
   

Zpravodaj je pro všechny sestry a bratry, nejen pro ministry!  

Přečtěte nebo předejte jej všem sestrám a bratřím z vašeho společenství.  

Františkánská rodina se připravuje na Jubilejní rok 2000 

Předsednictvo Konference františkánské rodiny složené z generálních ministrů 1. řádů, 
Třetího řádu regulovaného (TOR), prezidenta CFITOR (Mezinárodní františkánské 
konference regulovaných třetích řádů) a generální ministryně SFŘ vytvořilo Františkánský 
výbor pro Jubileum.  

Účel výboru  

Výbor má za úkol převzít různé iniciativy, které se týkají Jubilea a celé františkánské rodiny, 
ověřit jejich uskutečnitelnost a zahájit přípravu programu.  

Obecné principy  

• Vzhledem k čistě náboženskému charakteru Jubilea mají být různé iniciativy 
zaměřeny tak, aby upřednostňovaly zaměření Svatého roku: obrácení, smíření, 
společenství, hlásání evangelia,  

• iniciativ, které budou určeny pro všechny členy, nemá být příliš mnoho, aby se dala 
přednost širší účasti na iniciativách univerzální a místní církve,  

• a konečně pro každou iniciativu má být charakteristický františkánský styl minority.  

Iniciativy  

• Jubileum pro františkány bude rozděleno do dvou částí: kající v Assisi 8.4.2000 
a oslavy Jubilea v Římě následující den 9.4. v bazilice sv. Jana v Lateráně (setkání se 
Sv. otcem). Podrobný program bude oznámen co nejdříve. (kdo se chce zúčastnit, ať se 
přihlásí na sekretariátě národní rady)  

• Kulturní iniciativy: Univerzity, papežské fakulty a různá františkánská kulturní centra 
budou organizovat zvláštní akce, jejichž cílem bude zdůraznění příspěvku 
františkánského hnutí ke kultuře a umění.  

• Kurzy duchovních cvičení: Tyto kurzy budou svým charakterem mezinárodní a budou 
organizovány a proběhnou na významných františkánských místech.  

• Jubileum bude slaveno na místní úrovni, pokud možno v den slavnosti sv. Františka 
s místním biskupem.  
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• Kalendář iniciativ: - iniciativy církve, které se nás jako františkánů těsněji týkají, - 
návrhy Výboru, - další iniciativy konkrétních členů františkánské rodiny za účelem 
výměny zkušeností.  

Proto vyzýváme všechny členy, aby zaslali Výboru jejich konkrétní iniciativy, které mají být 
zařazeny do připravovaného jubilejního kalendáře.  

Řím, 21.4.1999, Výbor pro Jubileum 

Národní rada bude koordinovat terciářské jubilejní iniciativy na našem území, proto posílejte návrhy z místních 
společenství na adresu sekretariátu národní rady. Upozorňujeme také na to, že duchovní přípravě na Julileum 
budou věnovány pravidelné formační články v říjnovém, listopadovém a prosincovém čísle Poutníka.  

Pouť do Říma v jubilejním roce 

Jak jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje, zasíláme v příloze podrobné informace. 
Poutě se samozřejmě mohou zúčastnít i další zájemci (mimo SFŘ). Předpokládáme zajištění 2 
- 3 autobusů na trasách Liberec - Praha - Plzeň (nebo i České Budějovice), Přerov - Olomouc 
- Brno - Znojmo, Ostrava - Frýdek-Místek - Zlín - Uherské Hradiště - Hodonín - Břeclav. 
Podle zájmu však bude možno upravit trasy i jinak. Předpokladem je však včasná přihláška.  

Setkání národní rady 

Na programu setkání ve dnech 18.-19. června v Jablunkově mj. bylo: kanonické ustavování 
místních společenství, vizitace, příprava srpnového mezinárodního setkání františkánské 
mládeže (pouze česko-slovinského, protože z ostatních východoevropských zemí se nikdo 
nepřihlásil), setkání se společenstvím v Jablunkově a se zástupci polského společenství 
z Českého Těšína.  

 

Úprava národních stanov SFŘ 

V souvislosti se změnou Generálních konstitucí SFŘ připravuje národní rada doplnění 
Národních stanov SFŘ, což bude také jedním z témat národní volební kapituly SFŘ na 
Velehradě 27.-28.5.2000. Proto vyzýváme všechna místní bratrská společenství a zvláště 
členy rad, aby připomínky a návrhy doplňků národních stanov zaslali do 30. listopadu na 
adresu sekretariátu národní rady: Sekretariát národní rady SFŘ, kapucínský klášter, Kapucínské náměstí 5, 
602 00 Brno  

Kanonické ustavování místních společenství 

Prosíme všechna společenství, která požádala o kanonické ustavení a dosud neobdržela 
dekret, o trpělivost. Zvláště u společenství, která nejsou při františkánském kostele či klášteře, 
je administrativní cesta náročná: je třeba získat souhlas místního faráře, diecézního biskupa 
a příslušného provinciála, který zodpovídá za duchovní asistenci a který teprve pak může být 
požádán o ustavení míst. společenství.  



Františkánská pouť na svatý Hostýn 

Letos se uskuteční v pátek 1. října a v sobotu 2. října. Hlavním tématem letošní pouti bude 
oslava smíření s Otcem (k tomu doporučujeme přečíst si článek Radostné setkání 
s milosrdným Otcem v zářijovém čísle Poutníka).  

Předpokládaný program:  

Pátek 1. října - v 19:30 hodin začíná v bazilice liturgie smíření nejprve kající bohoslužbou, 
následuje adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, během adorace bude možnost přijetí 
(slavení) svátosti smíření, zakončení svatým přijímáním a radostnými chválami milosrdného 
Otce. Nocleh zajištěn v poutním domě, placení na místě.  

Sobota 2. října - 8:30 ranní chvály a setkání s národní radou SFŘ v poutním domě, mše svatá 
v 10:15 v bazilice, po obědě (ve 13:00) závěrečné požehnání.  

Františkánská mládež se v pátek 1. října a v sobotu 2. října účastní programu spolu s ostatními 
poutníky, její setkání pokračuje v sobotu odpoledne vlastním programem, zakončení v neděli 
3. října v poledne. Spacák, breviář a zpěvník Hosana s sebou. Podrobnější informace: 
František Žídek, Pouchovská 877, 503 41 Hradec Králové.  

Podrobnější a případně upřesňující informace k celé pouti přineseme v příštím Zpravodaji.  

Upozornění: o vydání povolení pro výjezd na Hostýn a případné parkování na Hostýně, je 
třeba požádat dopravní inspektorát v Kroměříži.  

Oslava 400. výročí příchodu kapucínů do Čech 

Dne 13. listopadu uplyne 400 let od chvíle, kdy na pozvání pražského arcibiskupa Zbyňka 
Berky z Dubé přišli do Čech první bratři kapucíni pod vedením sv. Vavřince z Brindisi.  

Toto významné výročí oslaví čeští kapucíni ve dnech 17. - 18. září 1999 následujícím 
programem: V pátek 17. září ve 20:00 hod bude slavena hodinová vigilie ke cti 
sv. Františka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, v sobotu 18. září v 10:00 
hod bude v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava slavena děkovná pontifikální mše 
svatá pod předsednictvím biskupa J. Škarvady a odpoledne téhož dne v 15:00 hod 
budou oslavy zakončeny mariánskou pobožností v Pražské Loretě.  

Provincie kapucínů v ČR srdečně zve všechny bratry a sestry ze SFŘ i všechny ostatní 
příznivce sv. Františka ke spoluúčasti na těchto oslavách.  

Nový překlad Františkánských pramenů 

Tým složený z několika kapucínů již pracuje na novém překladu Františkánských pramenů. 
Pomáhejme mu svou modlitbou, aby tyto Prameny v novém překladu do češtiny mohly do 
dvou let (jak se plánuje) skutečně vyjít.  

 



Zpráva o stavu členů 

Děkujeme všem společenstvím, která zareagovala na výzvu národní rady a zaslala zprávu 
o stavu členů, jak je k tomu vybízí Národní stanovy SFŘ. Jmenovitě to jsou tato společenství: 
Benešov, Bílá Voda, Blažovice, Brandýs nad Orlicí, Brno-kapucíni, Brno-minorité, Čáslav, 
Červený Kostelec, Česká Třebová, Český Těšín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jablunkov, 
Karviná, Kroměříž, Milotice, Olomouc, Olomouc-rodiny, Opava, Opočno, Ostrava, Praha-
Krč, Praha-Panna Maria Sněžná, Praha-sv.Josef, Přerov, Příbram, Staré Město, Třebíč, 
Uherské Hradiště, Volfartice, Zlín, Žďár nad Sázavou.  

A co ostatní společenství?  

Oblastní setkání 

• Praha - Petřín: 5. září: Vyprošení požehnání pro nový školní rok a ochrany pro 
všechny, sraz ve 14:00 u prvního zastavení křížové cesty v Praze na Petříně.  

• Hrádek u Vlašimi: 25. září: Sraz na Dolním náměstí ve Vlašimi. Odtud v 9:15 začíná 
pěší putování údolím Blanice na Hrádek. Program: mše svatá ve 12:00, duchovní 
slovo, návštěva hrobu bývalého národního duchovního asistenta SFŘ otce Aloise 
Moce OFM v Radošovicích.  

Spojení autobusem: z Prahy - Roztyl (trasa metra C) do Vlašimi, odjezd v 7:40, 
příjezd do Vlašimi v 8:44. Spojení vlakem: z Prahy rychlíkem do Benešova (odjezd 
z hlavního nádraží v 7:13, z Prahy-Vršovic v 7:18, příjezd do Benešova v 7:59), 
v Benešově přestup na vlak do Vlašimi (odjezd z Benešova v 8:02, příjezd do Vlašimi 
v 8:50). 

Přímluva br. Františka Noska 

Modlitba za uzdravení na přímluvu br. Františka Noska:  

Dobrotivý Bože, tys vyvolil svého služebníka sekulárního františkána bratra Františka Noska, 
aby šel po stopách Tvého Syna jako ministr a politik, který slouží druhým.  

Našel jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svatým Duchem, abychom 
dovedli sloužit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na 
kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru v Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této 
naději a v důvěře, že sám Tvůj Duch povede naši modlitbu vzdechy, které jsou ve shodě 
s Tvou svatou vůlí (srv. Řím 8,26), Ti nyní předkládáme záležitost uzdravení bratra (sestry) 
............. Svěřujeme ji do přímluv Františka Noska s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil 
i našeho sekulárního františkána, který během svého života pomáhal a těšil všechny, kdo se 
k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, 
protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na 
jejichž přímluvu se udály zázraky.  

Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým žije 
a kraluje na věky věků. Amen.  


