
   

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

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

Následovat sv. Františka v této době 

Ze závěrů II. vatikánského koncilu vyplývá, že všichni máme misijní poslání. Sekulární 
františkáni mají být křesťany, kteří v běžném životě vydávají svědectví o Kristu. Je proto 
třeba, abychom si pravdivě odpověděli na následující otázky: Jaký život vedeme? Je podle 
Písma svatého? Jsme děti Boží? Jaké jsou naše mezilidské vztahy? Otvíráme se světu? 
Sloužíme bližnímu? Vydáváme svědectví o Kristu v běžném životě?  

Je třeba být malým prorokem v této společnosti, v této době, v globalizaci. Naše evangelijní 
poslání - to jsou misie pokoje a míru. Jsme malou skupinkou ve společnosti, ale musíme mít 
vitalitu. Hlavními body činnosti nás všech musí být: dialog - spolupráce - společná výstavba 
společnosti - svoboda, bratrství a život ve společenství.  

Pane, vytvoř duhu, která nás spojí dohromady a s Tebou.  

Tyto myšlenky přednesl na kapitule v Madridu P. H. Schalück OFM 28. října 1999 a vám 
všech k přemýšlení předkládá v novém roce  

František Reichel 

P.S. Nyní již vím, proč 24. října, když jsem jel v Madridu z letiště do exercičního střediska, 
byla nad námi krásná duha.  

Drazí bratři a sestry,  

obracím se na Vás jménem Národní rady SFŘ. Jak asi víte, úkolem Národní rady je mimo jiné 
nejméně jednou za tři roky provést vizitaci v každém místním společenství, a to bratrskou 
(koná člen rady pověřený k tomuto ministrem) a pastorační (koná duchovní asistent). Náš řád 
v ČR čítá momentálně téměř 1000 členů v 49 společenstvích. Dovolím si na tomto místě 
citovat konstituce:  

Článek 92,1 “Účelem jak pastorační, tak bratrské vizitace je oživit evangelního 
františkánského ducha, zabezpečit věrnost charizmatu a řeholi, nabízet pomoc životu 
bratrského společenství, posilovat jednotu řádu a posilovat jeho účinnější zapojení do 
františkánské rodiny a do církve.”  

τ 
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Mohu Vás ubezpečit, že každý člen NR, který vizitaci koná, ji koná s tímto úmyslem a pro 
každého představuje konání vizitace jistou oběť. Je několik jedinců v NR, kteří se podle 
našeho názoru obětují až příliš. Já osobně jsem toho na tomto poli vykonal nejméně ze všech, 
a proto cítím jakousi povinnost vůči těmto bratřím, sestrám a duchovním otcům Vás oslovit, 
abych k tomuto dílu alespoň trochu přispěl.  

Je smutné, když kněz v důchodovém věku, vyslaný na vizitaci někam do neznáma, se setká 
s lhostejností, odmítnutím, nezájmem. Lidé spěchají na autobus, aby byli co nejspíše doma 
a neuvědomí si (nebo je jim to jedno), že ten, který za nimi přišel, vážil cestu přes půl 
republiky ve špatném počasí, nemocný a na vlastní náklady, které hradí ze svého důchodu, 
neboť pokladna Národní rady zeje prázdnotou.  

Nechci Vám připomínat, co je vše třeba připravit na vizitaci, to si můžete přečíst 
v konstitucích (oddíl čís. 6). Chtěl jsem Vás pouze vybídnout, abyste, když o vizitaci 
požádáte, trochu se nad celou věcí zamysleli.  

O jedinou konkrétní věc Vás prosím. Jak jsem se již zmínil, v pokladně NR nejsou žádné 
prostředky (kromě dluhů). Každý z nás se snaží maximum výdajů uhradit z vlastních zdrojů 
(cestovné na zasedání NR a různé akce, stravu, telefony, poštovné, ubytování). V některých 
případech to ale při nejlepší vůli nejde (např. generální kapitula v Madridě, které se účastnil 
ministr). Nemůžeme rovněž chtít po těch, kdo téměř pravidelně cestují po republice na 
vizitace, aby si sami platili cestu (jak tomu ale až na výjimky doposud bylo). Proto vás 
prosím, abyste svou vůli vizitaci uspořádat potvrdili rovněž zasláním souběžně se žádostí 
peněžní částku 300 Kč na účet Národní rady 000000-0720620339/0800, a toto v žádosti 
uvedli s uvedením data odeslání, aby bylo možné vaši platbu identifikovat. Peníze budou 
použity na hrazení cest. Pán Bůh zaplať.  

S pozdravem pokoje a dobra  

br. Josef Jiří Brothánek, zástupce ministra NR 

Setkání národní rady 

Proběhlo ve dnech 17.-18.12.1999 v klášteře bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Bylo 
zahájeno mší sv. v kostele Panny Marie Andělské. Celebrantem byl br. Augustin Šváček, 
v homilii hovořil o významu poutí v křesťanském a především františkánském životě (“jsme 
poutníci a cizinci na cestě do Otcova domu”, srv. Řehole 11). Po nešporách a večeři jsme 
v našem setkání pokračovali administrativními záležitostmi. Br. František Žídek připravil 
zamyšlení nad současnou situací františkánské mládeže v naší zemí a jak odpovídá 
doporučením generálních konstitucí. Dále bylo na programu: průběh kanonického ustavování 
místních společenství a nově vznikajících společenství (Hodonín, Jihlava), příprava národní 
pouti SFŘ do Assisi a Říma, informace br. Františka Reichla o generální kapitule v Madridě.  

V sobotu dopoledne jsme se setkali s otci provinciály 1. řádů: br. Lvem Eliášem 
OFMCap., br. Stanislavem Gryńem OFMConv. a pověřeným zástupcem provinciála 
františkánů, br. Petrem Alkantarou Houškou OFM. Spolu s nimi jsme se pomodlili desátek 
“Ježíš, který za nás těžký kříž nesl”. Poté br. František Reichel poděkoval provinciálům za 
duchovní vedení a organizační podporu, které nám prokazují jmenováním duchovních 
asistentů, poskytnutím míst pro setkání a také pro sídlo sekretariátu SFŘ. v diskusi se hovořilo 
o duchovním vedení SFŘ a s tím souvisejícími pastoračními vizitacemi místních 



společenství, které by měly probíhat bez ohledu na obedienci duchovního asistenta místního 
bratrského společenství. Br. Lev Eliáš nabídl, aby byly pastorační vizitace řešeny návštěvou 
vizitátora členy SFŘ v klášteře vizitátora. Bratr Lev také připomenul, že SFŘ má možnost 
využívat exerciční domy v kapucínských klášteřích v Praze a Olomouci pro duchovní obnovy. 
Bratr Stanislav připomenul možnost obdobného využití poutního místa Cvilín u Krnova.  

Provinciálové informovali o situaci nového překladu Františkánských pramenů. Překladu 
se intenzívně věnuje br. Bonaventura Štivar OFMCap., dokončení bude zřejmě trvat další dva 
roky. Provinciálové souhlasí s ustavením komise, která bude zaštiťovat překlad pro všechny 
tři řády.  

Br. František Reichel informoval o organizaci národní poutě pro SFŘ a příznivce sv. Františka 
do Říma se zastavením v Assisi (mše svatá u hrobu sv. Františka, setkání s představenými 
SFŘ) a požádal provinciály o zajištění duchovního doprovodu poutníkům.  

Na závěr jsme na pozvání bratra Lva společně poobědvali v klášteře bratrů kapucínů. Všem 
otcům provinciálům děkujeme za toto setkání a za podporu činnosti SFŘ.  

Pouť SFŘ do Říma a do Assisi v rámci  

Jubilejního roku 2000, 29.3.-4.4. 

Stále je možno se přihlásit na adresu: Sekretariát Národní rady SFŘ, klášter kapucínů, 
Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno. Podrobné informace budou zaslány přihlášeným 2 - 3 týdny 
před odjezdem.  

Evidence členů a roční příspěvek 

Všechna místní bratrská společenství informovala do konce roku 1999 o aktuálním počtu 
členů s profesí a rovněž zaslala roční příspěvek národní radě. Děkujeme!  

Ke dni 18.12. 1999 je v našem národním společenství SFŘ evidováno 964 profesních členů.  

Návštěva sestry Margret Mertens 

Ve dnech 20.-24. ledna navštívila naše národní společenství sestra Margret Mertens 
z Německa, členka mezinárodní rady SFŘ. Účastnila se formačního semináře pro ministry 
místních společenství a kandidáty do národní rady v Olomouci (21.-23.1.). Rozhovor se 
sestrou Margret a její příspěvky na semináři budou uveřejněny v časopise Poutník.  

Formační texty v Poutníku 

Od vydání posledního zpravodaje národní rady vyšly v časopise Poutník následující formační 
texty pro SFŘ:  

listopad (č. 11): Petr Alk. Houška - k jubilejnímu roku (str. 11), Petr Alexa: Odpustky 
jubilejního roku (str. 19), prosinec (č. 12): Petr Alexa: Aby byl náš domeček zase bílý (str. 
22), František Reichel: Budoucnost SFŘ v ČR (str. 24), leden (č. 1) Augustin Šváček: 
Duchovní zaměření SFŘ v r. 2000 (str. 20), únor (č. 2) Joanna Berlowska: Jak uskutečňovat 



poslušnost v SFŘ (str. 20) - pokračování v březnovém čísle (text přednášky na lednovém 
semináři pro ministry místních společenství a kandidáty do národní rady).  

Časopis Poutník je možno předplatit na adrese: Redakce časopisu Poutník, klášter františkánů, 
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, roční předplatné s poštovným 280 Kč.  

Exercicie pořádané národní radou 

12.-18. března v Praze v klášteře kapucínů na Loretánském nám. Začátek 12.3. v 18:00, 
zakončení 18.3. obědem. Exercitátor P. Augustin Šváček OFMCap. Cena 800 Kč (ubytování 
a plná penze). Platí se při nástupu. Přihlášky na adresu: Exerciční dům, Loretánské nám. 6a, 
118 00 Praha - Hradčany (nejpozději do 25.2.).  

20.-26. srpna v Olomouci v klášteře kapucínů na Dolním nám. Začátek 20.8. v 18:00, 
zakončení 26.8. obědem. Exercitátor P. Miroslav Paluch OFMConv. nebo P. Augustin Šváček 
OFMCap. Přihlášky nejpozději do konce června na adresu: Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 
Praha 4.  

Institut františkánských studií 

15.11.1999 proběhlo první setkání zakládajících členů nového Institutu františkánských studií. 
Tato iniciativa by chtěla podpořit především snahu o zkvalitnění formace a vzdělání členů 
františkánské rodiny. Je zamýšlen tříletý cyklus studií, který bude zahájen ve druhé polovině 
září 2000. Kurzy budou probíhat jedenkrát měsíčně paralelně v Praze a Olomouci, vždy 
v sobotu od 9:00 do 15:30. Výuka bude rozdělena na semestry vždy po 4 předmětech. 
Studium je určeno celé františkánské rodině (od 1. řádů až po SFŘ), podmínkou je dokončený 
noviciát. Nebudou přijímáni bratři a sestry, kteří zároveň konají jiná studia. Studium 
doporučujeme zejména současným i budoucím animátorům místních společenství - zvláště 
těch, které nemají duchovního asistenta. Animátoři by měli mít pro svou službu důkladnější 
vzdělání ve františkánské spiritualitě, které jim právě toto studium poskytne. Přihlášky ke 
studiu, obsahující základní údaje a příslušnost ke společenství, je možno posílat na adresu: 
Institut františkánských studií, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel. (02)24225731, fax 
(02)24225729.  

Modlitba za františkánskou mládež 

Milí bratři, milé sestry, zvláště vy starší, nemocní a všichni, kteří nesete břímě různých křížů, 
těžkostí či bolestí,  

obracíme se na vás s prosbou o modlitbu za působení františkánské mládeže v České 
republice podle Boží vůle. V současné době připravuje františkánská mládež víkendové 
modlitební setkání zvané Chýšky, dále víkendové setkání zaměřené na františkánskou 
spiritualitu a také krátká setkání, prožitá v radosti a pokoji. Letos, spolu s národní radou SFŘ, 
se podílí na přípravě mezinárodního setkání mládeže, zvaného Marienthal, které se uskuteční 
v Říčanech u Prahy ve dnech 29.7.-7.8.2000. Prosíme tedy každého z vás o modlitbu za celou 
františkánskou mládež, za Boží požehnání pro všechny akce a zvláště mezinárodní setkání 
Marienthal.  



Jedeme do Slovinska  

(Pomůžete, abychom nejeli s prázdnou?) 

Jak jsme informovali dříve (Zpravodaj č. 14), slovinští františkáni pozvali zástupce naší 
františkánské mládeže na letní tábor, který pořádají pro děti školního věku. Otec Andrej Vuga 
spolu se čtyřmi mladými františkány, Mihou, Ursou, Monikou a Matejou nám loni během 
setkání v Knířově u Vysokého Mýta předvedli obdivuhodnou prezentaci své země. Rádi 
bychom jim to oplatili a obdarovali je typickými národními dárky. Ty by měly současně 
představit tradici naší země, zručnost jejích obyvatel, případně potěšit malé Slovince. 
Obracíme se proto na všechny a zvláště na ty z nás, kteří mají dar tvořit: Můžete něco věnovat 
našim bratřím a sestrám ze Slovinska? Může se jednat o díla ze dřeva, vyšívání, pletení, 
malování…. Záleží jen na vaší fantazii a zručnosti. Připomínáme, že jedeme na tábor pro děti. 
Samozřejmě, že do naší prezentace bychom rádi zařadili i ochutnávku národních specialit - 
i zde přivítáme jakýkoliv návrh a ruku k dílu.  

Abychom nezapomněli, pozvání do Slovinska se rozšiřuje na naše široké společenství 
františkánské rodiny. Pokud jsi duchem ve františkánské mládeži, pracuješ s dětmi a chceš se 
seznámit s programem františkánské mládeže ve Slovinsku, můžeš se připojit k naší skupině. 
Na cestu se chystáme během léta. Kontakt: Anežka Fišerová, Nádražní 112, 664 51 Šlapanice 
u Brna, 05/44245927, reggie@volny.cz  

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 

Tento ročník dálkové etapové pěší pouti po stopách těch, kdo nám na Moravu a do Čech 
přinesli křesťanskou víru, je věnován Velkému Jubileu a chceme v něm nejen duchovně, ale 
i fyzicky vykročit do nového tisíciletí dějin Kristovy církve. Zveme zejména bratry a sestry 
z míst, kudy budeme procházet. Na jednotlivých etapách se modlíme společně vždy 3 
růžence: radostný za církev v naší zemi, bolestný za poutníky a jejich blízké, slavný za církev 
ve světě a na úmysl Svatého otce (je možno se i duchovně spojit s poutníky a pomodlit se tyto 
3 růžence ve dnech jednotlivých etap pouti). Nekatoličtí bratři a sestry se mohou připojit 
modlitbou Páně, Apoštolským vyznáním víry a jakoukoli rozjímavou modlitbou, budou vítáni 
i na pěší pouti, protože bychom rádi do nového tisíciletí církve vstoupili spolu s nimi, protože 
všichni patříme jednomu Pánu a putujeme do jednoho nebeského Jeruzaléma.  

Jednotlivé etapy: 11.2. Levý Hradec - Prosek (18 km), 12.2. Prosek - Čelákovice (25 km), 
13.2. Čelákovice - Poděbrady (30 km), 11.3. Poděbrady - Chlumec nad Cidlinou (30 km), 
12.3. Chlumec nad Cidlinou - Hrobice (30 km), 8.4. Hrobice - Vraclav (25 km), 9.4. Vraclav - 
Litomyšl (20 km), 6.5. Litomyšl - Moravská Třebová (30 km), 7.5. Moravská Třebová - 
Otročkov (30 km), 8.5. Otročkov - Kostelec na Hané (25 km), 20.5. Kostelec na Hané - 
Tovačov (25 km), 21.5. Tovačov - Kroměříž (15 km), 17.6. Kroměříž -Velehrad (30 km), 
18.6. Velehrad (0 km)  

Podrobnější informace: Marie Doležalová, tel. (02)7911693, Libor Gottfried, tel 
(02)24311509, František Reichel, tel. (02)9951035.  

Pouť k hrobu bratra Františka Noska 

Letos bude mše sv. sloužena v sobotu 15. dubna v 16 hodin v kostele sv. Havla (u řeky) 
v Poříčí nad Sázavou. Bude ji celebrovat otec nuncius Giovanni Coppa OFS a otec biskup 



Jaroslav Škarvada. Po mši sv. se pomodlíme u hrobu br. Noska. Je možno putovat i pěšky 
z Benešova (asi 13 km) nebo z Čerčan (2-3 km). v Benešově je sraz ve 12:30 u severního 
východu z nádraží ČD. Spojení vlakem do Benešova: Praha, hl.n. 11:19, do Čerčan: Praha, 
hl.n. 13:49, do Poříčí: Praha, hl.n. 14:49 s přestupem v Čerčanech (příj. 15:43, odj. 15:46), 
zpět z Poříčí: 17:04 (19:04) s přestupem v Čerčanech, příj. Praha, hl.n. 18:24 (20:24), z 
Čerčan: 17:29 (18:29,19:29), příj. Praha hl.n. 18:24 (19:24,20:24).  

Prosba o pomoc 

Kdo by mohl pomoci s přepisováním textů na počítači (např. z formačních seminářů) a kdo by 
mohl pomoci s překladem z angličtiny, němčiny, francouzštiny či italštiny (formační texty, 
dokumenty mezinárodní rady), přihlaste se na adrese: Petr Alexa, Krčská 981, 140 00 Praha 4, 
tel. 02/41440389 nebo 0601228761, petr.alexa@vscht.cz  

Kalendář SFŘ na rok 2000  

Žádáme všechny organizátory oblastních setkání a jiných františkánských akcí, aby na 
termíny akcí pořádaných národní radou (v kalendáři vyznačeny tučně) nepřipravovali žádné 

akce vlastní.  

Zároveň prosíme, abyste nám oznámili včas data vašich akcí. 

12.-18.3. - exercicie, Praha, klášter kapucínů  

29.3.-3.4. - národní pouť SFŘ do Assisi a Říma  

8.-9.4. - Jubileum františkánské rodiny, Assisi, Řím  

15.4. - pouť ke hrobu br. Františka Noska, Poříčí n. Sáz.  

6.5. - mariánská pouť Prahou  

27.-28.5. - národní volební kapitula SFŘ, Velehrad  

3.6. - oblastní setkání, Sobíňov - Sopoty  

1. týden v červenci - setkání fr. mládeže, Cvilín u Krnova  

29.7.-7.8. - mezinár. setkání fr. mládeže Marienthal, Říčany  

20.-26.8. - exercicie, Olomouc, klášter kapucínů  

3.9. (?) - pouť na Petřín - zahájení školního roku, Praha  

16.9. (?) - pouť na Hrádek u Vlašimi - obl. setkání SFŘ  

6.-7.10. - františkánská pouť na Svatý Hostýn  

listopad - semin. pro formátory a duch. asistenty, Olomouc  



Jako přílohu Zpravodaje přinášíme texty k zamyšlení na každý měsíc od br. Vlastimila 
Vajrycha z čáslavského společenství.  

Únor - Uvedení Páně do chrámu  

Boží slovo: “Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude 
zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.” (Lk 2,30-32)  

Žalm: “Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je 
neskonalé blaho.” (Ž 16,11)  

Myšlenka sv. Františka: “Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky. Tys veliký. Tys nejvyšší. Tys 
všemohoucí král, Otče svatý, králi nebe i země.” (Chvály Boží)  

Březen - Zvěstování Páně  

Boží slovo: “Vždyť u Boha není nic nemožného.” (Lk 1,37)  

Žalm: “Záměry Hospodinovy platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení.” (Ž 33,11)  

Myšlenka sv. Františka: “O slově Otce, tak vznešeném, tak svatém a slavném, zvěstoval nejvyšší Otec svým 
svatým andělem Gabrielem, že sestoupí z nebe ke svaté a slavné Panně Marii.”  

Duben - postní doba  

Boží slovo: “A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, umí přispět na pomoc těm, na které 
zkoušky přicházejí.” (Žid 2,18)  

Žalm: “Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel.” (Ž 
66,20)  

Myšlenka sv. Františka: “Satan zatvrzuje srdce člověka, Bůh však obměkčuje. Vidění Pána Boha působí 
radost, zjevení ďábelská zanechávají smutek.” (Výroky a rozmluvy sv. Františka)  

Duben - velikonoce  

Boží slovo: “Nalezly kámen od hrobu odvalený a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly.” 
(Lk 24,2)  

Žalm: “Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého 
svatého nebe.” (Ž 20,7)  

Myšlenka sv. Františka: “Je-li uctíván hrob, ve kterém Pán kratičký čas ležel, jak svatý, spravedlivý a hodný 
musí být ten, kdo se dotýká rukama, srdcem a ústy přijímá a jiným k přijímání podává Pána, který už nepřichází 
jako kdysi aby zemřel, ale bude žít na věky a je oslaven.” (List generální kapitule)  

Květen - Panna Maria, prostřednice milostí  

Boží slovo: “Buď zdráva, milostiplná!” (Lk 1,28)  



Žalm: “Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti.” 
(Ž 51,3)  

Myšlenka sv. Františka: “Tebe posvětil svým nejsvětějším milovaným Synem a Duchem Utěšitelem, v tobě byla 
a jest celá plnost milosti a všechno dobro.” (Pozdravení blahoslavené Panny Marie)  

Červen - Tělo a krev Páně  

Boží slovo: “Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalich, dokud Pán nepřijde, 
zvěstujete jeho smrt.” (1Kor 11,26)  

Žalm: “Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!” (Ž 42,2)  

Myšlenka sv. Františka: “Celé lidstvo ať se chvěje, celá země ať se třese a nebe ať jásá, když na oltáři je v rukou 
kněze Kristus, Syn živého Boha.” (List generální kapitule)  

Červenec - sv. Cyril a Metoděj  

Boží slovo: “Nám nehodným prokázal tu přízeň, že z nás učinil své vyslance a uložil nám vybízet lidi všech 
národů, aby ho uposlechli a uvěřili mu. k tomu jste byli mezi všemi povoláni i vy.” (Řím 1,5-7)  

Žalm: “Dobrořečte národy našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.” (Ž 66,8)  

Myšlenka sv. Františka: “Všichni bratři ať jsou katolíci, ať žijí a mluví podle katolické víry.” (Nepotvrzená 
řehole)  
   
   

Srpen - Proměnění Páně  

Boží slovo: “Když se modlil, změnil se mu výraz tváře a jeho šat oslnivě zbělel. Vtom s ním 
rozmlouvali dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho odchodu, 
který měl dojít naplnění v Jeruzalémě.” (Lk 9,29-31)  

Žalm: “Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy.” (Ž 84,12)  

Myšlenka sv. Františka: “Nejvyšší a slavný Bože, osvěť temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou 
naději, dokonalou lásku. Dej mi smysl pro věci Boží a poznání tebe, abych plnil tvou svatou vůli, která mě 
neklame.” (Modlitba před křížem u sv. Damiána)  

Září - Narození Panny Marie  

Boží slovo: “Požehnaná jsi dcero, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami na zemi.” (Jdt 13)  

Žalm: “Hospodine, prosím já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice.” (Ž 116,16)  

Myšlenka sv. Františka: “Svatá Panno Maria, žádná žena na světě ti není podobná.” (Antifona k Panně Marii)  

Září - Povýšení sv. Kříže  

Boží slovo: “Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty.” (Mk 15,24)  



Žalm: “Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.” (Ž 116,13)  

Myšlenka sv. Františka: “Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých kostelích na celém světě 
a chválíme tě, protože svým svatým křížem vykoupil jsi svět.” (Odkaz)  

Říjen - Panna Maria Růžencová  

Boží slovo: “V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.” (Řím 12,12)  

Žalm: “Hospodin je síla má i moje píseň, stal se mou spásou.” (Ž 118,14)  

Myšlenka sv. Františka: “Tu bratři, kterým Bůh dal milost, že mohou pracovat, ať pracují svědomitě a s láskou, 
aby totiž nedali vzniknout zahálce, která je nepřítelem duše, ani přitom nepotlačovali ducha svaté modlitby, 
kterému mají sloužit všechny časné věci.” (2. řehole 5)  

Listopad - Kristus Král  

Boží slovo: “Až Kristus zlomí moc všech svých nepřátel a své království odevzdá Bohu Otci, 
dějiny se uzavřou.” (1Kor 15,26)  

Žalm: “Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé 
velikosti.” (Ž 145,6)  

Myšlenka sv. Františka: “Přijď království tvé: abys v nás vládl svou milostí a přivedl nás do svého království, 
kde na tebe budeme patřit bez závoje, dokonale tě milovat, spojeni s tebou ve štěstí a radovat se s tebou bez 
konce.” (Výklad na Otče náš)  

Prosinec - Narození Ježíše Krista  

Boží slovo: “Pojďme do Betléma podívat se na to, co nám Pán oznámil, že se tam stalo.” 
(Lk 2,15)  

Žalm: “Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu, svaté, bázeň budící je jeho jméno.” (Ž 
111,9)  

Myšlenka sv. Františka: “Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán: při cestě byl položen do jeslí, protože se pro 
ně nenašlo místo pod střechou.” (Večerní chvála vánoc) 


