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ZPRAVODAJ 

NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO 

SPOLEČENSTVÍ SFŘ 

ZÁKLAD JEDNOTY 

Vždy je krásná snaha po vzájemném poznávání, naplněná touhou hledat to, co nás spojuje. Je-li však 

nahlížena z východiska různosti, jakkoliv je různost nezbytná, může nás přivést k nejistotě, k tápání v 

nepřehledném území zastřeném clonou vlastního pohledu. Naopak, primárním vědomím společného 

původu, poslání i cíle se osvobozujeme od strachů z pestrosti i z obav být sám sebou. A otevíráme se 

vděčnosti za rozmanitost cest, povah a talentů, kráčíme krajinou blízkou, přinášíme pokoj pravý do svého 

nitra i do světa. 

Opravdová, nejhlubší jednota je přirozeností Boží, rozmanitost je projevem Jeho Lásky, Stvoření, člověka. 

Objevujme ve stvořeném ono božské, vnášejme do světa ducha evangelia tak, abychom při všech svých 

„nejlepších“ úmyslech nemařili dar Kristova pokoje. Zkoušejme nahlížet na potřeby všech málo mocných 

kolem nás pohledem Františkovým a snažme se rozvíjet rozmanitost předávání naděje a radosti. 

S upřímnou pokorou a odevzdaností. 

Mějte porozumění jeden pro druhého; buďte mezi sebou stejného smýšlení; žijte spolu v souladu; buďte 

vůči všem stejně pozorní - jsou různé překlady biblického pobídnutí svatého Pavla Římanům a nám.  

Jakkoliv je potřebné volit správná slova k vyjádření myšlenky, důležitější je vystihnout smysl sdělení a 

nejpodstatnější je jeho proměna ve skutky. Dokonáním je přijetí celistvosti. Aby ona první část 16. verše 

12. kapitoly Pavlova listu do Říma nesloužila pouze jako podnět k porozumění, souznění, kamarádství či 

korektnosti, ale aby byla živou výzvou k přijetí a opětování Boží lásky. 

 

Václav Vendelín – služebník OFS 
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Pohleďte na krásu světa 

Celá existence tohoto vesmíru je příběhem Boží lásky. A jak to můžeme tvrdit? Jako křesťané věříme, že nic 

není náhoda, ale vše, co existuje, je dílem Boží Prozřetelnosti. A když se podíváme v noci na hvězdy, pak na 

východ slunce a sněhem pokrytou zemi, na jarní květy, na strom obalený ovocem, na sebemenšího broučka, 

do očí dobrého člověka - vidíme krásu, kterou stvořil milující Bůh... 

Milující manželé 

Zkusme si představit manželský pár. Když on přijde z práce domů, jeho žena mu měla připravit večeři a při-

tom je všude nepořádek, špína, ukoptěný stůl, židle plná nevypraného prádla, smetí na podlaze a na stole lís-

tek - v ledničce máš tlačenku - tak je jasné, že jejich vztah asi není moc láskyplný. Anebo je tu druhý případ: 

muž se vrátí domů, v bytě čisto, uklizeno, na prostřeném stole ubrus, kytička, a teplá večeře… Není těžké 

poznat beze slov, kde má muž milující ženu, která vše nachystala tak, aby se domů těšil, podobně jako on se 

snaží dělat vše pro to, aby ona byla šťastná s ním… 

Boží domácnost 

A tak si uvědomme, že celý vesmír je jedna velká Boží domácnost, kam nás Bůh jako naše matka i otec 

pozval a přichystal nám hostinu. Není zde chaos a nepořádek, slunce není jen kus svítící hmoty, v přírodě je 

řád, střídají se roční období, vše je účelné, vše spolu souvisí, jedno z druhého vychází a je zde harmonie a 

krása. Ano, krása je důkazem, že nás Bůh miluje, že nám vytvořil prostředí, kde nejen můžeme žít, ale kde se 

můžeme cítit skvěle, kde můžeme prožívat i předávat radost… Sv. František by mohl vyprávět a taky vyprá-

věl, radoval se, sdílel… 

Bohu to stojí za to 

Celý příběh Bible je příběhem Boží lásky k člověku. Příběh, ve kterém Bůh dal lidem svobodu a přitom pře-

dem věděl, že se lidé otevřou hříchu, ale to ho neodradilo, protože On miluje dobrodružství. Šel do toho s 

námi, i když věděl, co ho to bude stát - život jediného Syna. A i když my reagujeme mnohdy tak vlažně a 

upadáme do zla stále znova, Bůh má neuvěřitelnou trpělivost a odvahu začínat s námi opět a znova. Jemu to 

stojí za to, aby nám vyšel vstříc a nabídl nám pomocnou ruku. Ostatně, jak je to v Janově evangeliu? 

Jan 3,16-17: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, neza-

hynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj 

spasen. 

Příběh každého z nás 

Myslím, že každý z nás by měl někdy zapřemýšlet nad svým životním příběhem, abychom mohli vydat svě-

dectví druhým. Je to poklad, o který se můžeme a máme dělit s ostatními, protože v evangelizaci nejlépe 

oslovuje vlastní zkušenost, příběh ze života, ne teorie. 

Jsem Bohu vděčný za to, že jsem mohl zakusit okamžik, zlomovou chvíli, kdy jsem si uvědomil nejen, že je 

nějaký Bůh - to jsem věděl od dětství - ale že tu je pro mne. On má miliardy lidí, ale na mě myslí konkrét-

ně… Bylo to roku 1983, já stál na dlouhé chodbě u plechové skříňky v kasárnách v Liptovském Mikuláši na 

Slovensku, přemýšlel jsem nad tím, co jsem ten víkend prožil - návštěvu, vycházku po městě a setkání s 

místním knězem. Vše na sebe navazovalo a já najednou bytostně cítil, že tohle nebyla náhoda, tady zasáhl 

Bůh a kvůli mně - konkrétně pro mě… Byl to nádherný pocit, uvědomit si, že on počítá se mnou, je tu jen 

pro mne… To byl jeden z velkých okamžiků skutečné víry… 

A můj příběh se sv. Františkem? Vždy mě fascinoval jeho prostý a radostný život podle evangelia a Bůh zaří-

dil, že jsem se ještě za studií seznámil s františkány. Na primici mi kázal O. Benedikt Holota a při vstupu do 

OFS mě doprovázel P. Alois Moc a jáhen Česlav Křížala. Takový dar od Boha… Během života ve farnos-

tech jsem měl kontakt s mnoha terciářskými komunitami. Že by to vše byla náhoda? Ale kdeže! Je to příběh 

Boží lásky ke mně. Jaký je ten Váš, ten Tvůj? 

Všem ze srdce žehná br. Bernard Jan Linhart 

PŘÍBĚH BOŽÍ LÁSKY 
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Slovo národního duchovního asistenta 

O DVOU VLCÍCH V NAŠEM NITRU 

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: 

„Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, 

smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. 

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, vcítění se do druhého, 

štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ 

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ 

Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně dennodenně krmíš…“ 

bratr Rafael OFMCap 

Pán nám dal bratry, abychom spoluvytvářeli společenství, abychom byli údy jednoho těla.  

Kostru našeho řádového společenství tvoří Řehole SFŘ a pravidla, podle nichž řídíme a organizujeme svou 

činnost. O tento skelet se opíráme, ten, vzájemně propojený je naší oporou. 

Hybnými svaly a orgány udržujícími organismus našeho společenství v aktivitě a dynamice jsou charismata 

každého jednoho z nás. Díky nim bije naše společné srdce, pohybujeme se i dýcháme, nejsme vyschlým, 

neživým kostlivcem.   

Toužíme po františkánském duchu a tomu by měly odpovídat i naše projevy. Oproštěné od okázalosti, vy-

zařující prostotu a pokoru, odevzdanou věrnost evangeliu.  

Každá zlomená kost, natržený sval, bolest srdce či zubů trápí celé tělo. Je radno vyváženě pečovat o všech-

ny části celku, poznávat jejich možnosti i limity …a v žádoucím ohledu je posilovat. Aby měly moudrost 

k rozlišování, sílu (k páchání) dobra, vytrvalost a věrnost k šíření pokoje. Abychom jako Františkovi světští 

následovníci toužící naslouchat svatému Duchu chtěli i uměli potěšit a pohladit, povzbudit a ukazovat pra-

vou radost. Jako celek i jako každý nejnepatrnější úd. 

Život tělu i společenství však může vdechnout jedině Bůh sám. Za to mu buď vzdávána chvála a dík. 

 

slova bratra Tibora na volení kapitule slovenského SFR 

 zaznamenal (a rozvinul) Vendelín OFS 

SPOLEČENSTVÍ JAKO TĚLO 
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Říjen 2022 

Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, která nekolísá, trvá navěky. (Žl 125,1) 

HABOTCHÍM  BAADONAJ  KEHAR  CIJJÓN  LO  ŠIMÓT  LEÓLÁM  JÉŠÉV. 

(Žalm 125 patří mezi t.zv.“žalmy stupňů“. Modlívali se ho poutníci, když stoupali po schodech k jeruzalém-

skému chrámu. Zajisté i Josef s Marií a dvanáctiletým Ježíšem se s nimi takto modlili. Sama hora Sión s chrá-

mem Šalomounovým byla symbolem neměnnosti a pevnosti, a tedy i lidské naděje. Chrám byl po dvakráte 

zničen, hora Sión zůstává. Tak i my, věční poutníci po cestách naděje, putujeme s modlitbami tam, kde tušíme 

pramen naší jistoty, neviditelnou a neměnnou Boží horu Sión.) 

Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, tvá tajemná přítomnost v našich životech nám dává jistotu, že ty jsi ta 

tajemná, neměnná a nekolísající hora Sión, ke které stále putujeme se svými lidskými nejistotami i s věčnou 

nadějí. 

Požehnaný jsi, náš Bože, na věky! 

Listopad 2022 

Nyní vidíme jen jako v zrcadle, v záhadách, ale potom uvidíme tváří v tvář.   (1 Kor 13,12) 

BLEPOMEN  GAR  ARTI  DI‘ESOPTRÚ  EN  AINIGMATI,  TOTE  DE PROSÓPON  PROS  

PROSÓPON. 

(Starověké zrcadlo, to byla vyleštěná kovová deska, která matně odrážela skutečnost. Proto sv. Pavel přirovná-

vá náš pohled na Boha k pohledu do matného zrcadla. My ovšem toužíme po obrazu jednoduchém a jasném. 

Neuvidíme ho. Opravdu věřit, to znamená naučit se žít s tajemstvím. Věčná Boží tajemství přesahují náš ro-

zum a budou nás provázet celý náš život až do okamžiku, kdy se nám otevře brána věčnosti. Pak teprve se roz-

září světlo, pak uslyšíme konečnou odpověď na otázky, na něž jsme zde na zemi nenacházeli odpověď.) 

Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, neboť nám dáváš odvahu stále tě hledat, žít v nejistotě, ale stále po tobě 

toužit a stále odkrývat tvůj tajemný obraz v matném zrcadle lidského poznání. 

Požehnaný jsi, náš Bože, na věky! 

Prosinec 2022 

Napiš:  Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.  (Zj 19,9)  

GRAFON: MAKARIOI  HOI  TO  DEIPNON  TÚ  GAMÚ  TÚ  ARNIÚ  KEKLÉMENOI. 

(Anděl Apokalypsy provází sv. Jana viděním na ostrově Pathmu. Jan vidí samotné nebe a v něm Beránka na 

trůnu a vidí mystickou svatební hostinu pro blahoslavené, kteří vytrvali.  A slyší andělův příkaz: Napiš! Neboť 

toto vidění je trvale platné poselství naděje, které musí být zapsáno, aby stále mluvilo k věřícím srdcím. Bude-

me teď prožívat závěr tohoto roku a hledat naději pro rok příští. A ve chvílích ztišení se budeme ptát  sami se-

be, zda i my jsme mezi těmi blahoslavenými, které Beránek pozve ke své hostině.) 

Požehnaný jsi, náš Bože, králi světa, neboť z milosti tvého Syna, Beránka Božího, přijímáme  zde na zemi je-

ho svaté tělo a krev a s nadějí očekáváme setkání u hostiny ve věčném království. 

Požehnaný jsi, náš Bože, na věky! 

Modlitební úmysly SFŘ na IV/2022 
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říjen 

Za církev otevřenou všem – Modlíme se za církev; ať je církev vždy věrná a odvážná v kázání evangelia, ať je 

společenstvím solidarity, bratrství a přijetí, vždy žijícím v atmosféře synodality. 

OFS: Za národní bratrská společenství USA a Francie. 

Otče náš… 

listopad 

Za děti, které trpí – Modlíme se za děti, které trpí, zvláště za ty, které jsou bez domova, sirotci a oběti válek; 

kéž by jim byl zaručen přístup ke vzdělání a příležitost zažít rodinnou náklonnost. 

OFS: Za předsednictvo CIOFS. 

Otče náš… 

prosinec 

Za dobrovolnické neziskové organizace – Modlíme se, aby dobrovolnické neziskové organizace, které se za-

bývají lidským rozvojem, našly lidi oddané společnému dobru a neustále hledaly nové cesty k mezinárodní 

spolupráci. 

OFS: Za lepší spolupráci mezi OFS a YouFra ve světě. 

Otče náš… 

Modlitební úmysly CIOFS na IV/2022 

Stanout tváří v tvář záři tvé slávy na hoře proměnění, 

asi bych též nechtěla se vracet k šedi a dřině každodenní. 

Vždyť ale já mohu být každý den blízko tvé proměně, která životem věčným září, 

když z chleba a vína stává se Krev a Tělo tvé na oltáři. 

Když přijmu tě nejen s otevřenou dlaní, ale i srdcem stejně otevřeným, 

věřím, že i já jednoho dne se v zář pokoje a lásky změním. 

Zatím jen občas dotkneš se mne někde hluboko v nitru, až zabolí to, 

když uvědomím si svou malou lásku a velké hříchy, kterých je mi líto. 

Ty pak zároveň zevnitř obejmeš mne i pozvedneš vzhůru rukou svojí, 

v srdci mám radost, a přitom slzy objeví se na tváři mojí. 

Uvědomím si, že i když svou lásku mezi tolik lidí dělíš stále, 

každému dáváš se zcela a dokonale. 

Pro každého člověka se majestátu vzdáváš, 

a krví svou jeho dlužní úpis vymazáváš. 

Pane, vezmi mne s apoštoly s sebou na horu proměnění 

a snad tam mé srdce kamenné na útulný domov pro tebe se změní. 

 

Text mne napadl 4. 8 .2022, tedy dva dny před slavností Nanebevstoupení Páně 

Kéž i vy pocítíte touhu po svém proměnění a více vnímáte hluboký význam Proměňování při mši svaté 

Marie Anežka Pechová OFS Jihlava 
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10. 9. 2022 PRAHA klášter minoritů, 9:30 – 16:00 

Přítomni: Václav Vendelín Hájek, Luboš František Kolafa, Marie Václava Richterová, Markéta Terezie 

Kubešová, o.Kryštof Skibiński OFMConv, Vladimír Jan Pavel Dvořák, Lubomír Irenej Mlčoch, Hana Brigita 

Reichsfeld, o. Rafael Budil OFMCap, Marcela Růžena Řezníčková 

Omluveni: Petr Bonaventura Tesařík, Lumír Rufin Hurník, Mirka Brigita Čejchanová, o. Eliáš Tomáš Paseka 

OFM 

Nepřítomen: Pavel Petr Vaněček 

Zahájení - modlitba z Rituálu str. 139 - ministr, čtení Lk 6,43-49 - formátorka 

- strom se pozná po ovoci, stavba domu na skále, zkáza domu na písku, čím žijeme, tím naše srdce přetéká 

- Bohu díky za víru, usilujme o pokoj v srdci, abychom byli svědky pokoje a předávali jej svému okolí, Boží 

pokoj vyvěrá z Boží trojice a Ježíš nám pokoj dává při každé mši svaté 

- zamyšlení, chvíle ticha 

1/ Zpráva NM o činnosti 

- Z úst ministra zaznělo poděkování sestrám a bratřím za službu v NR, za  uskutečněné volby a vizitace 

vjednotlivých MBS 

- Oživení v řádu – co je našim úkolem - různé organizační záležitosti, podpora akcí NR i oblastní, snaha o 

zapojení mladších ochotných členů 

- Návrh na zvýšení členských příspěvků přednesla hospodářka – od r. 2023 zvýšit členský příspěvek člena 

SFŘ na 200,-Kč nebo 365,-Kč – možnost výběru – vše bude zveřejněno ve Zpravodaji - návrh schválen všemi 

přítomnými 

- Kalendář 2023 návrh, který bude upřesněn 

únor – Celorepublikové setkání františkánské rodiny na Velehradě 19. - 24. 2. 2023 v rámci oslav 

Františkánských výročí, program bude připraven ve spolupráci s 1. řády, vše bude zveřejněno ve 

Zpravodaji 

duben – Nevolební kapitula (rohožková) Vranov u Brna 29. 4 -1. 5. 2023, společný prožitek společenství, 

diskuse na daná témata, vše v kapitulních listech a také ve Zpravodaji 

květen – Assisi – terciářská pouť, 25. 5.-1. 6. 2023, itinerář bude upřesněn po dohodě s cestovní agenturou 

a organizátorem pouti 

červen – Mariánská pouť Prahou 

září – Františkánská pouť na Hostýně 

říjen nebo listopad formační seminář v Praze 

- Zpravodaj – téma na prosinec “Přišlo světlo a věrnost” prozatím stávající forma 

- Čtvrtletník – probíhá nadále diskuse na google disku o formě, způsobu, redakční radě atd.. 

- Volební kapitula Slovensko – účast Vendelín a Hanka, NR na Slovensku obměněna, předání zkušeností, 

poznatků, pomoc při snaze o oživení našeho řádu - duchovní růst by měl být vyvážený s organizačními 

povinnostmi a servisem jednotlivým MBS, individuální snaha o propojování ostatních, vytvoření týmů, 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY SFŘ ČR 
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formační knihovničky, hledání mladších zájemců o pomoc a obnovování, a jejich návrhy… 

2/ Zprávy ostatních služebníků 

- Br. Vladimír podal info o proběhlých i plánovaných vizitacích i volbách v jednotlivých MBS - viz příloha 

- Hospodářka předložila tabulku o příjmech a nákladech uplynulého období (příloha), vyzvala k uhrazení 

zbývajících členských příspěvků za r. 2022, nastínila možné náklady setkání na Velehradě a na Vranově u 

Brna v r. 2023, členové NR odhlasovali úhradu 1/3 nákladů na účastníka těchto setkání 

- Členka MR Markéta informovala o překladech a práci mezinárodní rady 

- Zprávu formátorky a sekretářky bylo možno přečíst na google disku 

- Bratr Irenej zpracoval cca 40 stran dokumentu “Exegetické poznámky k řeholi SFŘ P. Aloise Moce OFM,” 

tento dokument obdrželi členové NR emailem 

- probíhá příprava tisku Františkánských Pramenů II, také se pracuje na filmu o SFŘ 

3/  Mše svatá, oběd 

4/  Diskuse na téma komunikace 

- Web SFŘ - je to komunikační prostředek, nabízí různé materiály, knihovny, nahrávky, formační materiály, 

zkušenosti, svědectví atd… 

- Případné další návrhy na vhodné úpravy či náplň webu posílat ministrovi 

- Komunikační propojení se společenstvím RUAH – ujasnění, diskuse na toto téma, RUAH je společenstvím 

přímluvné modlitby, SFŘ je řád se svojí spiritualitou, tu je třeba střežit 

- Pozvání zájemcům OFS na on-line formaci 20.9.2022 v 19.30 – o. Šebestián Smrčina OFM 

- Na dalších zasedáních NR přizvat na mši svatou ministry a členy blízkých MBS 

5/  Požehnání a ukončení 

- O. Kryštof, Bohu díky  

 

Zapsala Marie Richterová 

S díky odsouhlasil Vendelín V. Hájek 

ONLINE FORMAČNÍ VEČER 

se konal 20. září od 19:30 do 21:00 hodin. Ze svých domovů se připojilo čtyřicet osm bratří a sester.  Na téma 

" KRISTŮV DUCH. FRANTIŠKŮV DUCH" promluvil náš drahý bratr františkán Šebestián Smrčina. Po 

přednášce zazněla svědectví o Božím vedení a působení Ducha svatého v našem životě. Společně jsme se 

modlili za Františkánské misie, které den po přednášce začaly v Děčíně. Celý večer byl velmi požehnaný, o 

čemž svědčila bezprostřední poděkování bratří a sester - ať už v chatu, e-mailem nebo zprávou. Velmi děkuji 

jménem nás všech bratru Šebestiánovi, který svým radostným povídáním plným lehkosti, prostoty a zároveň 

moudrosti vytvořil otevřenou atmosféru plnou Lásky, ve které přímo hmatatelně vanul Duch svatý. Bohu díky 

a všem přítomným za společenství. 

sestra Hanka Brigita Reichsfeld, národní formátorka OFS 
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3. října             Slavnost Tranzitus ve všech františkánských klášterech 

4. října             Slavnost sv. Františka ve všech františkánských klášterech 

od 21. do 22. října Formační seminář s tématem Ježíš Spasitel, Brno Petrinum 

6. listopadu     Setkání na Svatém Antonínku u Blatnice 

12. listopadu   Setkání MBS ze Severní Moravy a Slezska, Opava 

21. listopadu   Světový den chudých 
 

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 zís-

kat 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) 

- 4. října – sv. Františka z Assisi 

- 17. listopadu – sv. Alžběty Uherské 

- 29. listopadu – Všech svatých Serafinského řádu 

- 8. prosince – Neposkvrněného početí Panny Marie 

KALENDÁRIUM 

Milosrdný Bůh nás stvořil, vykoupil a vede, abychom měli možnost dary jeho lásky přijímat a dál šířit. Náš 

Pán Ježíš Kristus nás pobízí k milosrdenství v rovině duchovní i tělesné.  

Skutky duchovního milosrdenství nás propojují s Bohem i s bližními, skutky milosrdenství tělesného vyžadují 

obětování vlastního času, sil a zpravidla i prostředků hmotných.  

Jako působí síla společné modlitby, může se přispěním četnějšího společenství násobit i milosrdenství tělesné 

- je chvályhodné posloužit přímo tam a tak, jak je to v našich možnostech a dosahu… 

Žízeň v Africe, záplavy v Brazílii, katastrofa v Bejrútu, válka na Ukrajině a mnoho dalších potřeb je však mi-

mo náš přímý dosah, podobně například potřeby hospiců či nám neznámé děti, které nemají možnost objedná-

ní oběda ve škole. Ty můžeme nejlépe podpořit hmotně - finančně.  

Tak to jistě cítí a hojně projevuje každý z nás a takto to cítí i naše františkánské  společenství jako celek. Proto 

má národní rada v úmyslu vytipovat potřeby, které bychom společně podpořili z členských příspěvků s před-

pokladem vzájemné důvěry. Tyto návrhy pomoci, ale také potřeba úhrady nezbytných nákladů související se 

službou řádu u nás i ve světě, nás vedou k prosbě o zvýšení členských příspěvků na 200,-Kč za člena MBS 

od r. 2023.  Nebo vám nabízíme možnost platit členský příspěvek ve výši 1,-Kč denně, tj. 365,-Kč za rok 

– není to málo, ale když týdně odložím 7,-Kč nebo měsíčně 30,-Kč, tak tento dar mi pokaždé připomene, že 

patřím do františkánské rodiny a také poslouží jako projev milosrdenství tělesného. Je tedy na vás, který způ-

sob si vyberete. 

Díky Bohu i Vám všem za modlitby, dary i skutky solidarity, kéž Vám Pán odplatí, On ví… 

V. Hájek ministr, M. Richterová hospodář 

Členské příspěvky od 2023 
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OHLÉDNUTÍ  

Je tomu rok, co na Svatém Hostýně proběhla Národní volební kapitula. Pro mnohé přítomné, stejně jako pro 

mě byla povzbuzením i požehnáním. V mém případě však byla spojena i s přijetím jha, o němž dnes vím, že 

netíží, že povznáší. Tehdy jsem se však ptal: jak se připravit na to co může přijít? Odpovědí mi byla slova 

pronesená otcem Františkem Kroczkem OFMCap v předvečer samotné volby při promluvě večerní mše svaté; 

ujištění, které mě osvobodilo z pochopitelné nejistoty: „Netrapte se tím, jak volba dopadne, Duch svatý to ví 

už teď!“ Ano, jedině nasloucháním svatému Duchu, který mluví ve vánku i ve spánku, promlouvá skrze Písmo 

a události, stejně jako ústy bližních. To je způsob, jak v pokoji přijímat, co přichází, jak rozlišit jařmo skutečné 

od jha pomyslného.  

Během svého krátkého profesního života v řádu, ani v předchozí několikaměsíční, Covidem omezené službě 

v NR jsem neměl šanci „vyškolit se“, dostatečně se seznámit s více než sedmi sty vzácnými bratry a sestrami, 

poznat potřeby stárnoucích společenství, přitom vstřebávat stále nové podněty. S mnohými a s mnohým se stá-

le seznamuji. V čem tedy vidím podstatu své současné služby? Ve vytváření prostoru! K prohlubování du-

chovního růstu, aby naše formace nebyla aktivismem, ani lacinou emocionalitou, abychom výzvu k 

(duchovní) čilosti nezaměňovali za pouhé pobízení k činnosti. K otevírání se bratrskému soužití, aby naše ko-

munikace co nejvíce podporovala vzájemnou otevřenost a byla prosta touhy po sebeprezentaci. K posilování 

důvěry ve vedení Duchem svatým, který podporuje růst víry, aby oživování ducha (osobního i společenství) 

bylo založeno na sebeumrtvování.  

VYHLÉDNUTÍ 

Jednou z nabídek takového prostoru by mohla být i národní nevolební kapitula, kterou se národní rada roz-

hodla svolat v polovině svého funkčního období, tedy v průběhu příštího roku. Společná shoda je v tom, jaké 

má být poslání tohoto setkání - modlit se a sloužit společně. S tímto obsahem i v tomto pořadí naléhavosti by 

se mohl připravit program. Předně usilovat o silný společný duchovní prožitek a současně nabídnout širší dis-

kusi na tři témata - formace, komunikace, oživení. K tomu vytvořit v programu prostor tak, aby ten, kdo se 

chce k tématům vyjádřit či jenom diskusi vyslechnout, měl tuto možnost a ten, kdo se chce za tuto potřebu 

souběžně modlit mohl - duchovně propojen - zvolit tuto variantu podpory a účasti. Takto připravit prostor pro 

společné naslouchání Duchu svatému, pro vzájemné poznávání i poznání toho, co cítíme pro bratrský život 

dnes za potřebné. A to se bez osobního setkání neobejde. 

Po zvážení reálných možností, kapacity a zázemí lokalit vhodných pro takové setkání se národní rada rozhodla 

pro Duchovní centrum Vranov u Brna v termínu 29. dubna až 1. května 2023. Jsme si plně vědomi zvyšu-

jící se finanční náročnosti spojené s účastí na těchto setkáních, a proto se NR bude snažit z prostředků, které 

má k dispozici i hmotně podpořit účast delegátů. Stejně tak prosíme, tam kde je to třeba i solidaritu místních 

bratrských společenství vůči svým zástupcům za což předem děkujeme. Na kapitulu se sice budou volit dele-

gáti MBS, ale účast bude umožněna i všem ostatním zájemcům, kteří projeví zájem v roli přizvaných hostů. 

Termín s využitím státního svátku byl zvolen proto, abychom mohli spolu ve společenství slavit nedělní litur-

gii. Jistě i obětování možnosti prodlouženého víkendu bratrskému setkání na úkor rodiny je v mnoha přípa-

dech oběť. Pokud se nám však podaří vytvořit atmosféru skutečné františkánské radosti a pokoje, můžeme je 

přenést do svých domovů i na prosloužený víkend následující. Z rodiny do rodiny.   

SHRNUTÍ 

Službu je možné vnímat jako oběť i jako požehnání. Známe to ze svých služeb všichni, nevyhneme se pocitu 

jednomu ani druhému. Někdy je nám odezvou poděkování či modlitba, o níž ani vědět nemusíme, jindy schra-

KAPITULA  
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ňujeme poklady pro nebe. Sejde na tom, nejsme-li druhými ihned pochopeni a přijati? Nebo má být právě to 

pobídkou k rozlišování a k otevření se, předpokladem minority a východiskem opravdové Františkovy radosti? 

Nemáme být zrovna za toto zvláště vděčni(?), byť je to mnohdy dost nelehké. 

Náš řád stejně jako celý odkaz svatého Františka poskytuje osm století nespočtu lidem prostor naděje a rados-

ti. Vidí-li někdo zvenčí Řeholi jako břemeno, pak zkušenost generací i nás samotných je důkazem, že je jhem 

osvobozujícím, povznášejícím a dá-li Pán spásonosným. Krásným Božím paradoxem. Neboť co jiného je ná-

sledování Krista než přijetí služby a oběti spolu s nesmírnými dary lásky a milosrdenství; co jiného je odkaz 

Františkův než přijetí Boží vůle, naděje a z ní plynoucí radosti!   

Václav Vendelín – služebník OFS 

Drazí bratři a sestry františkánské rodiny, 

obracím se na Vás v zastoupení národní rady Sekulárního františkánského řádu v ČR s prosbou o podporu 

vznikajícího díla - dřevěných jesliček v životní velikosti na poutním místě Svatý Antonínek nad Blatnicí pod 

Svatým Antonínkem.  

Myšlenka přišla před lety společně s touhou zastavit se na svaté půdě Antonínka pod širým nebem u betléma, 

odpočinout, načerpat, ve vánočním čase společně zazpívat koledu. 

Před třemi lety dostali františkánští terciáři k záměru jesliček souhlas od P. Zdeňka Stodůlky, správce poutní-

ho místa Svatý Antonínek. Dubové kmeny na sochy Svaté rodiny jsme dostali darem od Arcibiskupských lesů 

Kroměříž.  V současné době pracují na realizaci soch dva řezbáři: Ladislav Sedláček z Velehradu a Vít Vavři-

ník ze Strážnice - oba jsou žáky věhlasného řezbáře Františka Gajdy, autora mnoha dřevěných betlémů.   

V roce 2023 si budeme připomínat 800. výročí oslav Vánoc v Grecciu. Poverello František z Assisi se zastavil 

u Greccia, aby rozjímal skutečnost vtělení, totiž prostotu, chudobu a pokoru Božího Syna. Rádi bychom Vás 

v roce 2023 pozvali na Svatý Antonínek k jesličkám, k zastavení se před tajemstvím Vtělení a rozjímání o ve-

likosti Boží lásky k lidstvu. Není nic cennějšího, co bychom mohli předávat druhým.  

Modlíme se za průběh prací a také za to, aby jesličky na Svatém Antonínku byly do budoucna důvodem 

k radosti mnoha generací. Prosíme také  Vás o modlitbu. A kdo můžete, budeme velmi vděčni za jakoukoliv 

finanční částku na realizaci jesliček na poutním místě Svatý Antonínek. Předpokládaná cena soch včetně jejich 

převozu a instalace je 100 000,-Kč. Sochařské dílo z darů SFŘ bude darováno do majetku farnosti Blatnice 

pod Svatým Antonínkem. Sekulární františkánský řád v ČR vyhradil pro sbírku na jesličky číslo účtu: 

189969375/0300, variabilní symbol: 2412. 

Rádi Vám zašleme potvrzení o daru, pište prosím 

na adresu: richterova@cmgpv.cz.  

S přáním radosti, pokoje a dobra, 

jménem národní rady Sekulárního františkánského 

řádu v ČR 

sestra Hana Brigita Reichsfeld OFS 

Ve Veselí nad Moravou 22. srpna 2022 

 

Kaple sv. Antonína Paduánského, před níž budou 

na volném prostranství stát jesličky 

mailto:richterova@cmgpv.cz
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Oslava Řehole 1223-2023 

Oslava Vánoc v Grecciu 1223-2023 

Oslava daru stigmat 1224-2024 

Oslava Chvalozpěvu stvoření 1225-2025 

Oslava Velikonoc Františka z Assisi 1226-2026 

 

Pět výročí je součástí jediného tematického celku, který se bude vyvíjet postupně a harmonicky podle chrono-

logie oslavovaných událostí. Klíčová témata navržená pro oslavu jednotlivých výročí jsou posuzována z více 

úhlů pohledu, přítomných v každém výročí. Konkrétně odkazují na teologickou dimenzi (Náš život v Kristu); 

antropologický rozměr (Bratrství a sesterství); ekleziologický rozměr (Náš život ve společenství); a sociolo-

gický rozměr (Náš život ve světě). Oslava Františkánského výročí je vhodnou příležitostí pro františkánskou 

rodinu, aby podpořila církevní reformu, kterou uskutečňuje ve svém pontifikátu papež. Hlavním cílem oslav 

výročí je nasměrovat s rozhodností náš pohled do budoucnosti a posílit naši františkánskou identitu a charis-

ma.  

Byly to tři řády, které uspořádal: Menší bratři, které povolal první; Chudé paní byly další a pak jako třetí při-

šli kajícníci, skládající se z mužů a žen.  

Oslava výročí je nepochybně vhodnou příležitostí k tomu, aby byla viditelná františkánská rodina ve své ce-

listvosti. Výročí nemají mít pozitivní dopad pouze v rámci františkánské rodiny. Je nutné být kreativní a mít 

fantazii, aby výročí ovlivnila i necírkevní sociální a kulturní prostředí.  

… z průvodního dokumentu, který bude postupně zveřejňován vybral bratr Vendelín – služebník OFS 

 

POZVÁNÍ NA BRATRSKÉ A SESTERSKÉ SLAVENÍ, DĚKOVÁNÍ A CHVÁLENÍ 

Dá-li Pán od 19. do 24. února 2023 se na Velehradě uskuteční národní setkání celé františkánské rodiny 

ČR. Tématem našeho společného rozjímání bude tajemství Vtělení – připomenutí osmistého výročí Fran-

tiškova slavení Vánoc v Grecciu. Členové I. řádu a SFŘ nabídnou k vzájemnému duchovnímu obohacení 

zamyšlení z různých úhlů pohledu, jak je uvedeno výše. 

Takové setkání je vzácnou příležitostí pro všestranné poznávání se a povzbuzení k životu v Kristu Pánu. 

Všichni, kdo máte možnost, jste zváni národní radou SFŘ i představiteli I. řádů, kteří toto setkání společně 

připravují. Pozvání míří i mezi sestry II. řádu a Kongregací sester františkánek.     

 

Další informace budou zveřejněny v příštím Zpravodaji. 

 

SLAVÍM, SLAVÍŠ, SLAVÍME!  

SPOLEČNÉ SLAVENÍ FRANTIŠKÁNSKÝCH VÝROČÍ 2023-2026  
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Prot. č. 01/2022 1. ledna 2022  

Všem bratřím a sestrám našich řádů Františkánské rodiny:  

Drazí bratři prvního řádu, sestry klarisky, bratři a sestry TOR a SFŘ-GiFra, kéž vám Pán dá svůj po-

koj! Před několika týdny jsme v dopise z 2. října 2021 oznámili vytvoření koordinační skupiny pro 

Františkánské osmisté výročí. Tuto skupinu jsme založili, abychom byli lépe připraveni na Františ-

kánské výročí. Během tohoto výročí si připomeneme 800. výročí Potvrzené řehole, Vánoc v Grecciu 

(2023), stigmat (2024), Chvalozpěvu stvoření (2025) a zakončíme je Františkovými Velikonocemi 

(2026). Toto období bude „mnohostrannou událostí, při níž se bude slavit několik výročí“. Oznámili 

jsme, že chceme pověřit pracovní skupinu odborníků vytvořením osnovy pro hlubší poznání našeho 

charismatu v každé fázi výročí, aby se tak posílila trvalá a počáteční formace všech našich bratří a 

sester ve františkánské rodině; zvláště formace v našich provinciích, kustodiích, bratrských společen-

stvích SFŘ a dalších jurisdikcích. Naším záměrem bylo nabídnout několik společných pokynů k pro-

hloubení znalosti našeho charismatu v našich společenstvích a v různých skupinách, které žijí s ná-

mi. Dnes vám můžeme s radostí předat text, který připravila pracovní skupina našich bratří a sester a 

my jej přijali za vlastní. Tento text se hodí k rozmanitému využití a pomůže nám vydat se na tuto 

cestu ve společenství. Text nabízí pokyny pro organizaci výročí na místní úrovni a poskytuje sché-

ma, na němž můžeme postavit naše formační programy. Je to flexibilní a kvalifikovaný nástroj, který 

umožní rozpracovat témata osmistých výročí, jež společně vytvoří jediné Františkánské výročí 2023 

– 2026, završené oslavou 800 let od Velikonoc našeho serafického otce. Předáváme vám tento ná-

stroj a přejeme dobré čtení, plodnou práci a šťastné Františkánské výročí!  

Bratrsky vaši:  

Deborah Lockwood OSF 

Předsedkyně IFC-TOR 

Tibor Kauser OFS 

Generální ministr 

Massimo Fusarelli OFM 

Generální ministr 

Roberto Genuin OFM Cap 

Generální ministr 

Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv 

Generální ministr 

Amando Trujillo Cano, TOR 

Generální ministr 

Osmisté výročí členěné a slavené v několika výročích 

DOPIS KONFERENCE FRANTIŠKÁNSKÉ RODINY 
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Přihláška na podzimní formační seminář OFS: 21. – 22. 10. 2022 

Brno - CDM Petrinum, Veveří 462/15 

Téma: JEŽÍŠ SPASITEL 

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný. (Jan 3,16) 

Přednášet bude P. Ondřej Bonaventura Čapek OFM z Prahy. 

 

Jméno a příjmení:  

MBS: 

Žádám ubytování:   ANO  /    NE                (z pátku na sobotu) 

                           (pro zájemce lze domluvit nocleh ze soboty na neděli) 

Žádám zajištění oběda:    ANO  /    NE       (v sobotu)             

Můj E-mail: 

Můj mobil: 

 

 

Přihlášky posílejte do 7. 10. 2022 na e-mail národní formátorky: 

brigita.reichsfeld@gmail.com 

 

Prosíme o účast na celém semináři! Večeře v pátek bude z vlastních zásob, snídani v sobotu zajistíme po fran-

tiškánsku: chléb s máslem, džemem, čaj a kávu. Oběd bude v restauraci. Přivítáme, když přinesete buchtu nebo 

sušenky na sobotní odpoledne.  

Přihlášení dostanou v předstihu před seminářem podrobné informace/program. 

 

Těšíme se na Vás! 

 

Jménem národní rady s přáním pokoje a dobra 

 

sestra Hana Brigita Reichsfeld OFS 
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 Program podzimního formačního semináře OFS: 21. – 22. 10. 2022 

Brno - CDM Petrinum, Veveří 462/15 

Téma: JEŽÍŠ SPASITEL 

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život 

věčný. (Jan 3,16) 

 

Přednášející: P. Ondřej Bonaventura Čapek OFM z Prahy 

 

Pátek 21. 10. 2022 

17:00   mše svatá + nešpory u kapucínů v Brně 

18:30   ubytování CDM Petrinum 

19:15   večeře (z vlastních zásob) v jídelně 

20:00 - 21:00   vzájemné představení se, uvedení do tématu - Br. Bonaventura OFM  

21:15 - 22:00   adorace v kapli s hudebním doprovodem 

 

Sobota 22. 10. 2022 

07:30   ranní chvály v kapli 

07:45   snídaně v jídelně 

08:30 - 09:15   1. přednáška + podněty k zamyšlení - Br. Bonaventura OFM 

09.30 - 10.30   mše svatá v kapli 

10:30 - 11:00   káva, čaj v jídelně 

11:00 - 11:45   2. přednáška + podněty k diskuzi ve skupinkách – Br. Bonaventura OFM 

11:45 - 12:30   skupinky 

12:45   oběd v restauraci 

14:00 - 15:00   3. přednáška Br. Bonaventury OFM  + svědectví bratří a sester k tématu 

15:00   výstupy ze skupinek, sdílení 

16:00   ukončení semináře 

Prosíme o účast na celém semináři. Semináře se mohou zúčastnit také další služebníci MBS. Pokud máte dar 

zpěvu a hrajete na nějaký hudební nástroj, je-li to možné, vezměte si ho s sebou. Těšíme se na Vás a společně 

prožitý čas!  

Jménem národní rady sestra Hanka Brigita Reichsfeld OFS 
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VI. ročník Františkánské stezky 

ke Dni modliteb za péči o Stvoření v Hradci Králové 

Již se stalo tradicí, že poslední sobotu v srpnu, letos 27. 8. 2022, pořádá MBS Hradec Králové tzv. Františ-

kánskou stezku ke Dni modliteb za péči o Stvoření. Tento den papež František ustanovil v roce 2015 každo-

ročně na 1. září. 

Stezka probíhá vždy v sobotu, a to proto, aby se jí mohlo zúčastnit více účastníků, než by tomu bylo ve všed-

ní den a je určena pro kohokoli. Je inspirována, mimo jiné, také „ekologickou“ encyklikou Laudato si. Hned 

v úvodu jsme si například připomněli, že františkáni nejsou žádní ekologičtí aktivisté v dnešním slova smys-

lu, protože, jak řekl kardinál, později papež, Joseph Ratzinger: „Aktivista je opakem žasnoucího člověka“. 

Připomněli si také, že Stezka je vždy i příležitostí poděkovat Bohu za krásu světa kolem nás, vyjádřit 

vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a rovněž příležitostí k prosbě o pomoc při ochraně všeho stvoření 

i za odpuštění hříchů proti světu, ve kterém žijeme. 

Přestože v noci pršelo, déšť ráno ustal, a tak jsme mohli bez potíží Stezku zahájit - jako vždy, u kostela sv. 

Antonína na Novém Hradci Králové v 9h, za velmi příjemného počasí. Letošní trasa  byla poněkud kratší - 5 

km s celkem devíti zastávkami včetně úvodu, takže ji mohl zvládnout v podstatě každý. Změnou bylo také to, 

že každý, kdo měl zájem, si připravil pro některé zastavení svůj vlastní text nebo úvahu. Nejdelší zastávkou, 

asi v jedné třetině trasy, byla pak bohoslužba slova v dřevěném kostelíku sv. Jana Křtitele na Kopci sv. Jana. 

Tu sloužil, stejně jako již dříve, jáhen a ředitel Diecézních lesů Hradec Králové Ing. Pavel Starý, který se ta-

ké našich Stezek účastní a přispívá vždy i svým textem. Cesta vedla krásnou přírodou kolem několika rybní-

ků a skrze nádherné lesy, které v blízkosti města máme. Poslední závěrečné zastavení s chvalozpěvem sv. 

Františka jsme měli u rybníka Biřička. Poté jsme mohli posedět na terase nedaleké restaurace, kde jsme se na 

zamluveném místě nejen občerstvili, ale rovněž si popovídali a sdělili své dojmy. Byli jsme potěšeni, že letos 

se Stezky zúčastnil i náš národní ministr Sekulárního františkánského řádu bratr Vendelín.  

Br. Martin Weisbauer, Sekretář MBS HK 
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Bylo to milé setkání v klášteře Školských sester sv. Františka, hned vedle kostela Svaté Rodiny. Společně 

s místními terciáři byl přítomen také místní duchovní asistent P. Eliáš Tomáš Paseka OFM z kláštera v Mo-

ravské Třebové a národní duchovní asistent P. Kryštof Skibiňski, OFMCap. z kláštera Minoritů v Praze.  

Po mši sv. v kostele následovalo oficiální zahájení vizitace. MBS má 13 členů s trvalou profesí a 2 členy 

v noviciátu – od 11. 10. 2021 Libuše Hrudová a od 21. 2. 2022 Karel Sodomka. Dne 26. 4. 2020 zemřela sest-

ra Jiřina Novotná. 

Společenství se schází 1x měsíčně v pondělí odpoledne po třetí sobotě v měsíci. Schůzky začínají adorací v 

kapli, pokračují přednáškou duchovního asistenta a mší svatou. Dále následuje posezení s občerstvením a sdí-

lením. Tyto schůzky jsou veřejné, přicházejí i lidé z farnosti. Úvod a závěr setkání je spojený s modlitbou.  

Dále se schází pouze členové MBS jednou za měsíc, mezi veřejnými schůzkami. Program začíná modlitbou, 

následuje sdílení, četba a rozjímaní nad Písmem svatým, probírá se řehole. Liturgická modlitba členů MBS: 

ranní a večerní chvály, čtení Písma svatého, modlitba růžence. Formace spočívá v žití Evangelia Pána Ježíše, 

žití v prostotě, lásce, důvěře v bratrské společenství a důvěrném společenství s Bohem v modlitbě. Chránit 

Boží stvoření, ničemu nedávat přednost před Kristem, přinášet oběti, lásku a milosrdenství všude, kde jsme. 

Společenství je aktivní, živé a účastní se mnoha akcí terciářů. Např. se zúčastnilo pouti do Porciunkule v Ol-

dřiši, profesních slibů dvou spolusester v Moravské Třebové, formačních seminářů, národní volební kapituly 

na Hostýně, někteří členové se účastní Mariánské poutě Prahou, pouti ke sv. Josefu v Moravské Třebové nebo 

postní duchovní obnovy u Školských sester sv. Františka v Hoješíně. V letošním roce byla duchovní obnova 

před Slavností Seslání Ducha sv., vedená P. Eliášem Pasekou ve Rtyni v Podkrkonoší.  

Na závěr našeho setkání jsme obnovili řeholní sliby a udělali společnou fotku (viz příloha). Dali jsme si záva-

zek, že se budeme společně více navštěvovat s okolními společenstvími, podporovat, a to i při společných ak-

cích. Např. jsme naplánovali společnou duchovní obnovu pro společenství v Červeném Kostelci, Slatiňanech 

a v Hradci Králové v srpnu na Mariánském poutním místě Rokole, která již úspěšně proběhla. 

Děkuji za milé setkání, 

Vladimír Dvořák 

Bratrská a pastorační vizitace MBS ve Slatiňanech dne 20. června 2022 
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Díky Bohu se letos od 18. 8. do 21.8. 2022 opět uskutečnily františkánské exercicie v Olomouci 

v klášteře bratří kapucínů. Exercitátorem byl otec Eliáš Paseka OFM. Zúčastnilo se nás nakonec 12 

bratří a sester. Někteří se z rodinných nebo zdravotních důvodů museli na poslední chvíli omluvit, ale 

mysleli jsme i na ně.  

Olomouckým bratřím vyjadřujeme ještě jednou velké díky za poskytnutí zázemí, za jejich vstřícnost a 

laskavý přístup. Otci Eliášovi ať odplatí dobrotivý Pán za jeho ochotu, nasazení a veškerý čas, který 

nám věnoval.  

Téma exercicií: „Hledejte mou tvář“ Žalm 27,8 bylo pro nás přínosné a povzbuzující. Znovu a znovu 

v každé přednášce jsme si uvědomovali nesmírnou Boží lásku k nám lidem od samého začátku, kdy 

nás stvořil. Bůh miluje své dílo. Jeho láska vyvrcholila na kříži, ale Bůh se nás nevzdal a nikdy 

nevzdá, přestože Jej stále znovu křižujeme. Bůh je zranitelný v lásce, přesto nás nepřestal milovat. Je 

stále a ve všem s námi. Jeho láska je spravedlivá, všeobjímající, trpělivá, citlivá, dokonalá. 

Na exerciciích jsme si znovu připomněli, jak můžeme odpovídat na tuto Boží lásku. Věrností, 

trpělivostí, vytrvalostí… 

Zazněly otázky: jaký obraz Boha máme v sobě? Kde jsme na cestě? Kam jdeme?  Jak prožíváme 

Boha dnes, tady a teď? Jak vstupuje do mého života? Jak se mě osobně Bůh dotýká? Jak se ho snažím 

poznávat? Jak s Ním žiji?  

Bůh někdy promlouvá, jindy mlčí, někdy nás zastaví. Pán nás občerstvuje, obnovuje, nalévá olej do 

ran… Je s námi stále a ve všem. Teprve když se obrátíme a proměníme na úrovni srdce a myšlení, 

můžeme přivádět k Bohu druhé. Aby i druzí našli obraz Boha v sobě.  

Letos jsme na exerciciích načerpali nejen duchovně, ale i tělesně. Nemuseli jsme se vůbec o nic starat, 

jelikož bratr Jan František z našeho společenství zajistil paní kuchařku, která se o nás (a také o bratry 

kapucíny) perfektně starala. I jí patří naše velké uznání a díky.  

Všem nám bylo spolu dobře a už se těšíme na příští rok, pokud to bude i vůle Pána.  

 

Tak jen takto něco málo pro povzbuzení zapsala 

 

Jana Marie Magdaléna – ministryně společenství Olomouc-rodiny 

Exercicie v Olomouci 
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Naše výroční pouť měla jako připomínku výročí jmenování Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem olomouc-

kým a metropolitou moravským. Zvolené dny měly hlubokou symboliku souvislostí utrpení a světla: po svát-

cích Povýšení sv.Kříže, Bolestné P.Marie, naší první mučednice sv.Ludmily, se poutní mše konala v liturgii a 

homilii Vtisknutí jizev našemu Otci sv.Františkovi; a naše úžasné setkání bylo završeno 14 zastaveními Veli-

konoční pobožnosti jako „Cesty světla“, jejímž autorem je Jan Graubner, ještě jako metropolita moravský. Od 

„tatíčka Stojana“ jako našeho bratra v III. řádu sv. Františka a životního vzoru kněze a biskupa, ani těch 100 

let nebylo překážkou pro meditaci a modlitby za dnešní naše pastýře na Moravě i v Čechách, i za ty, jejichž 

jmenování teprve očekáváme.  

A to bylo téma přednášky otce Pavla Ambrose SJ, profesora a emeritního děkana CMTF v Olomouci. 

„Tatíček“ Stojan je v knížce otce Pavla představen jako „apoštol všeobecného kněžství„ a jeho vlastní život 

nejlépe vystihuje titul nové knihy otce Pavla „S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup“. Tento citát 

sv.Augustina i po 16 stoletích stále aktuální, jako základ vztahu pastýře a oveček, vzájemná láska - tak výji-

mečná v osobě arcibiskupa Stojana-jako lék proti pokušení nepravého výkonu moci v církvi. Kniha vhodná 

pro modlitby v očekávání nového biskupa byla po přednášce otce Pavla k dispozici. 

A otec Pavel jako jezuita byl koncelebrantem poutní mše svaté naší františkánské rodiny, zastoupené zde otci 

všech řádů bratry Dismasem, Kryštofem, Eliášem a Lukášem. Otec Dismas jako provinciál kapucínů promlou-

val k nám „bratřím a sestrám kajícím“ zamyšlením nad třemi podobami kajícnosti u sv. Františka: od oplaká-

vání vlastních hříchů u sv. Damiána, přes „pravou radost“ v pokorném trpění zranění i od těch nejbližších, po 

jakoby až opovážlivé Františkově prosbě na Alverně po zakoušení téže lásky a téhož utrpení, jaké bylo dáno 

jeho Pánu a Mistru. Právě pro tak přímé a hluboké kajícnosti sv. Františka v těch prvých dvou podobách, mu 

nebyla odpepřena ani jeho odvážná prosba, v daru setkání s Pánem a vtisknutí jizev.  

Naše setkání začalo ale již v pátek, v kapli poutního domu mší svatou slavenou otcem Eliášem Pasekou. Na 

jeho výzvu jsme mohli k připraveným přímluvám z liturgie ke sv. Ludmile přidávat i naše vlastní prosby a 

přímluvy, za naše blízké v řádu i v rodinách. „Večeře po františkánsku“, která následovala, měla tentokrát 

zvlášť radostný průběh: byla i malou oslavou 60. narozenin bratra Vendelína našeho národního ministra. 

„Mnoga lieta, zdravi byli, mnoga lieta živijó!!!“ Po ochutnávce nejlepšího vína z Blatničky a pravých morav-

ských vdolečků zněl náš zpěv jistě až k výšinám... 

V pátek večer nás bylo asi 17, ale noční nepřerušenou adoraci v kapli jsme si rozdělili jak se kdo cítil. 

V sobotu už nás mohlo být tak 40, a zastoupena byla tato MBS: Přerov, Moravská Třebová I a II, Uherské 

Hradiště, Brno kapucíni, Olomouc, Šumperk, Hodonín, Opava, Havířov, Zlín, Jihlava, Šternberk, Hradec Krá-

lové, Praha Spořilov, s omluvou pokud jsem na někoho zapomněl. Povzbuzením byla přítomnost i mladých - 

„skoro domácí“ MBS Přerov mělo tam i dvě „čekatelky“, a nejmladších - v rodině bratra a sestry Mokričko-

vých se třemi dětmi, z nichž dvě starší absolvovaly s tátou (a kočárkem) i odpoledních 14 zastavení Cesty 

světla. Jaká radost když necháme maličké přijít k nám!  

Na Cestě světla nezazněla připomínka o autorovi maleb těch zastavení: Zdirad Čech, výtvarník a heraldik 

z Pražské arcidiecéze - známý liturgickými ilustracemi, neděli co neděli u P. M. Sněžné v Praze -  zemřel na 

konci srpna. Rozloučení zádušní mší svatou u sv. Václava v Kladně - Rozdělově jako hlavní celebrant sloužil 

Dominik kardinál Duka. Zdirad se stal známým svou „Lidickou Madonou“, matkou s prázdnou náručí, jejíž 

kopie pro Ukrajinu byla posledním jeho dílem. Jako heraldik stačil ještě upravit biskupský erb otce Jana Grau-

bnera „z Olomouce na Prahu“. „Cesta světla jen dokládá, že Zdirad Čech, výtvarník pokorný, který své hřivny 

dal plně do služeb církve, byl přizván ke službě v obou našich arcidiécézích. Ať je mu země lehká, a světlo 

věčné ať mu svítí. To velikonoční světlo, které tak nádherně ilustroval. 

Pokoj a dobro. 

Bratr Irenej                                

Františkánská pouť na Svatý Hostýn: 
Cestou světla skrze kříže 
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Oblastní setkání, které se konalo 19. 6. 2022 v Olomouci v klášteře bratří kapucínů, předčilo naše očekávání. 

Z MBS Moravská Třebová II. nás jelo 9 včetně našeho duchovního asistenta br. Šimona OFM. 

Radost ze společné cesty našeho společenství s námi jela už v autě, a to navzdory horkému letnímu dni. Stihli 

jsme i růženec a velmi rychle jsme byli v cíli. 

Klášter v rohu náměstí vypadal zvenku tiše, ale uvnitř bylo živo. Setkání začalo modlitbou odpoledních chval. 

Chlad klášterního kostela občerstvoval naše těla a modlitba chval probouzela srdce. Pak následovala přednáš-

ka br. Františka o ctnostech víry, naděje a lásky. 

Po tomto duchovním programu jsme se přesunuli na klášterní zahradu, která skrývala ve své skryté, zadní čás-

ti útulné posezení pod košatým stromem. Jeho nádherná koruna poskytovala milosrdný stín, tolik potřebný v 

parném létě. Stůl byl v mžiku plný dobrot a pití. Při jídle jsme se postupně představili. Sešlo se pět MBS - 

Moravská Třebová I. + II., Olomouc rodiny, Šumperk a Šternberk.  Sdělovali jsme si, jak probíhají pravidelná 

setkání našich MBS. Postupně se rozhovory stávaly důvěrnějšími a mě napadlo ...jak krásné je, když jsou brat-

ři a sestry pospolu. Často při úplně prvním setkání s terciáři, které ani osobně neznám, zažívám pocit jednoty, 

kterou vytváří Duch svatý. A jsem potěšena, že jdeme stejnou cestou za Kristem ve stopách svatého Františka. 

Nakažlivá františkánská radost se projevila i zpěvem. Zazněly chvály i lidové moravské písně, kytara a trubka 

nás doprovázely. 

Byl to krásný čas a myslím, že přesně tohle náš řád potřebuje. 

Jsem vděčná, že za jmény, které znám z dokladů, z voleb a vizitací, jsou úžasní bratři a sestry. Nezapomenu 

na vaše oči a vzácné chvíle jednoty v Duchu svatém. Jen tak spolu být. 

Rozhovory a společné chvály i agapé nás povzbudilo a odjížděli jsme s pocitem, že se nám vlastně nechce 

pryč a těšíme se na další setkání. A budeme svědčit o tom, že tento darovaný čas byl vzácný a vyplatí se ho 

věnovat Bohu a setkáním. 

Bohu díky za vás! 

Mirka Brigita Čejchanová 

Z oblastního setkání v Olomouci 

Volební kapitula MBS Zlín 

Místní bratrské společenství Zlín má třináct členů s trvalou profesí. Duchovní asistent P. Antonín Klaret Da-

browski OFM za nimi dojíždí pravidelně každou první středu v měsíci z kláštera bratří františkánů 

v Uherském Hradišti V listopadu loňského roku proběhla ve společenství vo-

lební kapitula, novým ministrem se stal bratr Zbyněk Benno Domanský. No-

vou formátorkou je sestra Pavlína Marie Alžběta Koutná.  

Volební kapitula MBS Nivnice 

Letos v květnu se uskutečnila volební kapitula v MBS Nivnice. Duchovním 

asistentem je  P. Felix Mária Žiška z nedalekého kláštera v Uherském Hra-

dišti. Společenství v Nivnici má bohatou dlouholetou tradici, v současnosti 

má pět členů s trvalou profesí, které nese „zázemí“ vítězné církve zesnulých 

členů. Ministrem a zároveň formátorem byl zvolen bratr Aleš Silvestr Imma-

culata Kapsa.  

sestra Hana Brigita Reichsfeld OFS 
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Sestry a bratři z místního společenství se setkávají každou druhou sobotu v měsíci v kostele Zvěstování Panny 

Marie v Uherském Hradišti. Začínají modlitbou růžence v 8 hodin, následuje mše svatá, která je pozváním pro 

všechny věřící, nejenom pro členy MBS. Nejinak tomu bylo i při mé návštěvě, mši svatou sloužil duchovní 

asistent MBS br. Felix Mária Žižka. Vzadu v kostele jsem si všimla nástěnky místního bratrského společen-

ství, která nabízí zamyšlení, modlitby a informace o činnosti společenství.  

Díky bratrům františkánům má MBS krásné zázemí v klášteře, kde po mši svaté pokračuje další program se-

tkání - modlitba, formace na předem dané téma, rozjímání, duchovní témata s praktickým uvedením do života. 

Nechybí ani zpěv a přítomnost duchovního asistenta, který se o sestry a bratry s láskou stará, je velkou a 

moudrou oporou pro celé MBS.  

Na začátku bratrské vizitace jsem dostala krásnou kytičku, bylo to milé přivítání, poté jsme se společně modli-

li, četli Písmo svaté a navzájem se povzbuzovali. Ministryně Vlasta Vrátná přečetla zprávu o činnosti; členové 

MBS jsou z 11 farností, kde se každý snaží pomáhat podle svých možností. Zástupci společenství se pravidel-

ně účastní online seminářů i duchovních obnov pořádaných NR SFŘ, také finančně podpořili sbírky vyhlášené 

NR. Vzorně se starají o starší sestry a bratry, navštěvují je, telefonují a zasílají přání k Vánocům nebo životní-

mu jubileu, tisknou pro ně Zpravodaj SFŘ. 

MBS také organizuje jarní a podzimní oblastní setkání na Svatém Antonínku u Blatnice, pomáhají při organi-

zaci slavnosti Porciunkuly, podílejí se na vedení křížové cesty.  

Při sdílení vyvstal odlišný názor na přijetí jednoho bratra do společenství. Diskuse probíhala v duchu vzájem-

né lásky, snahy o pochopení toho druhého, v pokoře, vysvětlování a odevzdanosti, zároveň v duchu dodržení 

Konstitucí a respektováním rozhodnutí rady MBS. Byla to krásná ukázka otevřenosti, úcty k druhému a také 

pokoje, jaký dává Duch svatý.  

Na závěr vizitace jsme obnovili své profesní sliby s vědomím, že naší silou je náš dobrý Pán… 

Velmi děkuji za dary, které jsme dostali, za společenství františkánské rodiny, za Vaše svědectví… 

S láskou Marie Václava Richterová  

Bratrská vizitace v Uherském Hradišti 9. 7. 2022 

Jihlavské bratrské společenství má 19 členů s trvalou profesí, 2 přidružené členy a 1 kandidátku. Vizitace za-

čala mší svatou v klášterním kostele bratří minoritů, u kterých se společenství schází. Vyslechli a schválili 

jsme zprávu ministryně Zdeňky Nečadové o 3letém působení společenství - jde o aktivní, živé společenství, 

lehkou nevýhodou je jeho „osamocenost“ - nejbližší společenství SFŘ je v Brně - a nemožnost spojit se on-

line. Pokud nelze uskutečnit setkání, jsou v kontaktu telefonem nebo mailem. Schází se pravidelně, liturgická 

modlitba je u nich živá, duchovní asistent P. Stanislav Gryň se jim obětavě věnuje, formace je kvalitní, Zpra-

vodaj dostupný všem členům, jsou v kontaktu se starými a nemocnými členy, rádi se účastní akcí NR, uvítali 

by nahrávky formačních seminářů a přednášek z našich akcí, vedou krásnou kroniku, pracují ve farnostech, 

aktivně se účastnili synodálního procesu. Majetek nemají, pohyb financí je pečlivě zdokumentován a kontro-

lován. Rada MBS pracuje velmi pěkně, pravidelně se schází a dělá zápisy ze setkání. 

Drobnou připomínku měl národní duchovní asistent P. Rafael Budil - že by bylo dobré nechat sloužit mše 

svaté za zemřelé členy společenství 1x měsíčně a ne jen 1x za rok. 

Závěrem jsme si všichni přítomní obnovili své řeholní sliby. 

Bohu díky za vše. 

Markéta Terezie Kubešová, OFS 

Zpráva z vizitace MBS Jihlava - 14.9.2022 
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Koncem srpna letošního roku (22. 8. - 24. 8. 2022) proběhla poprvé společná duchovní obnova pro tři sou-

sední MBS - královéhradecké, červenokostelecko-trutnovské a slatiňanské.  

Bylo zvoleno mariánské poutní místo Rokole, necelých 8 km východně od Nového Města nad Metují, kde 

sídlí Schönstattské sestry Mariiny. Důvodů pro výběr tohoto místa bylo více. Jednak bylo poměrně dobře 

dostupné pro všechna tato společenství, jednak je zde velmi dobrá ubytovací kapacita v místním poutním 

domě včetně prostorné společenské místnosti, jídelny i kuchyně a v neposlední řadě je zde i krásná příroda, 

klid a v sousedství domu léčivý mariánský pramen s kaplí.  

Obnovu, jejímž hlavním tématem byl ekumenismus, vedl br. Lukáš Bradna OFM, který je duchovním asis-

tentem královéhradeckého a současně i červenokostelecko-trutnovského MBS a dojíždí za námi z Prahy od 

P. Marie Sněžné. Přestože se všichni členové z těchto tří společenství nemohli zúčastnit, sjelo se nás na 

toto krásné východočeské poutní místo asi 20 účastníků. Někteří navíc přijeli alespoň na jeden den, podle 

svých možností. Po dopoledním ubytování v poutním domě, kde bylo dost místa pro všechny, takže část 

účastníků mohla být ubytována na přání i po jednom, jsme se sešli na úvodní mši svatou s br. Lukášem 

v horní rokolské mariánské kapli. Zde br. Lukáš nastínil cíle a téma duchovní obnovy. Po dobrém obědě, 

který jsme si, jako pak každý den, nechali dovážet z restaurace Kovárna v nedalekém Novém Hrádku, jsme 

pokračovali v programu přednáškou br. Lukáše ve 14.30. Každý den jsme začínali mší svatou s ranními 

chválami a pokračovali snídaní ve stylu „švédského františkánského“ stolu. Dále se střídaly přednášky se 

společnými vycházkami do okolí. Večeřeli jsme opět společně z vlastních zásob a z přebytků od oběda. 

Program jsme ukončili třetí den odpoledne, kdy jsme se po úklidu a sbalení vydali do svých domovů. 

Všichni účastníci byli jak samotnou obnovou, tak prožíváním společenství a vzájemným sdílením nadšeni. 

Tento typ akcí se ukázal jako velmi přínosný a také naše sousední MBS sblížil. Shodli jsme se na přání 

každý rok v takovéto společné třídenní (východočeské) obnově pokračovat, ať už opět v Rokoli nebo na 

jiném vhodném místě. 

Br. Martin Weisbauer 

Sekretář MBS HK 

Rokole - duchovní obnova 22. 8. - 24. 8. 2022 
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Moje cesta do Sekulárního františkánského řádu začala jako u mnohých jiných tím, že když bylo rozhodnuto, 

že se tento řád po mnoha desetiletích v Sušici obnoví, tak jsem pocítil v srdci, že bych mohl také vstoupit. Na-

víc v těchto začátcích stáli u zrodu tohoto společenství br. Serafín OFMCap jako duchovní vůdce a jako for-

mátor br. Romuald OFMCap a to byla záruka kvality a preciznosti a bylo tomu tak po celou dobu naší forma-

ce. 

O službu trvalého jáhna v církvi jsem začal usilovat z důvodu možnosti sloužit především Bohu, diecézi, far-

nosti a po službě akolyty jsem pocítil, že bych mohl být ještě prospěšnější v tom, když dosáhnu jáhenského 

svěcení, a to se mi před třemi roky splnilo. A nakonec, sv. František byl přece také jáhen... 

Jelikož jsem dosáhl trvalé profese ještě před jáhenstvím, tak jsem nemohl předem vědět, jak to půjde sladit. 

Dnes vidím, že je to velmi obtížné. Samozřejmě se snažím podle svých sil a možností (mám samozřejmě i ci-

vilní zaměstnání, pracuji dlouhé desítky let na železnici a mám směny) sloužit v jáhenské službě stejně jako se 

zúčastňovat setkání terciářů, ale je  obtížné všechno sladit, protože jáhen má mnoho povinností, a tak se občas 

stává, že řád je tak trochu na "vedlejší koleji"... 

Musím přiznat, že dosud nejsem s žádným jiným trvalým jáhnem-terciářem ve spojení a ani o žádném ne-

vím... Třeba se to právě prostřednictvím mého vyprávění  změní? 

Bylo by užitečné vyměnit si zkušenosti… 

O zkušenost  čtyř trvalých jáhnů a zároveň členů našeho řádu jsem žádal mailem v dubnu 2022. Zatím  odpo-

věděl pouze jáhen Václav. Věřím, že svoji zkušenost časem pošlou i další naši jáhnové a že se časem podaří 

spojit je do skupinky 9 kněží a 4 jáhnů - členů našeho řádu- alespoň jednou za čas na setkání přes internet. 

Zkušenost našich kněží si lze přečíst ve slovenském časopise Františkánská rodina z jara 2022 na internetu 

www.assisi.sk 

Luboš Kolafa 

Trvalý Jáhen Václav Pikeš  z MBS Sušice 

Pokoj a dobro, milé sestry a také bratři.  

Obracím se zpět do minulých let a musím konstatovat, že za rok budeme s mužem slavit 40. výročí vstupu do 

III. řádu svatého Františka.  Z hlediska historie mžik, z hlediska člověka půl života. 

Jestli jsem někdy litovala, že jsem se touto cestou dala? Ani na vteřinu. V sedmdesátých a osmdesátých letech 

minulého století byl život kolem františkánského kostela velice bohatý. Proč?   Sloužila tu dvě františkánská 

esa P. Stanislav Juřík OFM a P. Jiří Mazanec OFM. Jeden studoval v Rakousku a druhý v Belgii. Pak oba ještě 

s grácií absolvovali i „postgraduál“ v komunistickém  vězení. Věděli tedy, co je život z víry a díky vysokému 

vzdělání nám měli co předávat. Jejich radost ze života byla tak nakažlivá, že naše životní cesta musela jít stej-

ným směrem.  V Roce 1983 jsme si konečně řekli o vstup do řádu. Obezřetní muklové nevyslovili při naší ne-

oficiální žádosti naše jména. Do 14 dnů je zatkli a strčili je za mříže a my byli, jak se říká, v „luftě“. Ale do 

Plzně přijel otec Aleš  Zlámal, podívat se, jak to tady chodí a co může pro věřící udělat. Neměl kde přespat, 

tak nocoval u nás a večer nás přijal do noviciátu. Kdo měl to štěstí a poznal otce Zlámala /zvaného serafínský 

Aljoša/, ten už žádné vedení nepotřeboval.  Otec se připodobnil svatému Františkovi i v tom, že chodil a mlčky 

kázal. Františkáni jezdili k nám na chalupu na dovolenou nebo na duchovní cvičení. Jezdili jsme i na EUFRA, 

což je dovolená v evropském formátu. Po smrti otce Jiřího k nám do Plzně začal jezdit jednou v měsíci na celý 

víkend otec Zlámal. Tím jsme doklepali totalitu v jeho péči na nejvyšší úrovni. 

Příběh 40 let manželů Polívkových 

http://www.assisi.sk
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Po revoluci byli bratři a sestry z MBS v Plzni hodně staří, aby si s cestovkou odjeli do Itálie, tak jsme jim 

s mužem cestovku vytvořili. Švagr jezdil s autobusem a uvolil se nás vozit po stopách sv. Františka. Ono to 

díky vysokému stáří  účastníků zájezdu vypadalo asi takto : V Mariazell jsem od každého vybrala patřičnou 

částku a s balíkem bankovek jsem čekala u recepce, že  za všechny zaplatím, když v tom přiběhla jedna ze 

sester: “Všeho nech a běž Marušce slepit zuby. Rozlomily se jí a ona nemůže na večeři.“ Aby se snížily nákla-

dy na pouť, vařili jsme každý den polévku. Když přišel na řadu Pepa, pronesl: „A chlebíček by nebyl?“ Řidi-

če, který celé jídlo připravoval, málem kleplo. Chleba jsme mu podali, i když každý věděl, že ho má 

v autobusu dost. 

V běžném životě pak jako člen SFŘ stačilo řádně  plnit svoje povinnosti, nekrást, nemluvit sprostě, čímž se 

člověk stal takovou výjimkou,  že se mnozí ptali, co  v tom vězí.   

Po revoluci nám více než 10 let duchovního asistenta dělal otec  Antonín Hýža, také člen SFŘ. Byl to kněz 

svatého života, který také měl tu schopnost i mlčky kázat. 

Pak už nebylo zbytí a vedení se museli ujmout mladí. Pochopitelně, že jejich vedení bylo úplně jiné. Neměli 

ani tolik zkušeností jako ti staří a vše se učili za pochodu. Nikdo je za to nesoudil, někde se museli ostřílet. 

Protože ti, kteří s námi šli františkánskou cestou i několik desetiletí, byli již po smrti a noví členové přinášeli 

do MBS až moc moderního ovzduší. To prosím nekritizuju, jen konstatuju, že to  už pro nás starší nebylo. 

Proto jsme přešli do Sušice. Jsme srdcem Šumaváci, věděli jsme, že tam zapadneme. Tam toužíme dokončit 

svou životní cestu. Dle příkazu sv. Františka je ve skříni připravený hnědý rubáš, na hřbitově je připravený 

hrob a už jen doufáme, že až přijdeme před Boží soud, neřekne sv. František, sv. Antonín, sv. Klára nebo sv. 

Anežka: Ty neznáme, ale naopak budou stát při nás,  při svém bratru a sestře. Ještě jednou přeji pokoj a dobro. 

Ať ho nesete radostně světem. 

Polívková 
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Ivo Petr se narodil v roce 1936 na předměstí Olomouce matce Věře a otci 

Rudolfovi, po kterém pravděpodobně zdědil vlohy k podnikání. Byl prvo-

rozený ze sedmi sourozenců. 

V sedmi letech si sám vymohl křest v Církvi československé, ze které však 

v 16 letech vystoupil. Protektorát i válku tehdy páni kluci prožívali spíše 

jako velké dobrodružství, v němž ovšem šlo občas o život. No a po válce se 

tehdy desetiletý Ivo stal nadšeným skautem - junákem a dobrodružství po-

kračovalo. 

Ivovo dětství se završilo v 15 letech odchodem na studium na popradskou 

vojenskou školu - jak sám tvrdí v kronice svého života, kterou sepsal. 

Následoval život velice pestrý, v němž si Ivo vyzkoušel roli elektromecha-

nika, zedníka, vězně, zemědělce, dělníka, geniálního radisty, horníka, až 

v 25 letech objevil své nadání pro studium. 

Během tří let dokončil maturitou gymnázium a čtyři roky studoval deset 

semestrů brněnské univerzity - především dějiny výtvarného umění, aby se stal historikem umění. 

V Brně také poznal svou budoucí manželku Bohumíru, s níž prožil 56 let, vychoval syna a dceru. Byl přesvěd-

čen, že jeho vyslyšené prosby k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilíně byly příčinou jejího uzdravení ze smr-

telné nemoci. 

Ivo pracoval v památkové péči i jako inspektor kultury, archivář, učitel LŠU, ředitel muzea v Prachaticích, 

vedoucí oddělení muzea v Olomouci, ale stal se také „disidentem“ v podmínkách let sedmdesátých. 

Tak následoval profesní zvrat, pokusy uživit sebe i rodinu drobnými restaurátorskými zakázkami, tvorbou 

drobných plastik a po tři roky prací topiče, při níž v kotelně zaslechl „svůj první hlas“ (svědectví o tom je za-

znamenáno v knize Osm století na cestě evangelia…), což jej také přivedlo k členství v Sekulárním řádu svaté-

ho Františka.  

Následovala práce v knihovně Petra Bezruče a konečně od konce osmdesátých let založení vlastního úspěšné-

ho stavebního a restaurátorského podniku. Na místě je také zmínit jeho samostatnou uměleckou tvorbu kreseb, 

obrazů i poezie.  

Ivo prožil vskutku neobvykle pestrých a naplněných 86 let života. Zaslouženě strávil své poslední dny v klidu 

domova obklopen rodinou, terciáři a přáteli i oblíbenými knihami a obrazy. Měl sice ještě spoustu plánů, ale 

pokorně se po necelých čtyřech měsících odloučení odebral za manželkou Bohumírou k Pánu. 

 

PS: z mailové zprávy Roberta Maxmiliána Kláska - ministra MBS v Opavě ze dne 27. 6. 2022; 

Bratr Ivo František Petr odešel včera v 9:35, zaopatřen všemi svátostmi do Hospodinova domu. Ještě do 8:50 

jsme se u jeho lůžka pomodlili s Pavlínou ranní chvály, čímž jsme ho vyprovodili na poslední cestu. Odpočinu-

tí věčné dej mu, Pane! 

Vzpomínka na Františka Ivo Petra 
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VÝROČÍ PROFESE VE IV. ČTVRTLETÍ 2022 

MBS Přijmení Jméno Řádové Profes Výročí profese 

Plzeň Vlnařová Jana Antonie 06.10.1972 50 

Praha Spořilov Lacman Josef Jan Evangelista 02.10.1982 40 

Brno, Husovice Hudaň Petr Julián 08.10.1982 40 

Brno, Husovice Hudaňová Helena Ludvíka 08.10.1982 40 

Brno, Husovice Mendelová Viola Serafína 08.10.1982 40 

Šternberk Švecová Pavla  10.10.1982 40 

Šternberk Holík Jiří  04.10.1987 35 

Šternberk Novák Štěpán  04.10.1987 35 

Šternberk Nováková Dobromila  04.10.1987 35 

Frýdek-Místek Hasalová Marie Terezie 24.11.1987 35 

Příbram Ciklerová Milada Marie Goretti 29.11.1987 35 

Čeladná Alexa Petr Pavel František 14.12.1987 35 

Jablunkov Zuberová Helena Anežka 03.10.1992 30 

Jablunkov Gryczová Jadwiga Veronika 03.10.1992 30 

Brandýs nad Orlicí Rösslerová Hana Klára 17.10.1992 30 

Kroměříž Prachařová Marta Marta 18.10.1992 30 

Uherské Hradiště Malinová Anna Virginie 18.10.1992 30 

Uherské Hradiště Slezáková Marie 
Veronika Guili-
anni 

18.10.1992 30 

Uherské Hradiště Halodová Vladimíra Ludmila 18.10.1992 30 

Moravská Třebová I Jirková Věra Veronika 02.12.1992 30 

Šumperk Kocůrek Petr Ignác 08.12.1992 30 

Ostrava Hňup Jindřich Michael 04.11.1997 25 

Ostrava Papřok Jan František 04.11.1997 25 

Fulnek Feilhauer Jaromír  08.11.1997 25 

Fulnek Stehlík Martin  08.11.1997 25 

Fulnek Stehlíková Jana  08.11.1997 25 

Jihlava Butorová Helena Anežka 07.12.1997 25 

Hodonín Šupálková Marie Terezie 06.11.2002 20 

Praha Sv. Josef Konůpková Blanka Monika 23.12.2002 20 

Praha Sv. Josef Korda Jiří Marián 23.12.2002 20 
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Lysá nad Labem Nováková Jiřina Faustýna 07.10.2012 10 

Lysá nad Labem Dědek Vojtěch Rufin 07.10.2012 10 

Stará Boleslav Jiranová Eva Anežka 07.10.2012 10 

Stará Boleslav Jiran Pavel Tomáš More 07.10.2012 10 

Stará Boleslav Zemanová Radka 
Marie Magdale-
na 

07.10.2012 10 

Brandýs nad Orlicí Krejsa František Jan 12.11.2012 10 

Moravská Třebová II Čejchanová Miroslava Brigita 01.10.2017 5 

Moravská Třebová II Dokoupilová Drahomíra 
Markéta z 
aCortony 

01.10.2017 5 

Moravská Třebová II Hamplová Ludmila 
Alžběta Uher-
ská 

01.10.2017 5 

Moravská Třebová II Ježková Pavla Marie Anna 01.10.2017 5 

Moravská Třebová II Kadlecová Petra 
Alžběta Uher-
ská 

01.10.2017 5 

Moravská Třebová II Marek Jan Jan 01.10.2017 5 

Moravská Třebová II Nedomová Marie Monika 01.10.2017 5 

Moravská Třebová II Olivová Iva Marie (Panna) 01.10.2017 5 

Brno, Husovice Hloušková  Andrea Anne-Maria 08.10.2017 5 

Stará Boleslav Převrátilová Bohuslava 
Terezie od Dí-
těte Ježíše 

14.10.2017 5 

Šumperk Drlík Karel  21.10.2017 5 

Šumperk Rohonová Emilia  21.10.2017 5 

Hradec Králové Hajský  Luděk  Ludvík 27.10.2017 5 

Přerov Janák Robert Bernard 04.10.2007 15 

Krnov Pavelková Eva Scholastika 13.10.2007 15 

Krnov Paluzgová Anna Dagmar 13.10.2007 15 

Jihlava Burdichová Marie Agáta 27.10.2007 15 

Šternberk Brachtlová Zdeňka  24.11.2007 15 

Šternberk Brauner František  24.11.2007 15 

Šternberk Braunerová Anežka  24.11.2007 15 

Šternberk Dostálová  Markéta  24.11.2007 15 

Šternberk Nováková Vítězslava  24.11.2007 15 

Šternberk Obšil Josef  24.11.2007 15 

Šternberk Obšilová Ludmila  24.11.2007 15 
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Ale ne jen v Bibli. Už staří Egypťané, Asyřané i Babyloňané používali čísla nejen v matematických hodno-

tách, ale také jako symboly různých věcí, a to zejména v náboženské oblasti. Izraelité vyvinuli vlastní čísel-

nou symboliku. Pro nás není tak důležité znát jejich symbolický význam, ale znát význam, v němž byla pou-

žívána. 

Číselná symbolika v Bibli stojí převážně na třech základních číslech: 3, 4 a 10. 

TROJKA je číslo božství. Vyznáváme jednoho Boha, a přesto neplatí jako číslo božství 1, ale 3. Je zajímavé, 

že i u starých národů, které vyznávaly mnoho bohů, najdeme božskou trojku. U Egypťanů: Isis, Osiris, Horus. 

U Babyloňanů: Sin, Šamaš, Ištar. A u Indů: Brahma, Višnu, Šiva. Antický svět má kultické představy božstva 

s trojí tváří. 

V Bibli mluví Bůh při stvoření člověka o sobě v množném čísle. Židé vyznávají jediného Boha, ale bývá 

označován v gramatické formě množného čísla „ELOHIM“. Bůh se Abrahámovi zjevil v podobě tří můžu (1. 

Moj. 18) (nádherně to zobrazil Rublev ve své ikoně). Starozákonní chrám je rozdělen do tří částí: Obětní 

dvůr, svatyně a velesvatyně. V Izaiášově vidění (Iz. 6, 3) serafové třikrát volají „Svatý, Svatý, Svatý!“. V 

Starém Zákoně najdeme tuto symboliku v hymnech a chvalozpěvech a v Novém Zákoně v Janově Zjevení. 

Sv. Tomáš Akvinský říká, že nejsme schopni pochopit tajemství Boží Trojice, ale co můžeme pochopit, je 

tajemná symbolika tří. Byli jsme postaveni do trojrozměrného světa (výška, šířka, hloubka) a vůbec si neuvě-

domujeme, kde se všude a ve všem s božskou trojkou setkáváme. Známe mnoho barev, ale všechny vznikají 

smíšením tří: Červené, modré a žluté. V organické a anorganické říši nacházíme trojdílnost splývající v jedno-

tu: Kámen, rostlina, zvíře. V hudbě tvoří harmonii tři různé tóny, akord tj. trojzvuk. Tři témata ve třech čás-

tech tvoří nejvyšší hudební formu, formu sonátovou. Filozofie stojí na třech opěrných bodech: Čas, život a 

smrt. Římské právo stanovuje, že musí být tři, aby tvořili kolegium, které by bylo usnášeníschopné. S trojkou 

se setkáváme i v grafických představách. Trojúhelník je nejjednodušší geometrická forma uzavírající plochu, 

která ukazuje jednotu v mnohosti. Někdy ho můžeme vidět v kostelích s okem uprostřed jako symbol Boha. 

ČTYŘKA je v Bibli symbolem tvorstva a světa, který Bůh stvořil: Svět má čtyři světové strany. Prožíváme 

čtyři roční období. Měsíc prochází čtyřmi fázemi. V Ráji byla řeka, která ho zavlažovala a dělila se na čtyři 

hlavní toky. A u ranných řeckých filozofů nacházíme čtyři základní prvky: Zem, vodu, vzduch a oheň. 

DESÍTKA je třetí základní číslicí v číselné symbolice. V Bibli je často zástupně používána jako symbol urči-

tého množství nebo jako znásobená forma množství. Bůh dal Mojžíšovi Zákon o deseti přikázáních. Je to 

symbol celého množství přikázání. Židé měli odevzdávat Bohu desátek z toho, co od Boha přijali do vlastnic-

tví. Modlíme se růženec, kde početná tajemství jsou rozdělena na jednotlivé desátky. 

V Bibli nacházíme mnoho číselných symbolů vzniklých různými kombinacemi čísla 3 a 4. Sečtením čísel 3 + 

4 dostáváme sedmičku, která představuje plnost a dokonalost. Poprvé se s ní setkáváme při stvoření světa. 

Bůh dokončil v šesti dnech své dílo, a viděl, že vše je dobré, a sedmý den vše posvětil a odpočinul. A to platí 

pro nás i dnes. Šest dní pracujeme a sedmý den nejen odpočíváme, ale prožíváme ho ve společenství s Bo-

hem. Sedm zlých duchů Ježíš vyhnal z Magdalény a stal se z ní nový člověk. Kristus nám dal sedm svátostí, 

Jak rozumět číslům v Bibli 
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abychom se mohli stát Božími  dětmi a vést dokonalý křesťanský život. 

Jiná možnost vzniká násobením 3 x 4 = 12. Dvanáctka je číslo vyvoleného národa. Nebeský Jeruzalém má 

dvanáct bran a dvanáct základních kamenů. Žena oděná sluncem s dvanácti hvězdami kolem hlavy, které zna-

menají všechen vyvolený Boží lid Starého Zákona vyšlý z dvanácti patriarchů a v Novém Zákoně z dvanácti 

apoštolů. Dvacet čtyři (12 x 2) starších před Božím trůnem jsou zástupci Božího lidu Starého a Nového Záko-

na. Obě čísla, dvanáct i sedm, zaujímají v Bibli rozhodující místo. Platí to zejména pro knihy prorocké, staro-

zákonní a v Janově Zjevení. Například sedm zlatých svícnů, sedm pečetí, sedm polnic, sedm andělů s nádoba-

mi pohrom. 

Další symbolická možnost vzniká znásobením čísla dokonalosti, 4, s číslem množství, 10. 4 x 10 = 40. Čtyři-

cítka je v Bibli doba svatá. Představuje celistvé období, čas k dozrání a k určitému poznání  a čas přípravy na 

to důležité, co má přijít. Starozákonní potopa trvala čtyřicet dní a nocí. Po jejím skončení přichází čas nového 

počátku lidských dějin. Čtyřicet let putují židé do zaslíbené země. Starozákonní prorok Eliáš v síle pokrmu od 

Boha putuje čtyřicet dní k Boží hoře Choreb (1. Král, 19, 6-8). Čtyřicet dní byl Ježíš voděn Duchem pouští, 

aby se připravoval na mesiášské poslání (Luk. 4). A po svém zmrtvýchvstání se čtyřicet dní před svým nane-

bevstoupením zjevuje svým blízkým (Sk. 1). 

Desítka také zmnožuje číslo množství a dokonalosti. Např. Dvanáct tisíc, tj. 12 x 10 x 10 x 10. To jsou ti, po-

znamenaní andělem na čele z dvanácti izraelských kmenů za služebníky Boží. A těchto dvanáct tisíc znásobe-

ných dvanácti dá sto čtyřicet čtyři tisíc (12 x 12 000 = 144 000). To je symbol velkého množství vykoupe-

ných, kteří mají podíl na Božím království, celé Církve Starého a Nového zákona (Zj. 7, 4). Známé je, že u 

Boha je jeden den jako tisíc roků. Když se Petr ptá Ježíše, kolikrát má odpustit, jestli sedmkrát, odpověď zní 

sedmasedmdesátkrát. To znamená vždycky. Na těchto příkladech je nejlépe vidět, že nejde o matematické 

hodnoty, ale o symboly. 

Dělením čísel dokonalosti a úplnosti dojdeme k jejich opaku, k neúplnosti a nedokonalosti. Například 3,5 je 

polovina ze 7. Pohané budou po Svatém městě šlapat 42 měsíců, tj. 1260 dní, tj. 3,5 roku. A to je doba typic-

ká pro pronásledování, zkoušky a čekání (Zj. 11, 3 a 8). Proroci jsou zabiti a nepohřbeni 3,5 dne. Pak je Bůh 

vzkřísí a oni vystoupí v oblaku na nebesa. Tatáž doba, tři a půl let, se vztahuje na život a působení proroka 

Eliáše (1. Král. 17-18). 

A na závěr ještě něco o oblíbené hře s čísly. Zejména v 1. stol. po Kr. v celé římské říši. Jednotlivá písmena 

nějakého slova byla nahrazena číselnými hodnotami. V Pompejích byl objeven nápis: „Miluju tu, jejíž číslo je 

354.“ Nikdo kromě jí a milujícího nerozluštil její jméno. Ze Zjevení sv. Jana je nám dobře známo číslo 666. 

Šestka je zmenšené číslo plnosti a dokonalosti - sedm. Proto 666 znamená neúplnost a nedokonalost. Je to 

číslo apokalyptického zvířete, jednoho ďábelského člověka, který uchvacuje práva Boží. 

Oblast číselné symboliky v Bibli je velmi rozsáhlá a tyto příklady jsou jen malou ukázkou jak jim porozumět 

a pochopit je. 

 

Helena Vokounová 

MBS u P. Marie Sněžné, Praha 
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Pokoj a dobro bratři a sestry. Mnohým se již doneslo, že jsem se ujal společně s Lubomírem Mlčochem v ob-

lasti pražských terciářů starých, nemohoucích, opuštěných a jinak handicapovaných lidí v Praze a okolí. Jejich 

řada se mi postupně rozrůstá, a tak jsem vděčný našemu Pánu, jeho Nejsvětější Matce a blahoslavenému Fran-

tišku, za tuto milost. A s Boží pomocí i postupné získávání ctnosti trpělivosti, která se mi v minulém období 

často vyhýbala. Je potřeba si stále uvědomovat, že dříve, než budu sám potřebný, mohu se sám o své bližní 

postarat… A vše s optimismem a radostností. Uvědomuji si, že někteří z našich příbuzných a známých se mo-

hou za nějaký ten čas ocitnout v nemocničním, anebo v sociálním zařízení a třeba i zatouží o zkulturnění své 

duše! A proto bych vám chtěl předat jistý kontakt s tím, co se má nahlásit: 

KONTAKT NA SVÁTOSTNOU POHOTOVOST +420 731 144 144 (recepce AP) 

 Co je potřeba při nahlášení požadavku nahlásit: 

-      jméno a příjmení pacienta 

-      název nemocnice, oddělení, patro, číslo pokoje 

-      vážnost zdravotního stavu 

-      druh požadavku – duchovní rozhovor, svátosti 

-      v případě potřeby se domluvit na způsobu dopravy 

Vězte ale, až bude potřeba urgentně objednat tuto službu, možná otevření vašeho PC a označení (třeba červe-

nou řádkou, anebo uložit v adresáři mobilu), tak budete moci rychle a účinně se podílet na duchovní navigaci 

pro tohoto potřebného a možná i budete mít zásluhu k přiblížení jeho spásy z rukou duchovní osoby… 

Děkuji za součinnost. Váš Francesco Novák MBS Stará Boleslav Tel. 724 224 213 

Služba pro nemocné a seniory v Praze 

„Mlčení není cílem. Je jen prostředkem, ale 

velmi důležitým. Když je mlčení uvědomě-

lé, prosycené vědomím Boží přítomnosti, 

potom ticho sklouzne až do hlubin srdce, a 

to začne naslouchat věčnému Slovu, které 

přišlo v tichu a v mlčení, jak svědčí Kniha 

moudrosti: „Když hluboké ticho vše objí-

malo a noc ve svém běhu došla do polovi-

ce, tvé všemocné slovo, Pane, přišlo z nebe, 

z královského trůnu.“ (Mdr 18,14-15)  

To jsou slova P. Benedikta Vladimíra Holo-

ty – františkána, který se dnes 5. srpna doží-

vá 100 let. U této přiležitosti bude světící 

biskup pražský Mons. Václav Malý sloužit 

děkovnou mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné v Praze. (foto  Jakub Šerých, Člověk a víra) 

#radioproglas #benediktvladimírholota #100let 

Z radia Proglas převzal Luboš Kolafa 

 

P.S. Na přípravě oslavy se podíleli členové a přátelé  MBS Praha Spořilov  

Z programu Radia Proglas 

https://www.facebook.com/hashtag/radioproglas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqXmzXYeZPrN1V2Aq5Kj9B11RCMyZv653hW5etjJVDRoNzJPkRiovtHQv6a0FbY-6uvo8jGJAoWAdXRhZMh0IhDGUe5N6bSr1R64BB2GnsxLh2KaUgnIlm9kLL6EGjKW6bBE_hnOa8BJe02r9Z8aMd1ynboxyS_9359Oh1PDwAtWSLgBCkt_WhHCgg
https://www.facebook.com/hashtag/benediktvladim%C3%ADrholota?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqXmzXYeZPrN1V2Aq5Kj9B11RCMyZv653hW5etjJVDRoNzJPkRiovtHQv6a0FbY-6uvo8jGJAoWAdXRhZMh0IhDGUe5N6bSr1R64BB2GnsxLh2KaUgnIlm9kLL6EGjKW6bBE_hnOa8BJe02r9Z8aMd1ynboxyS_9359Oh1PDwAt
https://www.facebook.com/hashtag/100let?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVqXmzXYeZPrN1V2Aq5Kj9B11RCMyZv653hW5etjJVDRoNzJPkRiovtHQv6a0FbY-6uvo8jGJAoWAdXRhZMh0IhDGUe5N6bSr1R64BB2GnsxLh2KaUgnIlm9kLL6EGjKW6bBE_hnOa8BJe02r9Z8aMd1ynboxyS_9359Oh1PDwAtWSLgBCkt_WhHCgglkZ1pE
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JAK POKRAČUJE NAŠE AKTIVITA WELL4AFRICA (STUDNĚ PRO AFRIKU) : 

Well4africa  je trvalým projektem celého našeho řádu, kdy máme možnost přispět ke zlepšení životních pod-

mínek (mnohdy k záchraně životů a zdraví) našich bratří a sester, žijících v suchých chudých oblastech Afri-

ky.  

Mnohé se již díky štědrosti dárců a modlitbám podařilo – celkem 9 velkých vodních projektů, na 2 projektech 

(Afua v Kamerunu a Kanafa v Etiopii), o kterých jsem psala v minulé zprávě, se stále pracuje. Díky našim 

darům můžeme pokračovat v dalším projektu, o kterém přináším následující zprávu: 

 

VODNÍ PROJEKT MBOHTONG V KAMERUNU  

Vesnice Mbohtong je malá misijní stanice farnosti Shisong v severozápadním regionu Kamerunu, kde 

Well4Africa již realizovala jeden vodní projekt. Komunita Svatého Antonína v Mbohtong je součástí místní-

ho společenství OFS s podporou kapucínských bratří. 

Současná společensko-politická krize, která vedla k obtížné válce v Kamerunu, vedla k vysídlení mnoha lidí 

na území státu i mimo něj. To dále zhoršilo již tak složitou vodní situaci v této části země. V poslední době 

kvůli válce mnohem více lidí opustilo městské části a hledalo útočiště na vesnicích. Někteří z nich utekli před 

každodenní střelbou a mnozí přišli o své domovy, které vyhořely během ozbrojených konfliktů. To vedlo ke 

zvýšení populace Mbohtongu z 50 na 400 lidí. Zásoba vody, která dříve sloužila těmto 50 lidem, již nestačí 

několika stovkám. Vesničané našli dva dobré zdroje vody v kopcích Mbohtongu. Studie ukázaly, že oba zdro-

je mají dobré zásoby vody a hlavním problémem nyní je, jak z těchto dvou zdrojů dopravit vodu do nádrží pro 

lidi žijící pod kopcem. 

Vodní projekt Mbohtong se skládá z výkopu, vybudování kanálu a instalace beztlakového potrubí, vybudová-

ní dvou sběrných komor po 1 m2 a dvou malých nádrží po 2 m2, instalace dvou kohoutů na každou nádrž. Li-

dé z Mbohtongu zajistí veškerou manuální práci a kapucínští mniši budou jako svůj místní příspěvek dělníky 

živit. Z malých úspor v průběhu let, což je asi 400 eur, zaplatí instalatéra a odborníky, kteří poskytnou poky-

ny. Vesničané budou platit měsíční příspěvek (asi 2 eura ročně) na údržbu a opravy vodovodů, jako je výmě-

na prasklých potrubí, kohoutů atd. 

Vodní projekt Mbohtong je pod dohledem místního bratrského společenství OFS. 

Své dary můžete zasílat i nadále na číslo účtu naší Národní rady: 

 

189969375/0300  VS 2222 

 

 

Markéta Terezie Kubešová 

WELL4AFRICA 
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Milí čtenáři Zpravodaje, terciáři, bratři a sestry! 

Na samém začátku prázdnin, v sobotu 2. července proběhla v Praze veliká církevní slavnost s přesahem do 

všech diecézí, naše terciářská společenství nevyjímaje. Došlo k uvedení do úřadu (intronizaci) 37. pražského 

arcibiskupa a 25. primase českého J. Exc. Mons. Jana Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomoucké arcidi-

ecéze. Liturgii živě přenášela Česká televize na programu ČT 2 a paralerně "přebírala" i televize NOE. Velké 

díky za perfektně připravený přenos! Mnozí z Vás tuto mimořádnou událost jistě sledovali. Ale jistě ne kaž-

dý... Měl jsem možnost se přímo této slavnosti aktivně zúčastnit, a tak bych se rád s Vámi, milí čtenáři podělil 

zvláště o duchovní zážitky. 

Vše začalo liturgickým průvodem z Arcibiskupského paláce za zpěvu velkých litanií ke Všem svatým. Průvod 

sledovaly stovky našich i zahraničních návštěvníků Pražského hradu a nového pražského arcibiskupa dopro-

vázeli členové Tělovýchovné jednoty Orel Strážnice, děti z dětského folklórního souboru Fěrtúšek a Strážni-

čané ve svátečních krojích. Samozřejmě čeští a moravští biskupové, kněží, jáhni a ostatní asistence. Vše bylo 

dokonale zorganizováno. Poděkování patří mj. Hradní stráži a městské i státní policii hl. města Prahy. 

Už jen procházení místy, kudy "kráčely" dějiny našeho národa až po posvátné prostory katedrály svatých Víta, 

Václava a Vojtěcha, byly neskutečným zážitkem... 

Při vstupu do katedrály vítaly nového pražského arcibiskupa kanovníci Metropolitní kapituly v čele s proboš-

tem Mons. Václavem Malým a dómský farář. Arcibiskup políbil kříž a pokropil přítomné svěcenou vodou. 

Poté začala vlastní slavnost ve zcela zaplněné katedrále, kde nechyběli členové současné i minulé vlády, čle-

nové diplomatických sborů včetně nového apoštolské nuncia v České republice arcibiskupa Mons. Jude Thad-

deuse Okola. Kardinál Dominik Duka nejprve všechny přítomné přivítal. Potom požádal, aby byl předložen 

Apoštolský list o jmenování nového arcibiskupa. Dokument poté přečetl v latinském i českém jazyce děkan 

kapituly. Pan kardinál pak odstoupil z předsednického sedadla a uvolnil místo novému arcibiskupovi. Předání 

úřadu proběhlo vzájemným předáním pastýřské berly. 

Dále probíhala klasická eucharistická oběť mše svaté. Po modlitbě po přijímání došlo na proslovy k novému 

arcibiskupovi. Nejprve vystoupil J. Em. Stanislaw Dziwisz, emeritní arcibiskup krakovský a dlouholetý osob-

ní sekretář velkého papeže nedávné minulosti svatého Jana Pavla II. Za klérus pozdravil nového arcibiskupa 

J.Exc. Mons. Zdeněk Wasserbauer, světící biskup a generální vikář pražské arcidiecéze. Ten ve své krásné 

zdravici mj. prohlásil: "A teď už jste, otče kardinále důchodce...". Ale každému z nás je jasné, že pan kardinál 

jistě nebude jen tak "sedět s rukama v klíně" a že bude bedlivě sledovat vše co se děje jak v církvi, tak ve spo-

lečnosti... Byl ale zbaven "břímě" odpovědnosti za pražskou arcidiecézi a za dvanáct let ve službě pražského 

arcibiskupa mu patří dík nás všech a nezapomínejme, že byl předtím také sídelním biskupem královéhradecké 

diecéze... Za stát a civilní autority pozdravil nového arcibiskupa Prof. Petr Fiala, premiér české republiky. Ne-

zapomněl opět veřejně prohlásit, že je praktikujícím katolíkem (byl u sv. přijímání) a že jej díky otci kardiná-

lovi ovlivnila dominikánská spiritualita a díky Mons. Graubnerovi spiritualita hnutí Fokoláre. Přítomen byl 

mj. i provinciál řádu kapucínů br. Dismas Michael Tomaštík OFMCap.  Potom mj. za Svatováclavského cho-

rálu vyšel průvod z katedrály přes Hradčanské náměstí zpět do Arcibiskupského paláce. 

Co říci závěrem? Se jmenováním arcibiskupa Jana Graubnera na Svatovojtěšský stolec se objevilo mnoho ko-

mentářů o smyslu, významu a důvodech této nominace s různými prognózami, odhady a nadějemi. Ano, je to 

na tři až čtyři roky...V pohledu víry ale neexistuje něco jako "přechodné období", nebo "překlenovací období" 

či dokonce nějaké "provizorium"... Jinými slovy. Pražská arcidiecéze a s ní i my všichni, dostáváme tento čas 

Uvedení Mons. Jana Graubnera na Svatovojtěšský stolec 

http://J.Exc.Mons
http://J.Em.Stanislaw
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Sestra Pavla z MBS Přerov – dosud pouhá čekatelka- jak v pokoře vyznává- se obrátila na naši Národní radu 

s prosbou o vyjádření duchovní i finanční podpory spolku „Stop Genocidě“ (více na webových stránkách 

http://www.stop-genocide.cz/), tří mužů a otců rodin, kteří jsou aktivisty v boji proti metle potratů v naší zemi. 

S putovní výstavou panelů s obrazy burcujícími svou emocionalitou, objíždějí zejména střední školy, před 

nimiž se stávají středem kontroverzních polemik, konfliktních situací, i napadení. Jejich boj má podporu 

„Hnutí pro život“, ale odpor ze strany škol, někdy i těch církevních. Kauza upoutala pozornost osobností 

v církvi velice renomovaných. Předmětem jejich rozdílných posouzení není podstata problému - samotná ne-

přípustnost „umělého přerušení těhotenství“- v tom je mezi nimi shoda.  Katolický kněz a přednosta Ústavu 

lékařské etiky na 3. LF UK Marek Vácha považuje formu obrazů za brutální - ale proto, že brutální je samotný 

akt vraždy počatého dítěte v lůně matky. Ve společnosti už zvyklé na reklamu často agresivní by mohla bruta-

lita obrazů „zabrat“ na mladé. Tím nepřímo aktivisty jistým způsobem podpořil. Profesor Tomáš Machula, 

donedávna děkan Teologické fakulty a poté i rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - a také 

čerstvě vysvěcený trvalý jáhen, se k problému právě brutality vyjádřil negativně. Dopad na dospívající mladé 

lidi může mít i trvalé psychické následky. Upomíná se na své vlastní zážitky z mládí, kdy např. fotky hrůz vál-

ky ve Vietnamu, jeho dětskou mysl zaměstnávaly  ještě po letech. Se zkušeností otce tří dětí dává  přednost 

šetrnějšímu poučení mladých. 

Jak ve svém dopise uvádí, je sestra Pavla matkou také tří dětí - jednoho postiženého a dvou nenarozených. Její 

svědectví o veliké ceně každého i postiženého dítěte, je velice záslužné, a její snaha o společenskou angažova-

nost františkánky - už před profesí - je příkladná. Jako „patron“ MBS v Přerově, jsem dostal dopis Pavly na 

starost. Jsem jím velice osloven, tím spíš, že Pavla píše z mého rodiště, z Troubek. Sám pocházím z rodiny 

s osmi dětmi, a nyní se již mohu těšit nejen ze tří vnuček a dvou vnuků, ale i pravnuka Theodora. Theo-dor je 

řecky Boži-dar, a tím také je pro celou naši rodinu. V širší rodině jsem byl požádán o roli kmotra pro moji pra-

neteř Anetku, narozenou s mentálním postižením. Každé dítě považuji za „zázrak“. 

Doporučuji našemu Sekulárnímu řádu vlastní iniciativu v podpoře nenarozeného života. Cestu bližší spirituali-

tě sv. Františka, který nechal napsat: Radím, pak napomínám a vybízím své bratry, aby se nehádali a nepřeli, 

ani jiných neposuzovali, nýbrž ať jsou tiší, mírumilovní, skromní, vlídní a pokorní... (Řehole, jejíž 800.výročí 

si připomínáme, čl. 5). Mohli bychom podpořit vznik alternativní putovní výstavy fotografií „Dítě je Zázrak“, 

a to vypsáním veřejné soutěže se zaměřením na a) vývoj zdravého plodu během těhotenství, b) dítě po porodu 

poprvé v náruči matky, c) první úsměv dítěte. Příští rok je připomínkou 800 let od jesliček sv. Františka 

v Grecciu, a tak oslava Narození Dítěte Božího by putovní výstavě dávala hluboký duchovni smysl. Dávám ke 

zvážení, aby bratři a sestry v našem řádu dostali na výběr dvou čísel bankovního účtu těchto dvou alternativ-

ních cest „zelené pro život“. Modlitba a Duch svatý by nám všem ukázal cestu volby: pro pokoj a dobro.  

Bratr Irenej  (kontakt pro ohlasy: Lubomír Mlčoch rimobul.m@seznam.cz¨)  

„Zelená“ Životu - „Stop“ Genocidě 

s arcibiskupem Janem, jakož i předchozí čas s Dominikem kardinálem Dukou k tomu, "abychom všichni do-

sáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti" (Ef 

4,13). 

Kdo jste dočetli až sem tak Vám milí čtenáři Zpravodaje ze srdce děkuje a s radostí žehná 

jáhen Václav Bedřich Pikeš OFS 

http://www.stop-genocide.cz/
mailto:rimobul.m@seznam.cz
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Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice 

Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO 

email: info@sfr.cz IČO: 00676560 htt://www.sfr.cz 

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 3. 12. 2022. 
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