je bratrství.
Připravit setkání místních duchovních asistentů – předběžný termín únor/březen 2023?
ZPRÁVY OSTATNÍCH ČLENŮ NR:
Br. Irenej připraví návrh zprávy o synodě v našem řádu dle žádosti GM OFS Tibora Kausera (6.6.2022)
V letech 2023-2026 budou probíhat oslavy výročí 800. let událostí ze života sv. Františka – připravována
- 7 -
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schůzka provinciálů OFM a OFS.
Na mezinárodní setkání YouFra v MEXIKU byla odsouhlasena peněžitá podpora ve výši 5.000,- Kč.

MŠE SVATÁ – společná s MBS Brno – kapucíni se slavností složení profesních slibů dvou sester.
ZPRÁVA ZÁSTUPCE NM – od dubna 2022 proběhlo 9 volebních kapitul MBS a 3 BaP vizitace,
br. Vladimír eviduje termíny dalších VK a BaP vizitací.
V některých MBS ubývá členů – vznikající problémy např. se službami v MBS se budou řešit individuálně
s podporou NR.
Z ODPOLEDNÍ DISKUZE:
Nabídnout zájemcům „národní“ vícedenní duchovní obnovu; prověřit tradiční termín (okolo popeleční středy)
na Velehradě, po dohodě národní formátorky a národních duchovních asistentů navrhnout přednášejícího –
úkol Hanka Brigita; sestavit organizační a služební týmy – úkol Hanka Brigita a Václav Vendelín.
NR bude podporovat a propagovat místní a oblastní duchovní cvičení a podobné formační aktivity.
Národní sbírka na jesličky u sv. Antonína; Hanka Brigita nabízí vyhlášení sbírky – odsouhlaseno vyhlášení
sbírky a motivačního dopisu do Zpravodaje (instalace 31.10.2022 k výročí Grecia 2023)
Dopisy z CIOFS – na překladu Mezinárodních stanov ad experimentum se stále pracuje, termín pro odeslání
připomínek do Říma je 31.8.2023
Zápis z diskuze o formaci samostatně.
Při organizování neuhasit ducha modlitby (!)
S přáním pokoje a dobra br. Vendelín
Milé sestry a bratři,
zvláště od čtvrtečního rána (24. 2. 2022) se naše zraky a myšlenky obrací k Ukrajině, která čelí útokům ruských vojsk. Je nám z toho úzko a ptáme se sami sebe i svých blízkých, jak je to možné, že se něco takového děje… s obavami sledujeme zprávy o probíhajících bojích… a přitom si neumíme představit, co prožívají lidé
v ostřelovaných městech nebo ti, kteří utíkají do bezpečí…
Co můžeme dělat, jak můžeme pomoci? – ptáme se Boha i sami sebe.
Ano, milé sestry a bratři, všechny nás velmi zasáhla neuvěřitelná zpráva a i to, že válka stále trvá a konec nikdo
nedokáže
odhadnout. Tato zpráva vyvolala v naší zemi i
Sbírka SFŘ pro trpící a potřebné na Ukrajině
v zahraničí obrovskou
vlnu
pomoci a podpory lidem, kteří opustili své domovy a i těm, kteří na Ukrajině zůstali. Je obdivuhodné, jak lidé
v naší zemi otevírají svá srdce, domovy, aby nabídli pomoc, podporu a útěchu – ti nejobyčejnější až po vládní
představitele. Vidíme velké Boží skutky a věříme, že je vidí všichni bez rozdílu vyznání...
Když válka začala, také v našem řádu jsme vnímali potřebu zapojit se konkrétněji do pomoci bratřím a sestrám na Ukrajině, proto jsme vyhlásili finanční sbírku, která byla ukončena 30. března. Opět jsme se přesvědčili o velké solidaritě a štědrosti našich sester a bratří, kteří během měsíce poslali na účet SFŘ téměř 190.000,Kč. Tyto penízky jsme odeslali na účet mezinárodní rady CIOFS, která shromažďuje pomoc z celého světa.
CIOFS po dohodě s Dinou Šabalinou, členkou rady předsednictva žijící dnes na Ukrajině, zřídila zvláštní fond
pro Ukrajinu. Tento fond bude použit v koordinaci s OFS na Ukrajině na každodenní potřeby našich sester a
bratří, a to podle naléhavosti a obdržených žádostí. CIOFS bude peníze dále přeposílat určitými organizovanými kanály, aby pomoc dorazila s co nejmenším rizikem ztráty.
Díky Bohu i Vám všem za pomoc bližním, za Vaše modlitby i skutky solidarity. Modleme se neustále za
Ukrajinu a prosme na přímluvu Panny Marie, Královny míru, za mír na celém světě.
za Národní radu SFŘ ČR – Marie Richterová, hospodář NR
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- 8 -

Poděkování generálního ministra
Prot. n. 3485

Řím, 20. června 2022
Všem národním radám OFS
všem národním radám YouFra

Předmět: Dary v rámci solidarity s OFS v Brazílii a na Ukrajině
Drazí bratři a sestry,
Pokoj a vše dobré,
Letošní rok začal špatnými zprávami. Nejprve jsme se dověděli o přírodní katastrofě v Brazílii, která způsobila, že mnoho rodin přišlo o své domovy, o své osobní věci, což jim velmi ztížilo každodenní život. Brzy poté
otřáslo do základů naší františkánskou a lidskou rodinou datum 24. února 2022. Byl to den, kdy začala válka
mezi Ukrajinou a Ruskem.
Tyto tragédie nás však všechny podnítily k tomu, abychom hledali způsob, jak pomoci bratrům, sestrám, rodinám, kteří přišli o své domovy, bezpečí, majetek, dokonce i své rodinné příslušníky.
Krátce poté, co tyto smutné události začaly, jsem jménem našeho předsednictva rozeslal prosbu, v níž jsem
požádal naši sekulární františkánskou rodinu, aby podpořila naše bratry a sestry zasažené přírodní katastrofou
a válkou. Odezva byla ohromující. K dnešnímu dni jsme pro bratry a sestry v Brazílii obdrželi cca 28 000 eur,
pro Ukrajinu téměř 70 000 eur… a další přibývají každý den!
Vaše laskavost a štědrost mění životy velmi konkrétních lidí v Brazílii a na Ukrajině. Nikdo z nás tam nemohl
být osobně, aby je podpořil a utěšoval, společně jsme ale mohli poskytnout finanční prostředky, které jim dodaly naději a určitou úlevu.
Velmi vám děkuji za váš dar a za všechny modlitby, a to i jménem našich brazilských a ukrajinských rodin!
Celou částku vašich darů jsme již poslali do Brazílie v naději, že bude efektivně využita a přinese lepší situaci
těm, kteří trpěli touto přírodní katastrofou. Tímto můžeme uzavřít akci solidarity.
Prostřednictvím členky našeho předsednictva Diny Shabaliny, která žije na Ukrajině, jsme obdrželi první žádost o pomoc bratrům a sestrám na Ukrajině, kteří potřebují lékařskou péči, operace, léky, jídlo, kojenecké potřeby, dříví, chodítka, peníze na zaplacení energií – velmi konkrétní lidé s velmi konkrétními potřebami. Doufám, že velmi brzy budeme moci odeslat první část pomoci, po které budou jistě následovat další kroky.
Mezitím očekáváme, že uslyšíme o potřebách mnoha dalších, protože tato válka nadále přináší těžkosti a devastaci daleko za hranice toho, co si dokážeme představit. Pokud jste ještě neměli možnost přispět, nebo můžete poslat další dar, prosím zvažte to, váš dar bude osobně doručen trpícím na Ukrajině.
Ještě jednou vám všem děkuji za vaše štědré dary. Je to velmi silný symbol pocitu sounáležitosti s OFS, symbol úžasného bratrského ducha. Jakmile budeme mít zprávy o využití prostředků, dáme vám vědět.
S bratrským pozdravem
váš bratr a váš ministr
Tibor Kauser
Generální ministr CIOFS
- 9 -
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KALENDÁRIUM
2. srpna

Svátek Panny Marie Andělské
Porciunkule ve všech františkánských kostelích

srpen 2022

Závěr Cyrilo-Metodějské pouti

18.-21. srpna

Františkánské exercicie Olomouc

27. srpna

Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření

1. září

Den modliteb za péči o stvoření

16.-17. září

Pouť na Svatý Hostýn – 130. ročník

24. září

Pouť ke hrobu P. Moce – Hrádek u Vlašimi

21.-25. září

Františkánské misie (Děčín)

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)
- 11. srpna – sv. Kláry
- 25. srpna – sv. Ludvíka IX., krále

NABÍDKA ONLINE SEMINÁŘŮ
Mezi námi terciáři jsou bratři a sestry, kteří přijímají modlitební prosby a přimlouvají se na jejich úmysly. Je
potěšující, že každý měsíc přibude jeden či dva noví přímluvci, kteří jsou ochotni modlit se na dálku za druhé
v rámci velké skupiny přímluvců RUAH. Centrem je malé poutní místo Svatý Antonínek nedaleko Velehradu.
Z posledního zasedání národní rady řádu plyne, že národní formátor má rozesílat materiály, povzbuzovat
formátory jednotlivých MBS a udržovat s nimi pravidelný kontakt. Přitom formátor na jakékoliv úrovni nemá
zapomínat i na svoji osobní formaci, na péči o svoji duši, zkrátka být o krok napřed a vést společenství.
Členové RUAH pořádají mimo jiné online semináře, o kterých budu pravidelně informovat všechny formátory
místních bratrských společenství. Pro povzbuzení nám všem může být svědectví Aničky Brigity a Pavla Antonína z bratrského společenství v Sušici.
Hana Brigita Reichsfeld, národní formátorka
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SVĚDECTVÍ MANŽELŮ TERCIÁŘŮ ZE SUŠICE
Děkujeme za úžasný seminář ZVUK POLNICE, který nám dal mnoho dobrých rad a také povzbuzení do našeho života i do služby přímluvců. Pán všechno tak nádherně vede a dokáže neustále překvapovat. A také nás
stále ujišťuje, že u Něho žádná modlitba nezapadne, ale je vždy použita v pravý čas a velice často úplně jinak,
než jak my si to představujeme.
Těch svědectví o Božím vedení jsme zažili již mnoho, ale ráda bych napsala o tom, které jsme v rámci semináře sdělili v naší skupince. Mimochodem to bylo opravdu Duchem vedené rozdělení, moc Pánu děkujeme za
lidi, které jsme tam měli možnost blíže poznat a sdílet se s nimi.

U nás v Sušici se každý čtvrtek od května do září koná mše sv. v kapli Andělů Strážných /na Andělíčku, jak
všichni říkají. a před mší sv. je možnost využít služby přímluvné modlitby. My s Pavlem tam teď máme službu až do konce června a po našem prvním nedělním setkání na semináři jsme si s Pavlem řekli, že se ještě více
budeme modlit za trpící Ukrajinu a mír a pokoj na celém světě, již od začátku války se modlíme každý den
Korunku a Růženec a prosíme Pána Ježíše a Pannu Marii o pomoc.
Ale Pán nás použil ještě jinak, a jak bylo také v přednášce semináře řečeno, Pán chce, abychom nechodili daleko, ale všímali si těch, kteří jsou blízko a kolem nás. Ten čtvrtek po prvním online setkání semináře postával
před kaplí, kde se koná přímluvná modlitba, mladý muž a rozhlížel se kolem, tak jsem se ho zeptala, jestli
chce jít na modlitbu a on jen tak pokrčil rameny a řekl, že tedy jo. Ale až když se rozpovídal, tak jsme zjistili,
že vůbec neví, co přímluvná modlitba je. Říkal, že je sice pokřtěný, a to díky svojí babičce, ale vírou doma
nežijí, taky že hodně čte, ale když vyprávěl, co všechno čte a o co se zajímá, tak jsme si uvědomili, jak hodně
bloudí. Do kostela že chodí proto, že ho to tam nějak hodně táhne, ale o svátostech neměl téměř potuchy. Nabídla jsem mu, že jestli bude chtít, tak mu příště přinesu a daruji Kancionál, kde se dozví blíže o tom, co se při
mši sv. děje. Nejdříve mi sice na to pověděl, že ten zpěvník nechce, protože on nezpívá, ale až když jsme mu
ukázali, co tam všechno najde, rád souhlasil a další týden přišel znovu a stále měl spoustu otázek. Zajímal se
také o nás, tak jsme mu řekli, že jsme františkánští terciáři a kupodivu nějakou představu o tom, kdo jsou terciáři už měl:-) a také o sv. Františkovi toho věděl spoustu. No a mně napadlo, že mu řeknu, zda by nechtěl někdy přijít na naše setkání terciářů, že by se s františkánskou spiritualitou mohl seznámit a že bychom mu třeba
domluvili i schůzku s někým z kněží, aby se mohl připravit i na přijímání svátostí, pokud by o to stál. A tento
25letý mladý muž s námi dokonce jel i na letošní Mariánskou terciářskou pouť Prahou, byl z toho nadšený a
na všechny, kteří jsme jeli od nás ze Sušice, měl stále cestou spoustu otázek. A tak za něj každý den s Pavlem
prosíme Pána, aby si ho vedl tou správnou cestou, aby už nebloudil, ale přijal Pána Ježíše za svého přítele a
učitele.
Ještě jednou Vám všem z týmu, který seminář pořádal, srdečně děkujeme a vyprošujeme Vám Boží požehnání
a hojnost darů Ducha svatého.
Pokoj a dobro!

Anička Brigita a Pavel Antonín Blažkovi, MBS Sušice
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Mariánská pouť Prahou 4. 6. 2022
V sobotu před slavností seslání Ducha svatého sjeli se sekulární františkáni do města pražského.
Aby zde mariánskou pouť spolu vykonali, za mír a pokoj prosili a též Bohu děkovali.
V kostele kapucínském při mši krásnou píseň zapělo na 60 bratří a sester, co ze Slovenska přijelo.
Zástupci naší národní rady zajistili průběh akce a též abychom neumřeli žízní a hlady.
Po krátkém občerstvení jsme šli na Loretu a úvodní desátek sedmiradostného růžence pomodlili se tu.
V poledne zvonkohra zahrála „Tisíckrát pozdravujem tebe“, nad hlavou měli jsme celý den slunečné nebe.
Kolem Hradu ulicí Nerudovou sešli jsme k Pražskému Jezulátku a chvíli pobyli při modlitbě v příjemném
chládku.
Přes Karlův most ke Křížovníkům následně naše kroky vedly, mnozí byli už rádi, že do lavic si sedli.
K Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí u orloje, dál směřovali jsme všichni šlépěje svoje.
V minoritském kostele svatého Jakuba další ze zastávek na modlitbu jsme měli a s národním duchovním asistentem otcem Kryštofem potkat jsme se směli.
Další kapucínský kostel svatému Josefu zasvěcený přivítal modlící se františkánské muže i ženy.
Závěr poutě zavedl nás do centra dění, kde krásou kostela Panny Marie Sněžné jsme byli ohromeni.
Čtvrtou odpolední odbíjely právě zvony a z kůru linuly se varhanní hudby tóny.
Únava a bolest nohou jistě znáti byla, však setkání jako tato jsou velmi milá.
Z České republiky byli na pouti zástupci třeba z Jihlavy a Sušice a doufáme, že příští rok se nás sejde ještě o
něco více.
Veršovanou vzpomínku na krásnou pouť posílá Majka Anežka Pechová OFS – MBS Jihlava
též fotografii nás sester z Vysočiny – z jihlavského MBS

Z MÍSTNÍCH SPOLEČENSTVÍ
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Vydařený víkend v Praze 4. 6. 2022
Před devátou hodinou bylo před kapucínským klášterem v Praze na Hradčanech veselo. Vítali se mezi sebou
terciáři z celého Slovenska a Čech. Slovenská účast silně převýšila účast z Čech. Jak se nám stává i dnes byl
trošku františkánský zmatek, kdy začíná mše, a tak někteří z poutníků o ní přišli. Mši celebroval Provinciál
Kapucínů Michael Dismas Tomaštík OFMCap a po mši nás přivítal národní ministr Václav Hájek OFS. Po
občerstvení a sdílení v zahradě o které se obětavě postaral Pavel Vaněček, byla ve 12 hodin zahájena pěší
pouť v Loretě.
Na pouť přijelo 66 slovenských terciářů. Z Čech pak z Uherského Hradiště, z Jihlavy, Sušice, z Plzně a několik lidí přišlo i z Prahy a okolí a to i přesto, že všechny navštívené kostely dobře znají a navštěvují je i během
roku. Těšili se na společenství s druhými.
Jezulátko, Křížovníci, Mariánský sloup (s irskou hudbou ze stánku vedle - někteří jsme na ní a z radosti Ducha svatého tančili), dále pak sv. Jakub, sv. Josef s Tadeáškem a nakonec Panna Maria Sněžná. Zpěv na celé
pouti zajistily slovenské sestry a bratři. Opravdu umí pěkně zpívat od srdce.
Slovenští bratři se pak ještě radovali z Vigílie u PMS od 21 hodin. Byli nadšení. Spát šli po agapé až v jednu
v noci.
Druhý den se pokusil Luboš dělat slovenským terciářům průvodce po Praze. Nejprve mše svatá v katedrále
v kapli v 8:30 (kněz měl radost, že jsme naplnili kapli pro 30 lidí šedesáti slováky + místními farníky) Sestry
ze Slovenska zajišťovaly opět zpěv, ale liturgii se snažili říkat česky aby nerušily. Pak následovala procházka
hradem a pak procházka po zámeckých schodech až do kláštera sv. Anežky. Loučení bylo vřelé. Sestra Monika Olečková ze Slovenska mi hned sdělila, kdy si máme naplánovat další pouť Prahou, protože ze Slovenska
přijedou i další rok (příští pouť bude 3. 6. 2023 - bude nás z Čech ještě víc?). Jak je vidět naše národní rady
spolupracují skvěle. Společné foto je ve fotopříloze
P.S. Moje neděle pokračovala v radostném duchu dál. Na oběd jsem byl pozván k bratrům františkánům a pak
jsem slavil spolu s se společenstvím MBS PMS jejich volební kapitulu. I ta byla vedena s podporou Ducha
svatého a byla pro ně opravdovou slavností. O tom další zpráva.
Vydařený víkend Luboše Kolafy OFS z Plzně

Mariánská oblastní pouť na Svatou Horu v roce 2022
Na Svaté Hoře se tentokrát sešli terciáři z oblasti v neděli. Proto jsme neorganizovali františkánskou mši, ani
tradiční rekolekci. Sešli jsme se na farní mši v 11 hodin, kterou celebroval místní kněz z řádu redemptoristů.
Při mši byla pokřtěna jedna farnice. Spolu celebrovali Jan Nepomuk za poutníky terciáře a také kněz který přijel s autobusem se Slovenskými poutníky z televize Lux. Mše venku byla zcela zaplněná a měla slavnostní
atmosféru.
Terciáři přijeli z Plzně, Sušice, Černošic, Prahy a Staré Boleslavi. Celkem nás bylo na mši svaté kolem třiceti.
Po mši svaté jsme se sešli na občerstveni a po 13 hodině jsme krátce podiskutovali na téma - jak je dobré být
spolu a sdílet se. Jarda Šedivý z Plzně pak zorganizoval Křížovou cestu na Toufarově louce.
Myslím, že naše pouť byla ve znamení pohody a pokory. Tématem bylo Být jen tak spolu… Neorganizovali
jsme nic složitého, a přitom jsme měli skvělý pocit z toho, že jsme si popovídali mezi sebou a že jsme prostě
jen tak byli spolu.
Při zpáteční cestě plzeňští poutníci ještě společně navštívili starý zachovalý židovský hřbitov ve Spáleném Poříčí.
Společné foto z Křížové cesty je v příloze.
Záznam z kroniky MBS Plzeň
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MISIONÁŘI V CÍRKVI A ŘÁDU
Zaujala mě slova Br. Michaela Perryho OFM, která zazněla na Generální kapitule v Římě 16. listopadu loňského roku. O tom, jak se stát zodpovědnými spoluučedníky ve františkánském životě: „Máme podporovat a
udržovat naše povolání jako spolubratří a spolumisionáři v církvi a řádu, kteří se pohybují směrem ven od
bratrství k misii v péči o všechen Boží lid.“
K misiím a evangelizaci mě to táhne mnoho let. Tak se stalo, že skrze můj koníček a zároveň relax, jímž je
motorka, došlo letos již potřetí k evangelizační akci na Svatém Antonínku, kterou pořádá společenství
přímluvců RUAH ve spolupráci s bratry františkány 1. řádu a motorkáři. V roce 2020 jsem nabídla možnost
požehnání všem zájemcům z řad motorkářů. Mysleli jsme si v organizačním týmu, že přijede možná 50,
možná 100 motorek, a přijelo jich hned tři sta. V roce 2021 jich bylo ještě víc. 21. května 2022 se louka pod
kaplí opět zaplnila stovkami motorek.
Motorkářská pouť na Svatém Antonínku je poutí se vším všudy. Letos zpovídali dva františkánští kněží.
Otec Eliáš procházel mezi motorkami, slovo dalo slovo, a poté vyzpovídal motorkáře, který přišel ke svátosti
smíření po dvaceti letech. Společenství RUAH nabídlo letos poprvé osobní přímluvnou modlitbu. Všichni
účastníci mohli napsat prosbu, když je třeba něco tíží a chtěli by to svěřit Bohu. Prosby se vkládaly do džbánu v kapli svatého Antonína. Přímluvci společenství RUAH dostávají pravidelně emailem modlitební prosby
a modlí se za ně. Dvakrát ročně je v kapli sloužena mše svatá na úmysly proseb ve džbánu.
Společenství RUAH děkuje bratrům Eliášovi Tomášovi, Felixovi Máriovi a Máriovi Vianeyovi za krásnou
evangelizaci.
Bohu díky za vydařenou misii, sv. Antonínovi za přímluvu, Panně Marii za ochranu!

Těšíme se na příští ročník, dá-li Bůh.
sestra Hana Brigita Reichsfeld OFS Uherské Hradiště

Na Antonínku se sjelo 550 motorek aneb
Motorkářská pouť na Svatém Antonínku 21. května 2022
Na Svatém Antonínku se sjelo 550 nejrůznějších motorek, tříkolek, čtyřkolek a mezi ně se dokonce vmáčkly i
elektrické koloběžky. Všichni si na Antonínek přijeli pro požehnání. O to se postarali rovnou čtyři kněží (P.
Eliáš Paseka OFM, P. Maria Vianey OFM, P. Felix Mária Žiška OFM a P. Vojtěch Radoch, rodák z Ostrožské Lhoty). Ještě před tím ale sloužili mši svatou před neobvyklými účastníky. Místo tetiček ve fěrtůšcích a
krojovaných do lavic u venkovního oltáře zasedli drsní muži a ženy převážně v černých kožených motorkářských oblecích. Hlavním celebrantem byl ostatně františkánský kněz P. Eliáš Paseka – motorkář, který na Slovácko přijel z Moravské Třebové také na motorce.
Ve své promluvě při mši svaté mimo jiné řekl: „Užívám si toho, že jsem tady s partou fajn lidí, které spojuje
společný koníček. Touto mší chceme děkovat a chválit. Nosím ve svém srdci kamarády, kteří už doputovali.
Na ně chceme pamatovat stejně jako na živé, kteří se zde setkáváme. Jsem moc rád, že jsem dnes tady s vámi.
Někteří říkají, že se sem vrátili, protože tady byli vloni a bylo to moc fajn. A navíc děláme dobrou věc, když
vybíráme na kluky, co potřebují peníze na rehabilitaci. Moc bych nám přál, abychom z této mše svaté odcházeli jiní. Věřím, že po každé mši svaté na nás Bůh pracuje. Je důležité, abychom všude přinášeli pokoj a lásku. Zvláště tam, kde to není. Pokud se nám toto podaří, tak bude šťastný nejen ten druhý, ale my všichni. Svět
Z MÍSTNÍCH SPOLEČENSTVÍ
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potom bude jiný. Musíme začít u sebe. Budeme žehnat vám, vašim rodinám, těm, které nosíte v srdcích a samozřejmě také motorkám,“ uzavřel svou řeč františkánský kněz.

Motorkářská pouť se letos na Antonínku uskutečnila potřetí. „V roce 2019 jsem vyměnila motorku a chtěla si
ji nechat požehnat. Nabídla jsem tuto možnost i kamarádům. Nakonec tehdy této možnosti využil pouze Karel
Jurček z Tvarožné Lhoty. Motorky nám na dvoře františkánského kláštera v Uherském Hradišti požehnal otec
Felix Mária. No a tím vlastně vše začalo,“ vzpomíná iniciátorka Motorkářské pouti na Svatém Antonínku
členka třetího františkánského řádu Hana Brigita Reichsfeld z Veselí nad Moravou. „Oslovila jsem potom kamarádku Lenku Sasínovou a Saint Anthony MC, jestli by pomohli s organizací. Řekli ano a v roce 2020 se
uskutečnila první pouť,“ připomíná něco z krátké historie Motorkářské poutě na Antonínku Hana Brigita Reichsfeld. Letos se organizace společně ujali Saint Anthony MC, nezávislí motorkáři, františkáni, společenství
RUAH a řada dobrovolníků.
Účastníci mezi sebou v sobotním odpoledni uspořádali sbírku pro kvadruplegika Ivana a od narození vážně
postiženého Mirečka. Podařilo se vybrat 31 800 Kč, které byly rozděleny rovným dílem oběma klukům. Darované peníze chlapci využijí k rehabilitaci, kterou nehradí zdravotní pojišťovny.
Lenka Fojtíková

Vzpomínka na bratra Vladimíra
Na neděli Božího milosrdenství letošního roku zemřel terciář, bratr Vladimír Dlouhý OFS, člen společenství
v Brandýse nad Orlicí. Dožil se téměř 98 let. Byl to muž plný víry, dobroty, pokory a odevzdanosti do vůle
Boží. Setkání s ním bylo všem okolo povzbuzením.
I ve svém pokročilém věku byl stále aktivní, o čemž svědčí i to, jak přišel do našeho společenství. Bylo mu
téměř 90 let, když vypátral kontakt na bývalou členku již zaniklého společenství v České Třebové, ve kterém
několik let působil jako ministr, Marii Magdalénu. To už byl jen krůček k tomu, aby se stal členem našeho
společenství.
Celý život pracoval jako truhlář, ve svém řemesle vynikal, a jeho mistři ho posílali všude tam, kam jiní pro složitost výroby jít nechtěli. Přestože vykonával těžkou fyzickou práci, vždy si našel čas na oblíbenou četbu duchovní literatury a modlitbu.

V závěru života už do společenství nemohl pro svoji nemoc dojíždět, ale vždy, když jsme měli setkání, zavolal,
zajímal se o dění ve společenství a ujišťoval nás svojí modlitbou. Byl vděčný za každou naši návštěvu.
Moc rádi a s láskou na něj vzpomínáme.
Jindřiška Kučerová OFS, MBS Brandýs nad Orlicí
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Pouť do Poříčí žije
V tomto roce 2022, v sobotu 23. dubna, se opět sešli poutníci v Poříčí nad Sázavou u hrobu br. Dr. Františka
Noska a na mši svaté, obětované za něj. Byla to již 87. pouť. Věřící začali spontánně putovat k jeho hrobu
brzy po jeho smrti (17.dubna 1935) a pak vždy kolem výročí jeho smrti.
Tyto pouti se konaly vždy, bez ohledu na okolnosti, které byly často nepříznivé. Ani válka, ani protináboženský teror v 50. letech, nedokázaly odradit od pouti ty, kteří si Noska velmi cenili a vzpomínali na něj. Cenili
si jeho zbožnosti, ale také jeho mnohostranné aktivity v oblasti politiky, charity, ale také budování kostelů.
Mimo jiné se velmi zasloužil o postavení kostela sv. Anežky v Praze-Spořilově. Pouť se konala – i když ve
velmi skromném rozsahu – i v covidových létech 2020 (5 poutníků jako delegace ostatních) a 2021 (víc poutníků).
Letos pouť připadla do radostného velikonočního období. Je dobře, když pouť tak vyjde. Vždyť Nosek šířil
radost, snad nejvíc, když hovořil k mládeži. Tito bývalí mládežníci pak putovali desítky let k jeho hrobu. Není asi náhoda, že se po velmi dlouhou dobu konaly tyto pouti vždy o 1. neděli po Velikonocích, tj. o 2. neděli
velikonoční.
Br. František Nosek byl členem III. řádu sv. Františka z Assisi, dnes nazývaného Sekulární františkánský řád
- SFŘ. Je proto přirozené, že se řád stará o Noskovu památku a zve na tuto pouť. Přitom spolupracuje s I. řádem sv. Františka. Letos jsme měli radost, že hlavním celebrantem byl Otec Jakub František Sadílek OFM,
provinciál řádu františkánů. Otce Jakuba dobře známe.
O Noskovi řekl m. j., že Nosek působil veřejně, ale i skrytě. Často dělal dobro skrytě, nestavěl se tak, aby jej
všichni viděli. Proto všichni nevěděli o dobrém, které dělal. Můžeme prosit Noska o přímluvu v bolestech
dnešního světa. K tomu můžeme dodat, že v Krédu vyznáváme společenství svatých. To znamená, že se za
sebe navzájem přimlouváme. I ti, kteří nás předešli na věčnost, se za nás přimlouvají a naopak.
Po mši svaté a po modlitbě u Noskova hrobu – který je blízko vchodu do kostela – jsme přešli na faru, kam
nás pozval farář v Poříčí, Otec Ondřej Kapasný. Otec Jakub tam odpovídal na dotazy. Rozhovor moderoval
br. Jiří Zajíc, publicista, který je nyní ministrem společenství SFŘ u sv. Anežky na Spořilově. Nejvíc dotazů
se týkalo misií, které konají františkáni v různých městech. Jak řekl Otec Jakub, evangelizují. Toto slovo že
bylo ještě nedávno pociťováno jako skoro nevhodné. Avšak po výzvách posledních papežů k nové evangelizaci již zdomácnělo. Další dotazy se týkaly řádu františkánů v naší zemi.
Jiné dotazy směřovaly na Otce Ondřeje Kapasného a na jeho rozsáhlou farnost. Je potřeba říci, že Otec Ondřej je poměrně mladý, několik let po vysvěcení, a svědomitě se stará o svěřené farníky. Do jeho působnosti
patří i hospic Dobrého pastýře, který je v obci Čerčany nad Sázavou.
Máme radost, že je velmi dobrá spolupráce Sekulárního františkánského řádu a poříčské farnosti. Připomněli
jsme si také město Chrudim, Noskovo rodiště. Po léta odtud přijížděl Otec Josef Smola, arciděkan chrudimský. S ním přijíždělo i několik jeho farníků. Poblíž Chrudimi jsou Nasavrky, odkud obvykle přijíždí Otec Pavel Čtvrtrečka.
Miloslav Müller
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Z MBS Sokolov
Anička Hasilová - současná ministryně MBS Sokolov je terciářkou už 23 let. Ministryní byla devět let a nyní
po přestávce podle konstitucí nastává nejspíše další devítileté období. Její otevřený, upřímný a na nic si nehrající postoj k církvi a ke spiritualitě sv. Františka je vzorem prostého a jednoduchého počínání. Nic složitého. Aničce je 74 let a je dost nemocná. Plně spoléhá na Pána ve všem, co koná. Její laskavá upřímnost a plná důvěra v Boží pomoc působí ve farnosti tak, že lidé sami přicházejí do společenství Sokolov. Pokaždé když
s ní telefonuji nebo jedu k nim na přátelskou návštěvu v rámci oblasti s radostí hlásí, jak přicházejí do společenství noví zájemci. Anička je důkazem, že ne naše úsilí, ale spíše náš osobní příklad vede k tomu, že Pán
dává dary na lidech. Následující zprávu mi poslala přes farního kněze, protože sama počítač neovládá. Pan
farář P. Bystrík Feranec ochotně její ručně psanou zprávu přepsal na počítači. Chvála Kristu!
Proč jí poslala, když budeme mít vizitaci až na podzim? Protože si uvědomuje, že máme dávat o sobě vědět.
A možná protože jejich společenství je na úplné západní výspě v ČR a nejbližší na východ je Plzeň. Na sever
a na jih žádné. P. Marek Hric jezdí na společenství až z Klatov - tam a zpět 180 km. Proč to dělá? Protože je
má rád a protože je sám terciářem. (Jeden z několika diecézních kněží, kteří jsou zároveň terciáři). I když je
to zpráva pro delegáta NR, navrhl jsem jí do Zpravodaje. Proč? Abychom na osamocená společenství nezapomínali. A hned jsme se s Aničkou domluvili, že vezmu některé plzeňské terciáře a pojedeme se Sokolovským společenstvím do Sušice. Už se těším. Bratská setkání a sdílení jsou něco, co opravdu potřebujeme.
Luboš Kolafa

Zpráva o činnosti MBS – Sokolov
za období 2019-2022
Společenství MBS-Sokolov má 12 členů s profesí, 6 členů v iniciaci a 2 členy čekající na přijetí do iniciace.
Scházíme se každou 3. neděli v měsíci, kromě prázdnin, na faře v Sokolově od 14 do 16:30.
Společenství vede P. Marek Hric, který je našim duchovním asistentem. V programu setkání je modlitba
chval, díků, klanění, dále pak rozjímání nad Písmem Svatým a následná katecheze. P. Marek si najde pravidelně čas a dává prostor ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Po občerstvení, při kterém probíhá
diskuze, je závěrečná modlitba a požehnání na cestu domů.
V srpnu slavíme Porciunkuli, letošní slavnost proběhne v Sušici, společně se společenstvím MBS-Sušice.
Jeden člen společenství MBS-Sokolov studuje IFS a tři z nových členů, mají o studium zájem.
Sepsala 17. 6. 2022

Anna Hasilová, ministryně

Místní bratrské společenství v Hradci Králové vás zve na

6. ročník Františkánské stezky ke Dni modliteb za Stvoření.
Sraz bude 27. 8. 2022 v 9.00 u kostela sv. Antonína na Novém Hradci Králové (konečná trolejbusů č. 1
a 2.)
Na jednotlivých zastaveních v přírodě se budeme seznamovat s myšlenkami encykliky Laudato si a budeme
odkrývat zajímavé souvislosti mezi ekologií, teologií a františkánským přístupem ke Stvoření a přírodě.
V závěru bude možnost občerstvení.
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Z MÍSTNÍCH SPOLEČENSTVÍ

SPOLEČNÁ RADOST
Dne 18. 6. 2022 byla ve 13:00 v kostele Nalezení svatého Kříže sloužena mše svatá, při které složily trvalou
profesi neboli rozhodnutí žít podle evangelia sestra Darina Marie Brigita a sestra Magdalena Faustyna z MBS
Brno - kapucíni.
Účast sedmi kněží (z toho všichni tři národní duchovní asistenti SFŘ), sestry a bratři z MBS, rodinní
příslušníci a známí i (téměř) kompletní sestava národní rady SFŘ, ti všichni pomohli vytvořit širší společenství
a o to víc znásobit radost z této samo o sobě potěšitelné a bohulibé události. Ta jistě přispěla k povzbuzení
všem zúčastněným a také proto se o radost a oživovanou naději chceme touto formou podělit i s celým našim
národním společenstvím.
Při díkuvzdání Otci skrze Krista za všechny dary, které jsme od něj obdrželi, máme zvláštní důvod k vděčnosti
- dar, který těmto sestrám dává Pán tím, že je volá k životu ve světě v duchu blahoslavenství a dar, kterým
obdarovává i nás, když k našemu společenství připojuje nové členy (z rituálu i ze srdce).
Pokoj a dobro přeje bratr Peter – formátor MBS

Volební kapitula v MBS Černošice
se konala tradičně během nedělního setkání, a to 15. května 2022, netradičně zahájena mší svatou (protože
polovina členů je i vzdáleně „přespolních“, mše se jinak zúčastňují všichni ve svých domácích farnostech).
Místem setkávání je komunitní centrum MaNa, v těsné blízkosti kostela Nenebevzetí P. Marie. Na poslední

chvíli setkání zkomplikoval jeden z „posledních Covidů“ manželů Procházkových, ale kapitula nakonec proběhla řádně a potvrdila osvědčené role a jejich obsazení; bratr Josef Procházka musel svůj souhlas s volbou
formátora projevit na dálku, mobilem. Společenství vzniklo jako převážně „rodinné“- manželských dvojic, a
tři z nich dále tvoří jeho jádro; Lucie a Richard Poulovi jako příkladně spolupracující ministryně a její sekretář jsou „tahouny“ společenství. Jedno z manželství spirituálně utrpělo tím, že „sestra manželka“ požádala o
ukončení svého členství v SFŘ, a to bylo již i formálně potvrzeno po příslušných krocích na Národní radě.
Nevyřešeným problémem je členství dalšího manželského páru, kteří v Černošicích bydlí, na setkání docházejí jen výjimečně, a prakticky jeho životem nežijí, „vypadli z evidence“. Důvodem spíše jen tušeným, je jejich příklon k tradicionalismu staré řehole. Synodalita jen exponuje potřebu „vyjít“ za těmito ovečkami,

vždyť naše ochota naslouchat jejich důvodům může být cenná nejen jako první krok k jejich možnému
„návratu“, ale i jako porozumění tomu, co je potřeba uzdravit na životě našich společenství. Pro delegáta Národní rady je problém o to bolestnější, že většinu manželských dvojic zná již přes 30 let, a právě tito sehráli
důležitou roli už při jeho vstupu do SFŘ. Společenství má kvalitní duchovní asistenci Řádu bratří menších –
donedávna to byl bratr P. Eliáš Paseka a nyní P. Jan Vianney Dohnal. Jejich duchovní zkušenost by mohla
být při řešení tohoto problému velkou pomocí.
Lubomír Irenej Mlčoch
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Volby ve Šternberku
Bylo by možná zajímavé porovnat kde a v jakých prostorách se u nás místní bratrská společenství schází.
Vím, že to bývá třeba v klášterech bratří 1. řádu, nebo v různých farních prostorách. Ovšem jen jedno naše
společenství se může hlásit k tomu, že se schází u sester klarisek kapucínek ve Šternberském klášteře. Sestry
žijí v přísné papežské klauzuře, kam nikdo z nás normálně nemůže, ale mají pro setkávání s návštěvami několik hovoren a ta větší hostí každý měsíc MBS. Jednou do roka se zde sejde MBS i se sestrami. Jednou jsem se
náhodou nachomýtla a můžu dosvědčit, že zde vládne velmi vřelá a milá atmosféra. V dubnu 9. ovšem sestry
byly přítomné pouze při mši sv. a společných večerních chválách. Pak se slavila volební kapitula MBS. I když
je to jistě čas, který má v sobě trochu nervozity, jak to všechno dopadne, aby všemu potřebnému bylo učiněno
zadost. Myslím, že je to zároveň opravdu slavnost od slovesa slavit. Slavnost života společenství, které žije,
dýchá a nechává se Duchem sv., formovat a vést do dalších let. Místní společenství patří taky k jedněm ze
společenství, které vznikly už za dob totality a najdete zde členy, kteří skládali svou profes už v roce 1980.
Jsou zde ale také členové, kteří skládali profes později i ti, kteří na ni teprve čekají. Společenství rozhodlo, že
se dopředu nedomluví, jak to někde bývá na možné „kandidátce“ k volbám, ale že volbu nechá vývoji a Duchu sv. Když jsme si před volbami povídali, kdo by mohl, nebo nemohl, přijmout nějakou službu ve společenství a proč, vypadalo to dost napínavě. Jak už to tak bývá, do služby se nikdo moc nehrnul, ale našli se i ti,
kteří byli ochotní kandidovat. Byla jsem sama zvědavá, co má Pán pro toto společenství připravené. Volba
proběhla a věřím, že společenství má tu nejlepší novou radu, jakou potřebovalo a bude mu dobře sloužit. Jsem
moc ráda, že jsem mohla toto společenství blíž i poznat, je to opravdu zralé, krásné společenství. To, že se má
nová rada čile ke službě, ukázalo, že v závěru setkání vznikla myšlenka, že by bylo dobré, kdyby se společenství, která mají územně k sobě blízko, mohla potkat. Jak to dopadlo, se dozvíte, dá-li Pán v příštím Zpravodaji. Nebo kdo můžete, přijďte se podívat do Olomouce v neděli 19. června v 14.30 do kapucínského kostela,
kde budeme začínat společnými odpoledními chválami z breviáře.
Těšíme se na to, co má pro nás všechny Pán nachystané
S přáním Božích darů pro novou radu a MBS ve Šternberku Marcela Řezníčková

Volební kapitula v MBS Kroměříž
Když jsem telefonicky domlouvala volební kapitulu v Kroměříži, tak jsem s radostí vzpomínala na vlídné přijetí a františkánskou radost sester a bratří tohoto společenství na vizitaci v listopadu 2021. Jaké však bylo mé
překvapení, když mě sestra ministryně Helenka sdělila, že většina sester ze společenství se cítí velmi staré,
unavené, už nechtějí sloužit v radě MBS a co kdybychom společenství zrušili….
Po počátečním velkém překvapení jsem Helenku povzbudila, že rušení společenství by byla velká škoda, že
starší sestry jsou pokladem pro náš řád, protože se modlí… Po vzájemném povzbuzení jsme se dohodly na
společné modlitbě za pomoc pro celé společenství a za nadcházející volby… Za týden mi Helenka v telefonu
sdělila, že 3 sestry by byly ochotné ještě jedno období sloužit a mohly by třeba i nějaké služby spojit – chvála
a díky Bohu! Dokonce sestra Jana nemá ještě ani 50 let a je ochotná kandidovat…
Do Kroměříže jsem jela 21. 5. 2022 s nadějí a důvěrou, že radu MBS s Boží pomocí zvolíme a taky se tak stalo. Na volební kapitule se sešlo 10 sester a bratří a bylo řečeno, že v takovém počtu se už dlouho nesešli. Velmi děkuji sestře Janě Pláteníkové, že je ochotná sloužit jako ministryně, že má upřímnou starost o starší sestry
ve společenství a chtěla by s Boží pomocí přiblížit náš řád ostatním farníkům v Kroměříži a okolí. Děkuji také
sestře Anně Konečné, která se ujala služby zástupkyně ministra, Eva Remešová bude sloužit 2 období jako formátor, Helenka Juhaňáková převezme sekretariát MBS a sestra Ludmila Kostihová bude dále pokladníkem
společenství – už 3 volební období.
Mám upřímnou radost a velmi děkuji všem sestrám, které jsou ochotné sloužit, kéž jim náš Pán vše odplatí, On
nejlépe ví…
S přáním pokoje, dobra a naděje Marie Richterová
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Slavení volební kapituly u MBS PMS v Praze dne 5. 6. 2022
Není nic chytřejšího než zvolit datum místních volební kapituly na svátek Seslání Ducha svatého. To pak
jde všechno, jak když máslo krájí.
Slavení volební kapituly MBS při kostele Panny Marie Sněžné zahájil povzbuzením provinciál Františkánů
Jakub Sadílek OFM. Mluvil o pomoci Ducha svatého. Pak krátce promluvil delegát národního ministra na
téma - Ježíš sebe nazýval Synem člověka a jako člověk nám je vzorem v projevování ovoce Ducha a obětavého života.
Samotné volby byly složitější o to, že jsme Ducha Božího prosili, aby složení rady velkého společenství
(má 45 členů rozdělených do dvou samostatných skupin, jak nám umožňují Generální konstituce v čl. 34)
bylo vyrovnané. A tak ministr byl zvolen z jedné a zástupce z druhé. Také formátora pro trvalou formaci
má každá skupina svého. Pro pomoc bylo zvoleno také víc členů rady. Na kapitule bylo přítomno 29 aktivních voličů
Složení místní rady MBS PMS Praha na volební období 2022- 2025
1.ministryně: Věra Eliášková
2.zástupkyně ministryně: Marie Hamplová
3.formátorka: Tereza Skálová
4.sekretářka: Lucie Vorlová
5.pokladník: Otakar Hampl
6.členka rady pověřená formací na pátečních setkáních: Kateřina Bubeníčková
7.další členové rady:
8.Šárka Pochová,
9.Ludmila Okamurová,
10.Stanislava Steinerová
duchovní asistent z 1. řádu: Gabriel Kubík
Jedna skupina společenství je složena s mladších a intelektuálněji založených členů, kteří jsou ještě velmi
aktivní ve světě a druhá skupina jsou především senioři se zdravotními a jinými potížemi. První skupina
přijala druhou mezi sebe, když stárnoucí společenství nebylo schopno sestavit svoji radu. Největší pomoc
Ducha svatého vidím v tom, že se na pomoc druhé skupině, složené z nemocných seniorů nabídli dva bratři
z jiných MBS: Francesco Novák OFS - z MBS Stará Boleslav a Lubomír Mlčoch OFS z MBS Spořilov.
Jsou ochotni navštěvovat nemocné členy a členy, kteří už dlouho na společenství z neznámých důvodů nedocházejí a konat jinou pastorační činnost.
To je nová myšlenka, jak si mohou MBS v blízkém okolí vzájemně pomáhat. Možná vzor pro všechna
ostatní stárnoucí MBS. Na konci slavení promluvili oba obětaví pomocníci o své nabídce pomoci a jejich
slova byla přijata potleskem.
Pak ještě promluvili člen MBS Hayato Okamura, poslanec za stranu lidovou. Hayato nabídl koncem roku
prohlídku Poslanecké sněmovny a modlitby v kapli Poslanecké sněmovny. Každé ráno se jich tam schází
kolem deseti členů vlády k modlitbám. Dám vědět, kdy to bude.
Dále promluvil nově zvolený pokladník Ota Hampl - poradce ministra Jurečky ve vládě. Povzbudil všechny, kteří mají nějaké vážné finanční potíže, aby se nebáli využít podpory od státu. Vláda má snahu nejchudším opravdu pomoci.
No a já jsem po dvou dnech služby poutníkům a MBS jel domů do Plzně vlakem sice úplně utahaný, ale
v duši s radostí, že Duch Boží je stále přítomen a nikdy na nás nezapomíná.
Luboš Kolafa OFS z Plzně
Z MÍSTNÍCH SPOLEČENSTVÍ
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Volební kapitula v Hradci Králové
V našem místním bratrském společenství v Hradci Králové jsme prožili 22. dubna 2022 volební kapitulu,
která se z důvodu pandemické situace konala o něco později než za obvyklé tři roky, a proto bychom vás
rádi seznámili s novinkami i aktivitami v našem společenství.
Máme celkem 19 členů s profesí a jednoho novice, avšak schůzek se zúčastňují i další přátelé sv. Františka.
V našem společenství je obvyklá šestičlenná rada, kterou bylo nyní nutné znovu zvolit. Sešli jsme se
v dostatečném počtu a hostem kapituly byl také bratr Eliáš Tomáš Paseka, kvardián z kláštera v Moravské
Třebové a sestra Markéta Kubešová, členka mezinárodní rady SFŘ. Stávající ministr bratr Vladimír Dvořák, který je nyní zástupcem národního ministra, již na ministra nekandidoval, vzhledem k tomu, že tuto
službu zastával již po tři volební období. Výsledkem voleb, po předchozích modlitbách a dřívějších jednáních, je tedy nově zvolená rada. Zcela novými členy rady se stali ministr Luděk (Ludvík) Hajský, zástupce
ministra Helena (Klára) Příhodová a formátor Roman (Josef) Netušil. Znovu zvoleni do svých předchozích
funkcí byli hospodář Marie (Magdaléna) Dvořáková a sekretář Martin (Tadeáš Maria) Weisbauer. Šestým
členem rady, bez funkce, byl zvolen Vladimír (Jan Pavel) Dvořák.
Členové našeho MBS pocházejí z různých farností v Hradci Králové i mimo něj a většina členů se aktivně
účastní života našeho společenství. Nyní, po volbách, přejeme sami sobě i všem našim členům - sestrám a
bratrům, aby se bohatý život našeho společenství dále rozvíjel, nejméně tak, jako dosud. Ze stávajících aktivit (kromě pravidelných měsíčních schůzek) můžeme připomenout například týdenní úterní modlitbu
růžence v kapli sv. Vojtěcha v královéhradeckém Novém Adalbertinu, páteční večerní modlitbu nešpor
on-line, vedení křížových cest v postních obdobích, každoroční účast v rámci Týdne otevřených kostelů
(královéhradecká specialita) i v Noci kostelů a další.
Tradicí se již stala „Lesní stezka ke světovému Dni modliteb za péči o Stvoření“, kterou organizujeme
pro veřejnost pravidelně od roku 2017. Letos tedy proběhne, dá-li Bůh, již po šesté. Impuls nám k ní nám
dal papež František se svou encyklikou Laudato si a vyhlášením Dne modliteb za péči o Stvoření, který je
zapsán v kalendáři naší církve vždy 1. září. Stezka se dostává pravidelně i do kalendáře akcí doporučovaných Národní radou SFŘ. V roce 2020 se, mimo jiné, Stezky zúčastnil také olomoucký biskup Antonín
Basler i tehdejší Národní ministr František Reichel. Na Stezce si na zastaveních objasňujeme různými texty
i citáty vztahy mezi encyklikou, ekologií, teologií a františkánstvím.
Další akcí, která je nová a doufáme, že se stane rovněž tradicí, je „Předvánoční rozjímavá vycházka“.
Loni se konala poprvé, symbolicky o zimním slunovratu, tedy o nejdelší noci v roce, 21. prosince. Probíhala v hradeckých lesích již za tmy. Při svitu betlémského světla z našich luceren a petrolejek jsme rozjímali
v tichu o příchodu našeho Pána, o tajemstvích radostného růžence a o vybraných textech z Písma. Prožívali
jsme tak trochu jiným způsobem advent. V závěru jsme pak měli krásnou příležitost popřát si požehnané
prožití vánočních svátků.
Bratr Roman také napomohl na konci loňského roku realizaci důležité aktivity určené pro všechny, komu
není lhostejný osud naší země, a sice tzv. „Modlitebního řetězce za zlomení moci zla nad Českou republikou a celým světem“. Zúčastnit se může každý dle svého uvážení libovolnou formou, například
modlitbou růžence, rozjímáním nad Božím slovem, účastí na mši svaté v konkrétní hodinu nebo jakýmkoliv jiným způsobem. V době války na Ukrajině modlitební řetěz bude pokračovat s příslušnými úmysly dále.
Jednou ročně společenství pořádá týdenní duchovní obnovy mimo Hradec Králové. V posledních letech
(od roku 2017) probíhala s naším duchovním asistentem bratrem Lukášem v Beskydech v počtu 10-14
osob. Novinkou bude letos v srpnu společná třídenní duchovní obnova pod vedením br. Lukáše společně
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s MBS v Červeném Kostelci poutním místě Rokole, ležícím v oblasti mezi oběma našimi MBS, kde máme
zamluvený poutní dům o kapacitě cca 30 osob. Naši členové se však účastní i dalších duchovních obnov
nebo seminářů pořádaných Národní radou SFŘ. Velký úspěch měly semináře na Velehradě pod vedením
Jeffa Scaldwella (2017) a Eliase Velly (2018-2020). Zúčastnění se následně o získané poznatky podělili na
našich schůzkách s ostatními.
Od loňského roku 2021 jsme se začali po dohodě s místním duchovním správcem podílet na programu
Porciunkule v Opočně, která je nejblíže k Hradci Králové. Má přání, aby nezůstala jen na úrovni světské
zábavy s lunaparkem a dalšími atrakcemi, ale aby v sobě nesla i františkánského ducha. Náš řád zde představil tehdejší Národní ministr bratr Luboš Kolafa, rozdávali jsme naše letáčky a prodávali publikaci „Osm
století na cestě evangelia se svatým Františkem z Assisi“. Porciunkule se zúčastnil také bratr Petr
z kapucínského kláštera v Sušici. Doufáme, že program opočenské Porciunkule podpoříme i letos. Slavnost
zde bude probíhat 6 - 7. srpna.
V neposlední řadě využíváme i toho, že v našem městě působí regionální redakce a studio Radia Proglas.
Někteří naši členové se zde často účastní živého vysílání modlitby růžence, modlitby večerních chval nebo
křížové cesty v postním období. Několikrát jsme zde uvedli i františkánský růženec. Propagací našeho řádu v Radiu Proglas byl také pořad z roku 2013 s názvem „Třetí řád svatého Františka v Královéhradecké
diecézi“(k poslechu zde: https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2013-01-22-22-00-00/) nebo
z poslední doby pořad v cyklu Křesťan a svět „29 let od úmrtí sestry Elišky Pretschnerové a její beatifikace“ (k poslechu zde: https://slovo.proglas.cz/kultura-a-vzdelavani/krestan-a-svet/29-let-od-umrtisestry-elisky-pretschnerove-a-jeji-beatifikace/). O této sestře z kongregace Školských sester sv. Františka a o novinkách jejího beatifikačního procesu nás informuje sestra Zdislava Nosková ze stejné kongregace, postulátorka procesu. Kongregace Školských sester sv. Františka patří rovněž do našeho Sekulárního
řádu. Za pozornost stojí i vyprávění sestry Zdislavy v pořadu „Eliška a Akce ´Ř´“ (k poslechu zde:
https://slovo.proglas.cz/kultura-a-vzdelavani/krestan-a-svet/eliska-a-akce-r/)
Již několik let naše společenství provozuje rovněž své internetové stránky: www.frantiskanihk.eu, kde se
s mnoha našimi aktivitami můžete seznámit.
Martin Weisbauer
Sekretář MBS Hradec Králové

Volební kapitula v MBS Hradec Králové
proběhla 22.4.2022 na faře v Pouchově. Z 19 profesních členů bylo přítomno 12, dále 1 kandidát a místní
duchovní asistent P. Lukáš Bradna,OFM. Z Moravké Třebové vážil cestu též národní duchovní asistent
P. Eliáš Paseka, OFM. Volby byly dobře připravené, vše klapalo jedna radost. Vláďu Dvořáka, který sloužil společenství jako ministr již 3. volební období, vystřídal ve službě bratr Luděk Hajský. Společenství je
velmi živé, aktivní, schází se nyní – pokud počítáme i on.line setkání – prakticky týdně a setkání s nimi je
pro mne osobně vždy velkou radostí a povzbuzením. Volební setkání jsme zakončili krásnou mší svatou,
slavenou společně se skauty, protože se blížil také svátek sv. Jiří – patrona skautů. A jelikož sv. František
je zároveň patronem vlčat, tak do sebe zase pěkně všechno zapadlo – jako vždy, když má režii Bůh.
Přeji nově zvolené radě hodně Boží ochrany a darů Ducha svatého!
Za Národní radu
Markéta Terezie Kubešová, OFS
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Vizitace v Blažovicích 12. 6. 2022
Sestry a bratři v Blažovicích jsou velmi radostní, spontánní a plní optimismu. Celá návštěva spojená
s vizitací se nesla v radostném duchu, kdy jsme vnímali jednotu a Bohem darované františkánské povolání.
Společenství se schází jednou měsíčně, ale protože velká většina jsou z jedné farnosti, vidí se téměř
denně. Mohou proto intenzivněji sdílet své radosti i starosti všedního každodenního života, navzájem
si pomáhat a povzbuzovat. Na měsíčním setkání společenství mají proto větší prostor ke společné
modlitbě, formaci a rozjímání nad různými tématy.

Od poslední vizitace v r. 2018 nijak nepokleslo nadšení a touha po následování svatého Františka, ani
pandemie koronaviru na tom nic nezměnila. Ba naopak – sestry a bratři si vybudovali krásnou elektronickou komunikaci na WhatsAppu, kde si utvořili svoji skupinu a byli v neustálém kontaktu,
mnohdy i do pozdních večerních hodin. Po skončení pandemie se opět schází osobně, na setkáních se
modlí a také rozjímají nad životem a svědectvím svatého Josefa.
Spolupráce s farností je velmi dobrá, bez nejmenších problémů, členové MBS se účastní poutí, akcí
farnosti, pomáhají při bohoslužbách, modlí se růženec, křížovou cestu, píší kroniku, uklízí v kostele,
jsou zkrátka všude, kde je třeba pomoci.
Také sami organizují poutě, společné prodloužené víkendy, kde poznávají krásy naší vlasti i prostředí
františkánských klášterů. Společně prožité chvíle jsou radostí i obohacením všech členů společenství.
Při návštěvě byl předložen dekret o ustanovení společenství i dekret o jmenování duchovního asistenta, kterým je otec Jan Kapistrán Gajdoš z Brna. Ochotně slouží tomuto společenství už 10 let a bylo
vidět nádherné souznění, blízkost a otevřenost ke všem sestrám i bratřím.
V lednu letošního roku zemřela nejstarší sestra Ludmila a členové společenství ji slavnostně doprovodili s modlitbou a vírou, že zasedne k hostině v nebeském království.

Návštěva v Blažovicích byla velkým darem krásně prožitého společenství, naplněného radostí, vzájemným sdílením a díkuvzdáním. Díky Pánu i Vám všem za krásné svědectví Vašeho života, vlídné
přijetí i pohoštění, díky, že se máme…

Pokoj a dobro, s láskou Marie Václava Richterová
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Národní rada Sekulárního františkánského řádu ČR

vás srdečně zve na

Františkánskou pouť na Sv. Hostýn
s připomínkou 100. výročí jmenování Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým a
metropolitou moravským, který byl také františkánským „terciářem“

16. – 17. 9. 2022

PROGRAM:

Pátek 16. 9. Nutná rezervace ubytování. Informace o ceně a volných pokojích poskytne Matice na
tel. 573 381 693 nebo na mailu: matice@hostyn.cz. Uveďte, že jedete na tuto pouť, mají zde pro nás zarezervovaných pár pokojů. Kdo se dřív nahlásí, bude bydlet, přihlášení nejpozději do 31.8.
17.45 hod
19.00 hod
21.30 hod

Mše svatá v kapli poutního domu s P. Eliášem Pasekou OFM
večeře „po františkánsku“ a společné sdílení
Kompletář a zahájení celonočního výstavu Nejsvětější svátosti (kaple)

Sobota 17. 9.
8.00 hod.
Ukončení výstavu Nejsvětější svátosti – Ranní chvály - (kaple)
9.00 - 10.00 přednáška prof. P. Pavla Ambrose SI Th.D autora knížky
Antonín Cyril Stojan Apoštol všeobecného kněžství (Jurkovičův sál)
10.15 hod
Poutní mše svatá v bazilice, hlavní celebrant provinciál kapucínů
P. Dismas Tomaštík OFM Cap
11.30 hod
Přestávka na oběd i bratrská a sesterská společná setkání
13.00 hod
Svátostné požehnání bazlika
14.00 hod
Cesta světla s komentářem z řehole SFŘ
(sraz u sochy Božského srdce, schodiště pod bazilikou)

Organizační pokyny:

1) Pro dopravu z Prahy i jiných míst, doporučujeme se domluvit ve společenstvích a využít společnou cestu autem a nabídnout cestu i starším členům MBS, nebo vlakem do Bystřice p. H.
Poslední bus z Bystřice na Hostýn jede z autobusového nádraží 15.45 stanoviště 4 nebo z vlakového nádraží v 16.00 hod.
Kdo by potřeboval odvézt nahoru později, ať se obrátí na bratra Vendelína tel. 602 720 627
Ideální je domluvit se předem, ale lze volat i v nouzi, zpožděný vlak apod.
2) Pokud pojedete autem, budete potřebovat povolení k vjezdu auta. Napište do 10. 9. na mail
reznickova.marcela@ado.cz,
Další informace o pouti: Marcela Řezníčková mobil 605 274 915
Z MÍSTNÍCH SPOLEČENSTVÍ
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VÝROČÍ PROFESE VE III. ČTVRTLETÍ 2022
MBS

Přijmení
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Řádové
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Kryslová

Marie

Františka

Blažovice

Benešová
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Ludmila
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Ludmila
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Klára
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Marta

Blažovice

Kaliánková
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Marie Magdalena

Blažovice

Pavlíková

Milena

Monika
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Řezáč

Karel
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Řezáčová
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Blažovice

Štěpánková
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Růžena Viterbská
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Švábenská

Eliška

Terezie
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Oldřiška

Alžběta

Hradec Králové

Moravcová

Marta

Terezie od Dítěte
Ježíše

Hradec Králové

Sinkoviczová

Kateřina

Marie

Liberec

Nevrlá

Irena

Klára

Olomouc rodiny Furmánková

Šárka

Johanka

Olomouc rodiny Knap

Heike

Zdislava

Jilemnice

Lenka

Markéta Koronská

Pilařová

Jilemnice

Žalská

Jana

Alžběta
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Martina

Františka

Hodonín

Viktorová

Marta

Františka
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Výročí profese
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25.09.1992

30
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30
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26.07.2002
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26.07.2002

20

15.09.2002

20

15.09.2002

20

15.09.2002

20

17.09.2002

20

17.09.2002

20

26.07.2017

5

26.07.2017

5
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Okénko otázek a odpovědí
Otázka: Jak ve společenství řešit nedostatek kandidátů na služby v radě MBS?
Odpověď: Bratrské společenství každé tři roky na volebním shromáždění či kapitule zvolí ministra a radu dle
předpisů GK a NS. Dle bodu 1. čl. 49 GK tvoří radu služby: ministr, zástupce ministra, sekretář, pokladník a
formátor. Dle potřeb společenství se mohou přidat další služby. Z práva samého je členem rady duchovní
asistent MBS (nevolí se). K platnému ustavení MBS se vyžaduje alespoň pět členů s trvalou profesí, protože
jen takový člen může být zvolen do služby v radě. Článek 82 GK stanoví, že služby ministra, zástupce ministra, sekretáře a pokladníka na téže úrovni (např. v MBS) jsou neslučitelné. Z toho vyplývá, že minimálně můžeme volit 4 členy rady, z nichž jeden bude vykonávat službu formátora sloučenou s některou z dalších služeb. Problémem je, když je méně kandidátů na služby (méně než 4), anebo není kandidát na ministra a jeho
zástupce. Pouze v mimořádných případech mohou existovat bratrská společenství bez řádné rady. Tento nedostatek doplní na dobu nezbytně nutnou rada vyšší úrovně, která se postará o obnovení bratrského společenství, o formaci jeho animátorů a o provedení voleb (bod 1. čl. 31 GK). Zde hrozí zánik MBS, i když způsoby
a podmínky zániku nejsou v GK a NS uvedeny a je třeba je odvozovat od podmínek pro platné ustavení MBS
(čl.46 GK) a ustanovení o jejich životě a životě jejich členů (delší dobu není MBS schopno řádně fungovat
dle příslušných ustanovení Řehole, Generálních konstitucí a národních stanov bez reálného předpokladu na
zlepšení stavu). Řešením může být:
1. přestup (čl. 55 GK) potřebného počtu členů s trvalou profesí z jiných MBS do takto ohroženého společenství, kteří by kandidovali do potřebných služeb v radě a společenství by pak mohlo řádně fungovat,
2. sloučení ohroženého MBS s nejbližším MBS (není výslovně upraveno v GK a NS), zde je možnost, aby
členové z ohroženého společenství v rámci tohoto sloučeného jednoho společenství pod vedením jedné rady
vytvořili svou sekci se svými schůzkami a činností (čl. 34 GK)
3. přestup členů ohroženého společenství do jiných MBS a jeho následný zánik.
Odpověď zpracoval: Václav Němec OFS

Z webů františkánské rodiny
pro čtenáře bez internetu nebo ty, co jej nepoužívají (texty jsou z dubna 2022)
Františkáni: Film, který byste měli vidět
Do kin vstupuje film Až zařve lev o Přemyslu Otakarovi II. a františkánovi Odorikovi z Pordenone, který putoval po Asii a jako první Čech navštívil Tibet.

Výzva generálního ministra OFM k modlitbě za trpící
Několik dní před začátkem Svatého týdne vyzývá generální ministr františkánského řádu br. Massimo
Fusarelli k modlitbě a blízkosti všem lidem v nesnázích. Tato výzva je odpovědí na bolest lidí z mnoha národů, kde působí naši bratři.
Z různých částí světa slyšíme o velmi obtížných situacích na sociální, politické a ekonomické úrovni, které zasahují národy. Naši bratři jsou tam přítomni a zůstávají lidem nablízku mnoha způsoby. Pamatujme na ně a
zůstaňme jim nablízku v bratrských komunitách: naše myšlenky směřují k Haiti a Kubě, kde panuje chudoba a
FRANTIŠKÁNSKÉ INSPIRACE
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nejistota. Dále máme na paměti Nikaraguu, Střední Ameriku, Mexiko a Venezuelu, přesouváme se do Asie, na
Srí Lanku a do Myanmaru, a nezapomínáme ani na další země. Stále myslíme na Sýrii a Libanon, Demokratickou republiku Kongo, zejména v oblasti Kiwu, a nezapomínáme ani na Súdán a Jižní Súdán a další země
tohoto obrovského kontinentu. Jsme bratři ve světě a pro svět, v řádu a pro řád: zůstáváme nablízku našim
bratřím a sestrám na Ukrajině a v Rusku, o letošních Velikonocích pamatujeme i na mnoho dalších situací.
Br. Massimo Fusarelli
Generální ministr

Františkáni u Panny Marie Sněžné, zvou terciáře sv. Františka, každou první neděli na společný oběd. Terciáři oběd dle možností uhradí. Pro bratry z prvního řádu i bratry a sestry z třetího řádu je to příležitost být
spolu ve Františkánské rodině. Skvělý nápad.

Kapucíni: Cappuccino u kapucínů v Brně
Rádi Vás zveme na besedu do kláštera, která se koná obvykle druhou neděli v měsíci po dopolední i večerní
mši svaté, s výjimkou letních prázdnin. Jedná se o neformální posezení s občerstvením, kdy cílem je lépe se
navzájem poznat a vytvářet přátelské vztahy. Vstupným je ochota se sdílet a nějaká mňamka přinesená pro
druhé :-). My zajišťujeme prostor, teplo a pitný režim. Přijďte lépe poznat své sousedy v kostelní lavici!

Minorité :
Františku, proč za tebou? A když mi Pán dal bratry, nikdo mi neukazoval, co mám dělat, ale sám Nejvyšší mi
zjevil, že mám žít podle svatého evangelia. To jsem několika slovy a jednoduše nechal napsat a pan papež mi
to potvrdil. Závěť svatého Františka (14-15)
Proběhla další duchovní obnova na místě, které je spojeno s minority – na krásném poutním místě Cvilín,
blízko Krnova. Sloužila k přípravě na Svatý týden a Velikonoce. Její motto znělo: „Toto jest mé tělo, které se
za vás vydává. To čiňte na mou památku…“.
Velké díky patří společenství bratří z Opavy, kteří se postarali o naše ubytování, a komunitě bratří v Krnově,
kteří nám nabídli zázemí a uvedli nás do tohoto tématu přednáškou. Za bratry minority br. Jan Maria Vícha
OFM Conv Pokoj a Dobro!
Pro Zpravodaj NR připravil Luboš Kolafa OFS

Jak v ČR proběhl Národní synodní proces?
Papež: „Synoda znamená jít společně po stejné cestě.“
„Po počátečním váhání se celý proces v mnoha diecézích rozběhl nad očekávání. Plody přináší a urči-

tě ještě bude. Sešlo se přes tři tisíce výstupů ze skupinek.“
„Z témat, která mám k dispozici, bylo velmi zajímavé, jak si nasloucháme. Jak spolu umíme mluvit a
tedy žít? Tam patří velmi častá otázka – jak spolu komunikujeme ve farnosti, ať už s lidmi, se kterými
žijeme roky, anebo jak se věnujeme lidem, kteří do farnosti přišli jako noví. Přijímáme je? Oslovíme
je? Nebo přijdou do běžících farností a nikdo si jich nevšimne? Co udělat pro to, abychom si jich více
všímali?
- 27 -
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Po diecézní fázi synodálního procesu bude následovat fáze kontinentální.
„Praha dostala velkou výsadu, že bude hostit toto kontinentální setkání, a to v březnu 2023. Toto
plénum, kde budou zastoupeni laici, biskupové, řeholníci atd., bude pracovat s výstupným dokumentem. Zase ho opoznámkují, dají k tomu svůj postoj, pravděpodobně se v něm něco zdůrazní,
něco se ukáže jako druhotné. Tento opracovaný materiál se opět vrátí do toho srdce, sekretariátu
synody, kde bude znovu přepracován na základě těchto poznámek,“

Příklady dosavadních výsledků společné cesty
Z diecéze Pražské

V sobotu 23. 4. 2022 proběhl vrchol diecézní části presynodální cesty, kterou se podílíme na přípravě řádné biskupské synody naplánované na říjen 2023 v Římě. Na setkání se přihlásilo sedmdesát účastníků včetně členů kněžské a pastorační rady arcidiecéze. Větší část shromáždění tvořili
koordinátoři jednotlivých skupinek. Účastnili se také zástupci ekumeny.
Podle získaných informací se celého procesu účastnilo minimálně 1400 lidí, pravděpodobně jich
ale bylo mnohem více. Nejvíce byla frekventovaná otázka č. 2 „Naslouchat“. Nejméně frekventované byly otázky č. 9 „rozlišovat a rozhodovat“ a 10 „formovat se v duchu synodality“.
Z odevzdaných výstupů vzniklo celkem 820 stránek A4 textu.

Z diecéze Brněnské
„Nyní zpracováváme 562 výstupů synodních skupin. Největší část tvoří výstupy z farností, kterých
se zapojilo 260. K nim můžeme připočítat 13 výstupů z různých modlitebních společenství, pět výstupů ze skupin řeholníků a řeholnic a další výstupy, například od pracovníků Radia Proglas, od
anglického společenství v Brně, od společenství lidí s handicapem Vstaň a choď, a podobně,“ uvádí biskup Pavel Konzbul.
„Diecézní koordinátoři svěřili zpracování a tvorbu podkladů třem odborníkům-sociologům, kteří
byli rovněž aktivně zapojeni ve farních synodních skupinách a mají potřebné vzdělání a praxi.
Účastníci skupin se nejvíce zabývali tématem „Na společné cestě“, kde v diskuzích například zaznělo, že: Farnost je tlukoucí srdce, je oporou člověku od narození do smrti. Druhým tématem
z pohledu četnosti bylo „Naslouchat“, který přinesl názor, že: Doba covidová byla jistým restartem...“
Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022 v 15.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena syntéza diecézní fáze synody,“ připomíná biskup Pavel Konzbul.
Pro Zpravodaj NR připravil Luboš Kolafa OFS
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