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

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

23.-31.10. se v Madridě koná Generální kapitula SFŘ, jejímž hlavním úkolem je úprava 
Generálních konstitucí SFŘ. Naším zástupcem je br. František Reichel. Provázejme 
jednání kapituly svými modlitbami.  

Setkání národní rady 

Na programu setkání 20.-21.8. v Karviné mj. bylo: kanonické ustavování místních 
společenství, vizitace, příprava pouti na Sv. Hostýn a setkání se společenstvím v Karviné i se 
zástupci společenství z Českého Těšína a Havířova.  

Na programu setkání 1.-2.10. na Sv. Hostýně kromě účasti na národní františkánské pouti byla 
především příprava na Generální kapitulu SFŘ v Madridě (stanovisko národní ra-dy k 
návrhům na změny v Generálních konstitucích SFŘ).  

Návštěva P. Nilse Francise Thomsona OFM 

Ve dnech 11.-15.8. navštívil Českou republiku P. Nils Thomson OFM, jeden z generálních 
duchovních asistentů SFŘ z Říma. Účastnil se části programu setkání františkánské mládeže 
(viz další příspěvek). Na závěr jeho pobytu uskutečnilo setkání s národním ministrem 
Františkem Reichelem a národním duchovním asistentem SFŘ, P. Augustinem Šváčkem 
OFMCap. Informovali jsme P. Nilse o SFŘ v ČR: o počtu místních společenství, jejich 
činnosti a činnosti NR. P. Nils plně podpořil naši strukturu, tj. národní rada a místní 
společenství bez oblastních společenství. Oblasti mají být pouze tam, kde jsou velké státy 
a velký počet místních společenství (např. USA, Brazílie). P. Nils se podrobně zajímal 
o činnost duchovních asistentů a zdůraznil, že jejich činnost v SFŘ musí být plně zaměřena na 
potřeby SFŘ a má se vykonávat bez ohledu na obedienci.  

Česko-slovinské setkání františkánské mládeže 

Jak již bylo dříve zveřejněno, pozvala františkánská mládež za podpory NR SFŘ do České 
republiky mladé františkány ze zemí východní Evropy k devítidennímu setkání v Hradci 
Králové ve dnech 7.-15.8. z pozvaných zemí Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, 
Lotyšska, Chorvatska a Slovinska přijali pozvání pouze mladí ze Slovinska. Vzhledem k této 
skutečnosti se česko-slovinské setkání konalo za skromných podmínek na faře v Knířově u 
Vysokého Mýta.  

Z České republiky se setkání zúčastnilo 7 mladých a ze Slovinska přijelo 5 mladých lidí - 1 
kněz, P. Andrej OFM, s. Mateja, která vede v františkánském centru v Ljubljani několik 
skupin františkánských dětí a mládeže, a dále 3 mladí, Monika, Ursa, Mihal ve věku 14-22 let. 
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Hosté přijeli perfektně připraveni nejen představit svou zemi z historického i současného dění, 
ale i po stránce kulturní a národním stolováním. v jednom večeru nejen povídali a promítali 
obrázky ze své země, ale i připravili celou večerní tabuli národního jídla. Byli milí, srdeční, 
otevření, a také velmi tolerantní k našim nedostatkům - prostě skvělí.  
   
   

Během setkání proběhlo několik duchovně zaměřených akcí. Jednu z nich vedla s. Ludmila 
Pospíšilová OSF, která také na 2 dny přijela. Hlavní činností však byla vzájemná výměna 
zkušeností, sdílení stavu v dané zemi a také poznávací výlety do okolí. v pondělí se uskutečnil 
výlet do Vysokého Mýta a Nových Hradů, ve středu do Prahy a ve čtvrtek do Hradce Králové. 
v rámci středečního výletu do Prahy proběhla i krátká beseda s o. Nilsem Francis Thomsonem 
OFM - jedním z generálních duchovních asistentů pro SFŘ a františkánskou mládež z Říma. 
Tato beseda byla velmi užitečná - mladí kladli mnohé otázky, týkající se vzniku a života 
františkánské mládeže, o. Nils odpovídal a sám se tázal na stav u nás a ve Slovinsku.  

Setkání skončilo v neděli poutí na Chlumek v Luži. Mladí ze Slovinska pozvali mladé 
z České republiky příští rok na návštěvu zase k nim. Pozvání bylo přijato!!!  

František Žídek 

Návštěva sestry Wilhelminy 

Sestra Wilhelmina Visser-Pelsma spolu s manželem Hansem, který ji po celou dobu na všech 
setkáních doprovázel, navštívila naše národní společenství ve dnech 27.9.-3.10. Sestra 
Wilhelmina má v mezinárodní radě na starosti “německou jazykovou oblast” - od Holandska 
po Ukrajinu.  

Během svého pobytu se setkala s otcem biskupem Jaroslavem Škarvadou, s bratřími 
a sestrami z pražských společenství v klášteře františkánů u Panny Marie Sněžné, byl s ní 
uskutečněn rozhovor v redakci Katolického týdeníku; cestou z Prahy na Sv. Hostýn prohlídka 
Třebíče s výkladem br. Pacnera, ministra místního společenství, účast na františkánské pouti 
na Sv. Hostýn (1.10. večer kající pobožnost připravená P. Kryštofem Skibinskim s mládeží z 
Opavy, 2.10. dopoledne setkání sestry Wilhelminy a národní rady s poutníky, mše sv. - hlavní 
celebrant P. Stanislav Gryń, provinciál minoritů). Na konci mše sv. promluvila sestra 
Wilhelmina krátce k poutníkům. Vyřídila všem pozdrav od naší generální ministryně, sestry 
Emanuely de Nunzio. Zmínila se také o tom, jak již od dětství byla vedena k tomu, aby se 
modlila za mír a svobodu ve východní Evropě. Po druhé světové válce jí maminka jako 
malému děvčátku ukázala obrázek Madony s modlitbou za východní Evropou. Nevěděla, jak 
dlouho budou jejich modlitby trvat. Nyní se může na vlastní oči přesvědčit, že v naší zemi je 
svoboda.  

Poslední den, 3.10., strávila sestra Wilhelmina spolu s manželem ve společenství bratří 
a sester z Brna a odtud odjeli na návštěvu SFŘ v Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku.  

 



Volební kapitula na Velehradě, 27.-28.5.2000 

Byla vyhlášena při františkánské pouti na Sv. Hostýně. Součástí volební kapituly bude 
i schválení úprav národních stanov SFŘ.  

Formační kurz pro představené 

Sestra Emanuela de Nunzio navrhla uspořádat před volební kapitulou formační kurz pro 
představené ze všech místních společenství SFŘ a potenciální kandidáty do národní rady. 
Témata: františkánské pojetí služby (spoluzodpovědnost při vedení bratrských společenství na 
různých úrovních), význam čl. 32,2 Gen. Konst. (projev lásky ke společenství: ochota 
přijmout službu i vzdát se jí). Na kurz bude vyslán formační odborník z Říma. Pravděpodobné 
místo kurzu - Olomouc, 21.-23.1.2000 (čekáme na potvrzení z Říma).  

Setkání národního formačního týmu 

Uskutečnilo se 4.10. v klášteře bratří františkánů v Praze. Na programu bylo: příprava 
duchovního programu na Jubilejní rok 2000, témata formačních seminářů a exercicií v roce 
2000, příprava formačních textů do Poutníka.  

Evropský kongres františkánské mládeže ve Španělsku 

Za naši republiku se tohoto setkání, které se konalo ve dnech 27.7.-2.8. v Santiagu de 
Compostela, zúčastnila Anežka Fišerová. Podrobnější zpráva včetně Manifestu kongresu bude 
uveřejněna v časopise Poutník.  

Zaplacení ročního příspěvku 

Všechna místní bratrská společenství již zaslala příspěvek národní radě na rok 1999. 
Děkujeme všem!  

 

Seminář pro formátory (viz Zpravodaj č. 10) 

13.-14.11. Olomouc, klášter kapucínů (začátek v 10 hod.),  

a totéž 20.-21.11. Praha, klášter kapucínů (zač. v 10 hod.).  

Impuls 99  

(pozvání k celospolečenské diskusi o směřování společnosti) 

Na četné dotazy sdělujeme, že jde o dobrou iniciativu, kterou mohou sekulární františkáni bez 
obav podepsat. Text základního prohlášení je možno získat na adrese: Impuls 99, Národní 11, 
110 00 Praha 1 (nebo prostřednictvím Internetu: www.impuls99.cz).  

K Impulsu 99 je možno se připojit dvojím způsobem:  



a) pouze svým podpisem vyjádřit podporu této iniciativě nebo b) navíc vyjádřit i to, že se chci 
podle svých možností a schopností zapojit do této iniciativy v některé z kategorií:  

• integrace do evrop. struktur a mezinár. postavení ČR,  
• instituty občanské společnosti a morální problémy země,  
• rozvoj veřejných služeb a veřejné správy (školství, zdravotnictví, věda, kultura, 

decentralizace, ...),  
• právní vědomí, právní stát, justice,  
• hospodářská, sociální politika a zemědělství,  
• životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj.  

Prosba o modlitbu 

Společenství Praha-Krč prosí o modlitby na přímluvu br. Františka Noska (viz Zpravodaj č. 
13) za uzdravení sestry Jany, mladé maminky s rakovinou.  

Změna telefonního čísla a e-mailu 

Anežka Fišerová: platí pouze tel. č. domů 05-44245927,  

e-mail: reggie@volny.cz  

Přehled františkánské literatury vydané od roku 1982 

         

autorStan Rougier František z Assisi, básník a prorok Petrov, Brno 1990 ne 

Walter Nigg Muž z Assisi Cesta, Brno 1990 ne 

Julien Green Bratr František Cesta, Brno 1992 ne 

Metoděj Sládek Chválíme Boha se svatým otcem 
Františkem 

Alverna, Praha 1992 ne 

Rudolf Dilong Světec z Assisi Řád, Praha 1992 ne 

G. K. Chesterton Sv. František z Assisi Alverna, Praha 1993 ne 

Metoděj Sládek Myšlenky sv. Františka na každý den Alverna, Praha 1993 ne 

Ursula Wölfel Bratr František z Assisi (pro děti) SINTEL 1996 ano 

  Moudrost sv. Františka z Assisi Karmelitánské nakladatelství 1998 ano 

  Kvítky svatého Františka Pavel Maur, Náchod 1998 ano 

Franco Cardini František z Assisi Zvon a Vyšehrad, Praha 1998 ano 

Leonhard Lehmann František, mistr a učitel modlitby Karmelitánské nakladatelství 1998 ano 

Zuzana Nováková Píseň bratra slunce Trinitas, Svitavy 1998 ano 

Herman Hesse František z Assisi Volvox Globator, Praha 1999 ano 

Thaddée Matura 15 dní s Františkem z Assisi Cesta, Brno 1999 ano 



   

Uvedený přehled nemusí být úplný. Pokud v něm najdete chybu nebo chybějící knihu či jinou 
publikaci, napište nám o ní základní údaje, aby bylo možno tento přehled doplnit. Adresa: 
Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4 

Ch. A. Lainati Svatá Klára z Assisi Alverna, Praha 1993 ne 

Armando Moore Klára z Assisi (pro děti) Paulínky, Praha 1996 ano 

Bonaventura Štivar Sazenička svatého Františka Matice cyrilometodějská 1996 ano 

Ch. W. Stoddard Svatý Antonín z Padovy Řád, Praha 1993 ne 

  Františkánské prameny I. Křesťanská akademie, Řím 1982 ne 

  Františkánské prameny II. Serafín a Cor Jesu, Český Těšín 1994 ano 

Camill Bensi Zůstávejte v pokoji Karmelitánské nakladatelství 1994 ano 

Jan Pečený Cesta FTK 1994 ne 

Metoděj Sládek Ve škole svatého Františka pro vnitřní potřebu SFŘ   ne 

  Růženec se sv. Klárou a sv. Františkem 
z Assisi 

Karmelitánské nakladatelství 1995 ano 

Petr Alk. Houška České františkánství Praha 1996 ano 

Anton Rotzetter Jak František kázal zvířatům Karmelitánské nakladatelství 1998 ano 

Pietro Rossi Největší dílo svatého Františka pro vnitřní potřebu SFŘ 1999 ano 

Jan Ev. Urban Cesta serafínského poutníka pro vnitřní potřebu SFŘ 1999 ano 


