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SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD
ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY 1997 - 2000
číslo 8

11. září 1998
Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry!

Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím z vašeho společenství.
Setkání národní rady
Setkání národní rady začalo v pátek 4. září v společnou mší sv. v klášterním kostele bratří
premonstrátů v Želivu. Po mši svaté jsme se účastnili litanií k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a
modlitby nešpor společně s bratry premonstráty a jejich opatem, P. Vítem Tajovským. Po
večeři zahájil bratr ministr naše jednání modlitbou z Rituálu a desátkem růžence “který pro
nás nesl těžký kříž”. Následující den pokračovalo jednání po ranní mši sv. a ranních chválách.
Br. Augustin informoval o formačních seminářích pro duchovní asistenty SFŘ (účastnilo se
14 duchovních asistentů z celkového počtu 34). Rada se dále zabývala mj. programem
formace (Rok řehole a Rok Boha Otce), programem pouti na Sv. Hostýn, vizitacemi a nově
vznikajícími společenstvími. Br. František Žídek informoval o programu františkánské
mládeže na letošní i na příští rok. Před obědem, po kterém setkání národní rady skončilo, nás
premonstrátský bratr Dominik provedl klášterem a kostelem s výkladem o historii
a památkách.
Exercicie
•

Místní společenství SFŘ v Hradci Králové vás zve na františkánskou duchovní obnovu
- exercicie, které se budou konat ve dnech 18. - 24. října 1998 v Hradci Králové
v budově Nového Adalbertina na Velkém ná-městí (exercitátor P. Augustin Šváček
OFMCap.). Nocleh i strava zajištěna. Začátek 18.10. v 18 hodin (18:30 mše sv.),
ukončení 24.10. v 9 hodin.
Přihlášky na adresu (nejpozději do konce září):
František Žídek, Pouchovská 877,
503 41 Hradec Králové.

•

Místní společenství SFŘ v Praze - Krči pořádá exercicie na Svaté Hoře u Příbrami ve
dnech 3. - 7. listopadu 1998 (exercitátor P. Titus Hanuš OFM). Příjezd do 17 hodin.
Přihlášky na adresu: Marie Smrčinová, Bítovská 28, 140 00 Praha 4, tel. (02)426796.

Modlitební setkání františkánské mládeže
Tzv. “Chýšky” se budou konat na několika místech současně ve dnech 20. - 22. listopadu
1998. Přihlášky posílejte na adresu: František Žídek, Pouchovská 877, 503 41 Hradec
Králové.
Prosba o modlitbu
V přípravné komisi pro pastýřský list našich biskupů k sociálním otázkám pracují dva naši
bratři terciáři, br. Lubomír Mlčoch (předseda) a br. Jiří Šenkýř. Prosíme bratrská společenství,
aby podpořila jejich působení svými modlitbami.

Františkánská pouť na Svatý Hostýn
Tato tradiční františkánská pouť se letos uskuteční v pátek 2. října a v sobotu 3. října.
Program pouti
Pátek 3.10.: 18:30 sraz františkánské mládeže před bazilikou, ubytování
19:00 mše svatá, večeře, křížová cesta,
21:00 setkání (nejen) frant. mládeže
Sobota 4.10.: 8:00 snídaně
8:30 ranní chvály, následuje beseda s národní radou
10:15 poutní mše sv. s obnovou svátosti biřmování (hlavní celebrant otec
biskup Jiří Paďour OFMCap.), současně mše sv. pro rodiny s dětmi
15:00 požehnání
16:00 odjezd autobusů
Program františkánské mládeže pokračuje dále (v sobotu večer Transitus, adorace), závěr je
naplánován na neděli okolo poledne. Mládež s sebou: spacák, breviář, Hosana, asi 100 Kč na
nocleh, vlastní jídlo. Podrobnější informace na adrese: František Žídek, Pouchovská 877, 503
41 Hradec Králové.
Doprava autobusem po trase Praha - Brno - Hostýn:
(po dohodě je možno přistoupit i na jiném místě, volejte Petra Alexu, tel. (02)90010440 večer)
pátek 2. října, 17:45, odjezd z Prahy od veterinárního střediska u stanice metra Chodov (trasa
C)

20:00 - 20:15 zastávka v Brně, Grand Hotel
21:00 příjezd na Sv. Hostýn (počítejte s tím, že po příjezdu nebude možnost večeře!)
Doprava autobusem po trase Brno - Hostýn:
sobota 3. října, 7:00, odjezd autobusu z Brna, Grand Hotel, směr Blažovice, Jiříkovice (se
zastávkami),
příjezd na Hostýn přede mší svatou.
Přihlášky na autobusy
Nastupující v Praze:
u Petra Alexy,.
Nastupující v Brně:
u Anežky Fišerové, tel. (05)44245927 - večer.
Cena autobusů a ubytování
Pro všechny přihlášené do 28.9. doprava zdarma, po tomto datu 100 Kč.
Ubytování pro poutníky přihlášené na páteční autobus zajištěno. Platí si každý sám (asi 100
Kč), v poutním domě je v sobotu možnost stravování (snídaně, oběd).

Modlitba a rozjímání řehole SFŘ
24. června uplynulo 20 let od schválení nové řehole SFŘ. Generální ministryně SFŘ sestra
Emanuela de Nunzio nás v dopise k zahájení Roku řehole vybízí k modlitbě a rozjímání
řehole. Říká, že řeholi se můžeme modlit téměř jako “lectio divina”, tedy jako četbu Písma
sv. či součást liturgické modlitby církve. Národní rada proto doporučuje všem bratřím
a sestrám, aby si každý den (nejlépe po modlitbě ranních chval nebo nešpor, případně před
modlitbou před spaním) přečetli (pomodlili se) určitou část řehole SFŘ. Po 38 týdnů od
slavnosti sv. Františka budeme takto každý týden číst a snažit se i rozjímat a žít určitou část
řehole. Cílem je, aby řehole pronikla a obnovila náš život: abychom ji lépe znali a také,
abychom podle ní více každý den žili.

Přehled četby podle jednotlivých týdnů
(týden je chápán liturgicky, tj. začíná nedělí - 1. nešporami - a končí sobotou - odpoledními
chválami)
týden

četba

téma úryvku

1

od 4.10.

2

od 11.10. 2. odstavec (Opravdu se radujeme ... řádu.)

3

od 18.10. 3. odstavec (Vzhledem ke změněným podmínkám...
rozkvete.)

4

od 25.10. dokončení (Na radu ... našeho pontifikátu.)

5

od 1.11.

Povzbuzení sv. Františka: O těch, kdo činí pokání

přináším ovoce pokání?

6

od 8.11.

Povzbuzení sv. Františka: O těch, kdo nečiní pokání

přijímám napomenutí?

7

od 15.11. Četba jednotlivých článků: Řehole 1

8

od 22.11. Řehole 2

chci dosáhnout dokonalé lásky?

9

od 29.11. Řehole 3

co od nás církev potřebuje
a očekává?

10

od 6.12.

Kristus - střed mého života

11

od 13.12. Řehole 4b (Sekulární františkáni ... k evangeliu.)

12

od 20.12. Řehole 5

13

od 27.12. Řehole 6a (Spolupohřbeni ... životem i slovy.)

Schválení řehole (papež Pavel VI. - úvodní odstavec)

Řehole 4a (Řehole a život ... v hojnosti rozdávat.)

sv. František - 2. Kristus přitahuje
radost z existence frant. charismatu
nová řehole - oživení a rozkvět
řádu
vlastní papežské schválení

povolání - zpřítomňovat fr.
charisma

evangelium číst a žít
všude hledat Krista, zvl.
v eucharistii
hlásat Krista životem i slovy

14

od 3.1.

Řehole 6b (Sv. Františkem inspirováni ... účinný
dialog.)

společenství s hierarchií a dialog

15

od 10.1.

Řehole 7

denní obrácení a svátost smíření

16

od 17.1.

Řehole 8

život modlitby a kontemplace

17

od 24.1.

Řehole 9

úcta k Panně Marii a její
následování

18

od 31.1.

Řehole 10

věrnost v povinnostech

19

od 7.2.

Řehole 11

život v duchu chudoby

20

od 14.2.

Řehole 12

čisté srdce dává svobodu

21

od 21.2.

Řehole 13a (Jako Otec ... jako obraz Kristův.)

22

od 28.2.

Řehole 13b (Smysl pro bratrství ... vykoupených

každý člověk - dar od Pána
být zajedno s nejmenšími

Kristem.)
23

od 7.3.

Řehole 14

vnášet bratrství a evangelium do
světa

24

od 14.3.

Řehole 15

usilovat o spravedlnost

25

od 21.3.

Řehole 16

práce je dar a služba

26

od 28.3.

Řehole 17

žít františkánského ducha
v rodinách

27

od 4.4.

Řehole 18

úcta ke všem tvorům

28

od 11.4.

Řehole 19a (Jako nositelé ... přetvářející moc.)

29

od 18.4.

Řehole 19b (Jako poslové ... radost a naději.)

30

od 25.4.

Řehole 19c (Vštípeni ... setkání s Otcem.)

31

od 2.5.

Řehole 20

žijeme vzáj. bratrství mezi
společenstvími?

32

od 9.5.

Řehole 21

přijímám povzbuzení, povzbuzuji?

33

od 16.5.

Řehole 22

společenství lásky, oživování
povolání

34

od 23.5.

Řehole 23

profese - trvalý závazek

35

od 30.5.

Řehole 24

bratr. spol. s živými i zemřelými

36

od 6.6.

Řehole 25

fin. příspěvky - znamení
společenství

37

od 13.6.

Řehole 26a (Jako konkrétní ... bratrskou vizitaci.)

přijímám duchovní vedení?

38

od 20.6.

Řehole 26b (A kdokoli to zachovává ... Duchem
Utěšitelem.)

požehnání ze zachovávání řehole

přinášet pokoj, hledat jednotu
přinášet radost a naději
sestra smrt - setkání s Otcem

