
 

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 bylo zahájeno v pátek 2.10. mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie na Svatém Hostýně. Na mši svatou navazovala křížová cesta vedená františkánskou 
mládeží. V sobotu 3.10. byly na programu nejprve ranní chvály, po kterých proběhlo setkání 
poutníků s národní radou a poutní mše sv. Poutní mši svatou celebroval otec biskup Jiří 
Paďour OFMCap. Bratr František Reichel v úvodu uvedl tři důvody poutního setkání: oslava 
svatého Františka, zahájení roku řehole, obnova biřmovacích slibů (která byla hlavní náplní 
setkání, jak doporučila národní rada na základě apoštolského listu Tertio Millennio 
Adveniente). Na závěr mše svaté br. Petr Alexa seznámil přítomné s plánem studia řehole 
a přečetl úsek řehole pro první týden (rozvrženo do 38 týdnů - viz Zpravodaj NR č. 8). Pouť 
byla ukončena svátostným požehnáním a modlitbou růžence.  

Setkání národní rady pak pokračovalo v Brně v klášteře bratří kapucínů, kde jsme se zabývali 
především administrativními záležitostmi.  

Setkání církevních hnutí s biskupy 

Bratři Augustin Šváček a František Reichel zastupovali SFŘ dne 22.9. na setkání s biskupem 
Radkovským, předsedou komise pro laiky při ČBK. Otec biskup přirovnal význam setkání 
církevních hnutí se Svatým otcem, které se konalo v letošním roce v Římě o svatodušních 
svátcích, k významu zasedání II. vatikánského koncilu. Proto ČBK připravuje podobné 
setkání hnutí s biskupy v rámci ČR. Setkání bude 5.7.1999 během národní pouti na Velehrad.  

Úprava generálních konstitucí SFŘ 

Mezinárodní rada SFŘ informovala o připravované úpravě generálních konstitucí SFŘ, která 
bude projednávána na generální kapitule v Madridě ve dnech 23.-31.10.1999. Kdo se chce 
seznámit s navrhovanými změnami, obraťte se na bratra Jiřího Josefa Brothánka, který vám 
zašle disketu s textem (v angličtině):  

Jiří Josef Brothánek, Roubalova 9, 602 00 Brno  
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Formační seminář pro duchovní asistenty 

Uskuteční se v Praze v klášteře kapucínů na Loretánském nám. 11.-13.4.1999 (začátek 11.4. 
v 18:00, zakončení 13.4. obědem). Přihlášky na adresu:  

P. Augustin Šváček OFMCap., klášter kapucínů,  

Loretánské nám. 6, 118 00 Praha 1 - Hradčany  

 

Setkání národního formačního týmu 

4.11. se sešel v Praze v klášteře františkánů národní formační tým ve složení P. Augustin 
Šváček OFMCap., P. Benedikt Holota OFM, P. Radim Jáchym OFM, br. Česlav Křížala 
OFM, br. Petr Alexa OFS a br. Jan Šimek OFS. Formační tým se zabýval průběhem seminářů 
pro duchovní asistenty a formátory místních bratrských společenství a programem na příští 
rok (další semináře pro duchovní asistenty, formátory a exercicie).  

Exercicie v příštím roce 

Národní rada pořádá v příštím roce tyto exercicie:  

• 7. - 13. března v Praze v klášteře kapucínů na Loretánském nám. Začátek 7.3. v 18 
hodin, ukončení 13.3. obědem. Exercitátor P. Augustin Šváček OFMCap.  

Přihlášky na adresu (nejpozději do konce ledna):  

Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4. 

• 17. - 23. října v Olomouci v klášteře kapucínů na Dolním nám. Začátek 17.10. v 
18:00, ukončení 23.10. po snídani. Exercitátor P. Miroslav Paluch OFMConv.  

Přihlášky na adresu (nejpozději do konce srpna): 
Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4.  

Semináře pro formátory 

Formační tým připravuje na příští rok 2 dvoudenní semináře pro formátory: zimní a podzimní. 
Semináře jsou opět pro formátory povinné (v případě, že se formátor z vážných důvodů 
nemůže zúčastnit nebo ve společenství formátor není, vyšle společenství svého zástupce). 
Budou se konat, tak jako v letošním roce, na dvou místech, v Praze v klášteře kapucínů na 
Loretánském nám. a v Olomouci v klášteře kapucínů na Dolním nám., aby se tak umožnila 
účast formátorům z Čech i Moravy. Doufáme, že se jich v příštím roce zúčastní i formátoři, 
kteří se dosud na žádném semináři v letošním roce nezúčastnili. Semináře budou zahájeny 
vždy v sobotu v 10:00 a zakončeny v neděli obědem.  

Zimní seminář: Praha 27.-28.2.  

Olomouc 13.-14.3.  



Podzimní seminář: Olomouc 13.-14.11.  

Praha 20.-21.11.  

Přihlášky na adresu:  

Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4.  

Kromě těchto dvou seminářů budou uspořádány jedny exercicie pro formátory (3-4 denní) 
v době prázdnin v Koclířově. Tyto exercicie jsou zamýšleny jako setkání všech formátorů. 
Přesný termín bude oznámen v dalších zpravodajích.  

Modlitby v latinském jazyce 

Je třeba podporovat naše začlenění do společenství univerzální církve a také, abychom se 
mohli modlit společně s našimi bratry a sestrami z ciziny. Proto národní rada doporučuje, 
abychom se naučili základní modlitby v latinském jazyce. Nejlepší cestou k jejich naučení je 
pravidelná modlitba. Můžeme se např. připojit k pravidelné latinské modlitbě růžence na 
Radiu Vatikán v 20:40 (1530 kHz, 5880 KHz).  

Největší dílo sv. Františka 

Tato brožurka o SFŘ byla přeložena z italštiny P. Radimem Jáchymem OFM. Seznamuje nás 
stručnou formou se vznikem, historií a posláním 3. řádu sv. Františka. Měl by ji mít každý 
terciář, je vhodná i pro přátele sv. Františka a zájemce o vstup do našeho řádu. Předpokládaná 
cena 30 Kč. Přihlášky za vaše místní společenství posílejte (co nejdříve - podle počtu 
objednávek bude zadán tisk v tiskárně) na adresu: Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4. 


