ZPRAVODAJ
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO
SPOLEČENSTVÍ SFŘ
ČÍSLO 3

ČERVEN 2016

Uvnitř naleznete: Ze zasedání národní rady, Vzpomínka na bratra
Česlava, Sekulární řád v Rakousku, Kalendář Františkánů

Z Medjugorje na Velehrad
Únorových exercicií na Velehradě, které vedl P. Elias Vella z Malty,
se zúčastnila také pětadvacetiletá členka mezinárodní františkánské
rady Ing. Andrea Odak. Ve chvilce volného času mezi přednáškami
souhlasila tato mladá žena s rozhovorem pro Národní zpravodaj Sekulárního františkánského řádu v České republice.
Andrea Odak: Přála bych si, abychom byli všichni více sjednoceni.

Můžete našim čtenářům prozradit, odkud pocházíte?
Z vesničky Donji Veliki Ogradenik v Bosně a Hercegovině,
která se nachází pět kilometrů
od Medžugorje.
V kolika letech a proč jste
vstoupila do třetího řádu svatého Františka?
Do třetího řádu svatého Františka jsem vstoupila v roce 2009.
První sliby jsem měla za studia
na fakultě Vysoké školy potravinářské v Mostaru. V roce 2013
jsem potom složila věčné sliby.
A proč? Jedenáct let jsem byla
ve františkánské mládeži, což je
ustanovená skupina v rámci
františkánské rodiny. Mládež
má svá pravidla. Když jsem přišla do Mostaru, toužila jsem po
něčem víc. Našla jsem františkánský sekulární řád, což pro
mne bylo snadné. V jednom momentě už mi pouze františkánská mládež nestačila. Člověk
roste a potřebuje jít dál.
Kdy jste byla zvolena do celosvětové rady?
Byla jsem vybrána, abych byla
pro
františkánskou
mládež
v předsednictvu mezinárodní
rady. Do této služby jsem byla

zvolena při generální mezinárodní kapitule v Asissi v roce
2014.
Jste tam nejmladší?
Ano.
Co je ve vaší pozici hlavním
úkolem?
Jsem zodpovědná za všechna
společenství františkánské mládeže na celém světě.
Kolik je dnes mezi mládeží
členů?
Přesné číslo není známé, ale
v šestnácti zemích je to okolo
čtyřiceti až pětačtyřiceti tisíc
členů.

Máte nějaký plán, čeho byste
chtěla v této pozici dosáhnout?
Pro mne je zatím vše nové.
Když jsem najednou na mezinárodní úrovni, tak se nejdříve
musím se všemi seznámit a zorientovat se. Přála bych si, abychom byli všichni více sjednoceni. Jsme různí, ale v určitých
věcech je třeba, abychom se
skutečně sjednotili a stmelili.
Není to tak nepřekonatelné, protože máme stejné dokumenty a
pravidla. To všechno máme, to
je dané, ale nyní je třeba, aby-

chom se více poznali a byli si
blíž lidsky a tvořili jsme jednotu. V jednotě můžeme být různí, protože každý jsme z jiné
země, kde jsou rozličné kultury.
Je to těžké?
Ano. Někdy opravdu je. Každá
národní fraternita je jiná. Naštěstí v tom nejsem sama. Mám
šest poradců a každý má na světě určité území, za které zodpovídá a to má na starosti. Co je
velmi důležité. Máme také mezinárodního duchovního asistenta: Otce Amanda Trujilla – Cana
TOR z Mexika.
Mají mladí lidé zájem vstoupit
do sekulárního františkánského řádu?
Teď zájem velký není. Vnímám
to tak, že má náš třetí řád hodně
starších a přestárlých členů.
Musíme mladé zaujmout.
Jak?
Snažíme se všechna národní
společenství vybídnout, aby byl
všude v třetím řádu animátor,
který bude oslovovat mladé lidi,
a tak se rodilo něco nového. Cílem je, aby se každý sekulární
(Pokračování na stránce 4)

Zápis ze zasedání NR NBS SFŘ v ČR
klášter kapucínů Brno: 30. 4. od 10:00 hod. - 1. 5. 2016
(zakončení mší svatou v neděli 10:00 hodin)
1. Zahájení, modlitba, sdílení

Program zasedání:

Kdo nejprve koná a je zapálený láskou, ten ať potom vyučuje. (kap. Řehole)

2. Vizitace a volby MBS

Úkol: doplnit o tabulky, kdo a na jak dlouho může být volen.
Čáslav: zápis z voleb chybí
Rozeslat originály VK a BaPV do MBS poštou

3. Formační seminář jarní: Praha Hradčany – reflexe

Chvála účastníků za program ses. Zdislavy. Mnozí si přejí některé body přednášky více do podrobností.
Přímluvná modlitba, jak s ní dál? O jejím používání na formaci bude rozhodovat Rada pro každý program
individuálně. Zpěv byl při přímluvných modlitbách příliš silný. Měl by spíše jen podbarvovat. Více času na
vlastní program formace. Ohlášky a osobní věci vyřizovat jen v přesně omezený čas. Spíše připravit písemnou formou a rozdat. Vymyslet program semináře účelněji, a především dodržovat dohodnutý čas.

4. Rozdělení úkolů a určení zodpovědnosti jednotlivých členů NR za určitou oblast
služby v NBS

Rozdělení služeb na akcích NR
Stravování na seminářích: Jana a Lucka.
Prodej knih: Lucka.
Pouť na Hostýn: Václav velí celé organizaci.
Luboš sestaví přehlednou tabulku všech požadovaných služeb
Schválena pravidelná každoroční duchovní obnova na Velehradu s tímto programem:
Velehrad 2017 Jeff ´– „Návrat k Otci“ – jen pro 50 lidí, je to na 5 dnů od pátku do středy.
V r. 2018 P. E. Vella – pro 100 lidí.
V r. 2017 spojíme seminář a akci pro ministry v Praze v Domově mládeže vč. stravování. Seminář se bude
konat 17. – 18. 3. 2017. Ubytování a stravu zajišťuje Hanka
Ekonomika: J e nutné dodělat r ozpočet na r ok 2016 – výhled akcí. Schválit na zasedání v červnu 2016.
Na začátku roku 2017 schválit rozpočet na rok 2017. Ministr NR bude pověřen Radou, o jak velké částce
bude rozhodovat samostatně.
Je nutno dodržovat zásadu, že před každou Národní radu bude připravena zpráva ekonoma a sekretář ji přiloží k zápisu o zasedání spolu se zprávou, že jsme výdaje schválili.
Vyúčtování záloh sekretariátu odevzdávat Markétě ke zpracování 14 dní před zasedáním Rady.

5. Zprávy z pracovních týmů a promyšlení programu setkání služebníků s NR a DA
v létě v Sušici

Úkol: revidovat a dodělat seznam pracovníků v týmech
Duchovní obnova pro týmy v Sušici: Obnova k zamyšlení od I. řádu – „Emauzští učedníci“. Zároveň název
obnovy. Bratra z I. řádu zajistí Hanka
Přímluvné modlitby – Luboš pověří bratra Melchera, aby se Sušičtí ujali přímluvné modlitby, ale musí se
dohodnout s Hankou
Zážitkovou akci a schólu s kytarou – zajistí Kolafa ve spolupráci s MBS Sušice
Členové Národní rady – vysvětlí účel týmu, jejich prostor pro vlastní iniciativu, koordinaci ze strany NR.
Jejich funkční období přesahuje období NR. - Luboš
Program setkání upřesníme v červnu.
Luboš musí ihned rozeslat termín. Komu z NR, služebníkům (ti mohou a pozvat svého duchovního asistenta), též národním duchovním asistentům.
Termín do 20. 6. musí být přihlášky u Luboše Kolafy
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6. Zpráva z Pastorace povolání v ČR
Úkol dát na web znovu
– sestra Marie Hustáková – přišla jako host
Pastorace povolání. 25.1-28.1. P. Posád, Vítek Zatloukal, salesián Šetula. Proč je málo odpovědí na povolání od Boha? Povolání je dost, ale odpovědí málo. Ti, co odpověděli na povolání, by měli více ukázat krásu povolání, svým životem, skutky a radostí. Musíme být pravdiví, mít zdravé kořeny, postavit se čelem
k potížím. Co je to povolání? Cesta, na které kráčíme s ostatními. Moje cesta k povolání musí být také
v souladu se společenstvím, do kterého vstupuji. To vyžaduje rozlišování a pomoc duchovních vůdců. Někdy je vhodné doporučit jiné společenství. Proto existuje pastorace povolání. Vít Zatloukal: Poutě za evangelizaci, ale hlavně žít křesťanství, pak budou i povolání. Vyprošovat pro mladé identitu a lidskou zralost.
Věnovat se novým znamením doby, mít v celé komunitě bezpečný prostor a nenechat to jenom na formátorovi, ale poznat všechny členy, ne jen formátora. P. Šetula: propagace prostřednictvím médií. Internet je
pro nás prostředek, ale pro mladou generaci je to už prostředí. Spíš tedy facebook a odtud odkazy na statický web.
Mladí nevstupují do manželského svazku, natož aby vstupovali do svazku v Řádu. Spíše vytvářet nezávazné akce pro mladé bez hrozby vstupu do řádu. Akce jenom např.: pro 5 lidí a krátký program. Hodina stačí. Tak vznikne základ. Netlačit. Každý není povolán. Udělat nezávazně.
Úkoly: Luboš dá tipy Marušce Ritě na mladé ze SFŘ. Ona je osloví na akcích Cvilín a tak pod.
Rozhodnutí Rady:
Příspěvek Mezinárodní radě: Andrea z Mezinárodní rady je potěšená, že mladí pojedou do Polska. NR
v ČR má mít prioritu starost o mládež. Proto nemusíme dát příspěvek na akci Mezinárodní radě, ale dát ho
mladým od nás. Jenže my jsme nikoho nenašli. NR odsouhlasila, že do Krakowa nikoho nevyšleme. Příště musíme včas hledat v MBS na mezinárodní akce. Dát přihlášku veřejně.
Kdo bude spolupracovat s Maruškou Hustákovou na práci s mládeží? Rozhodnuto, že to může být její kamarádka z MBS Husovice. V kontaktu s nimi bude Hanka.

7. Františkánské misie v Uh. Hradišti – zajištění tiskovin, propagačních letáčků a pohlednic SFŘ

Hanka podala návrh, aby se Národní rada celá zapojila do františkánských misií. Názory: Každý máme své
povolání. A nemusí mít povolání k misiím. Národní radě se proto nechává na dobrovolnosti participace na
misiích, členové rady však mají otevřené dveře u organizátorů misií. Přihlásili se Hanka, Luboš, Jana. Luboš bude mít za úkol koordinaci účasti terciářů a ubytování terciářů u terciářů. Hanka bude mít na starosti
oblast charity.
Pro naši činnost je potřeba vymyslet grafiku pro tiskoviny, letáčky, pohlednice. Obrázek, text. Každý budeme shánět grafika, který vymyslí návrh. Rada schválí množství a cenu Propagačního materiálu.
Luboš si myslí, že propagace musí být moderní. Dnes už např. mladé nezajímají webové stránky, které
jsou statické…

8. Nastínění setkání - konference duchovních asistentů SFŘ

Luboš napíše dopis o plánovaném setkání všem provinciálům. Setkání na Hostýnu. Předběžná osnova setkání: pro všechny asistenty v MBS, v NR a pozvat provinciály. Osnova. : Projednání dle dokumentu provincie kapucínů č. 6 (pro vnitřní potřebu): Duchovní asistence SFŘ. Workshop - sdílení: Potřeby Mezinárodní rady SFŘ, NR, MBS a potřeby asistentů. Duchovní asistenti by mohli přispívat do Zpravodaje (1x
ročně)

9. Naplánování setkání zástupců NR s biskupy

Hanka a Luboš sestaví program pro návštěvu biskupů. Naplánuje Hanka.

10. Různé

Rozeslat prosbu, zda někdo zná terciáře – dříve zemřelé sestry. Pátrat u pamětníků. V archivu řádu jsou
záležitosti až od roku 1994
Informovat MBS, že sháníme nového ekonoma pro řád, Markéta bude na konci volebního období končit

Příští zasedání 25.6.2016 Praha

1.5.2015 zapsal Luboš Kolafa, sekretář
1.5.2015 přečteno na zasedání NR a schváleno NR

Hana Brigita Reichsfeldová, národní ministryně
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(Pokračování ze stránky 1)

františkán sdílel s někým
z mládeže a povzbuzoval je. Ukázal jim jasně, že sekulární řád
není o starých lidech, ale o charismatu svatého Františka. Neméně důležité tak je sdělit mladým
lidem na národní úrovni, že jsme
jedno a jde nám o jedno. A tím je
prožívání jedné a téže spirituality
sv. Františka. Mezinárodní rada
právě vydala pět dokumentů.
Nyní je třeba, abychom si to přeložili, prorozjímali a vzali za své
v jednotlivých zemích.
Je rozdíl mezi Evropou, Afrikou a jižní Amerikou?
Nejvíce mladých lidí a fraternit je
v Argentině, ale jedná se o lidi,
kteří přišli z Evropy. Je to různé.
Rozhodující je skutečnost, kde
působí františkánští kněží, tak
tam je také více mládeže. Hodně
jich máme také v Africe, ale nevíme bohužel přesné číslo.
Máte funkci v mezinárodní radě placenou?
Ne. Je to dobrovolná služba.

Co byste chtěla dělat jako hlavní zaměstnání, které by vás živilo?
Chtěla bych si doplnit ještě vzdělání a potom učit na fakultě.
Mohlo by se mně to podařit do tří
až čtyř let.
Českou republiku jste letos navštívila poprvé?
Ne. V minulosti jsem už za studií
byla v Praze.
Na Velehradě se vám líbilo?
Před odjezdem jsem si hledala
toto místo na internetu a říkala
jsem si, kam to jedu (smích).
Dnes ale mohu říct, že je to malé
místo, ale velmi pěkné. Moc se
mi tady líbilo. Těšila jsem se z
pobytu na tomto místě.
Znala jste otce Eliase Vellu, než
jste sem jela?
Ne. Poznala jsem ho až tady.
Dotklo se vás něco z jeho vyučování?
Jeho vyučování se mi velmi líbí.

Mluví velmi jednoduše, ale přitom dokáže vystihnout jádro a
hloubku daného tématu. Velmi
se mne dotklo všechno okolo
vnitřního uzdravení, protože jsem
o těchto věcech nic nevěděla.
V naší zemi se o tom příliš nemluví. Tyto přednášky mne doopravdy zaujaly. Ve všem, co bylo
řečeno, jsem se našla.
Nelitujete tedy, že jste sem přijela?
To v žádném případě.
Co vás čeká v nejbližší době?
Nyní budeme mít mezinárodní
setkání františkánské mládeže.
Uskuteční se v Krakově v Polsku
a bude součástí celosvětového
setkání mládeže s papežem Františkem. Nabízí se nám tak úžasná
zkušenost sdílení se s rozdílnými
kulturami zemí a prožití vzájemné jednoty.
Lenka Fojtíková

Překlad Hana Brigita Reichsfeldová

O vzpomínkovém setkání u hrobu bratra Česlava OFM z neděle 1.5. 2016
Na popud sestry Jindřišky Kučerové z Brandýsa a Aleše Ondrůška se sešlo celkem (i s dětmi a mládežníky)
asi 15 účastníků, z toho "sedm statečných" z Brandýsa nad Orlicí, Sebranic a Bohuňova. Františkáni z Moravské Třebové byli odjetí na kapitule v Praze a tak jsme si udělali svůj program.
Pomodlili jsme se v kostele korunku k Božímu milosrdenství, desátek
růžence a zazpívali jednu mariánskou píseň. Pak jsme se přemístili na
Křížový vrch. Tam nás patnáct zapálilo svíčky a položilo několik kytiček květin, mezi nimi i Česlavovy oblíbené žluté tulipány. Po modlitbách za zemřelé a pár minutách tiché vzpomínky jsme zazpívali
"Odpočiňte v pokoji" a zase se přemístili do kláštera. Tam už naši mladí udržovali oheň a ugrilovali nám první várku špekáčků a klobás. Při
občerstvení se povídalo a vzpomínalo u fotek. Seděli mezi námi i Česlavovi sourozenci - sestra Anna a bratr Ivan.
Na závěr bylo vysloveno přání, že se za rok opět sejdeme, ale ve spojení oblastním setkáním SFŘ.
Prosba čtenářům:
Příští rok to bude už pět let, co nám Česlav odcestoval na věčnost. Knížka vzpomínek Kvítky z kytice bratra Česlava, kterou NR SFŘ vydala před třemi lety, je již vyprodaná, ale možná by stálo za zváženou na
příští rok ji doplnit o další vzpomínky, promluvy a fotky.
Dávám tedy podnět všem, kdo Česlava znali, ať se mi ozvou! A NR SFŘ nechť se s duchovními asistenty
též dohodne, zda a jak se bude výroční vzpomínka opakovat.
Adresa pro zaslání vzpomínek:
Ing. Aleš Ondrůšek, J.K.Tyla 41, 571 01 Moravská Třebová mobil: +420 777 975 642,
Ales.Ondrusek@seznam.cz
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Sekulární františkánský řád v Rakousku
Příspěvek členky NR Jany Heroutové
Každý, kdo navštívil Rakousko, ví, že je to nádherná země s pohádkovou přírodou, krásným hlavním městem a milými obyvateli. Z historického hlediska ne příliš dávno jsme byli součástí jedné monarchie a myslím, že proto i dnes mnoho pamětníků cítí k Rakousku poněkud nostalgickou náklonnost.
Dnes je v Rakousku něco málo přes 400 sekulárních františkánů. Na rozdíl od nás je národní společenství
(Die franziskanische Gemeinschaft Österreich) rozděleno nejdříve do regiónů a pak teprve na místní bratrská společenství. Národním ministrem je lékař Alfréd Obermaier, který je kromě svého zaměstnání aktivní
v rakouském sekulárním řádu a v některých charitativních oblastech – např. v boji proti lepře. V němčině se
neužívá jako u nás označení ministr, ale spíš představený. Jeho zástupcem je bratr Ewald Kreuzer, který už
velmi dlouho spolupracuje s Mezinárodní radou a je spoluautorem některých formačních textů, šířených
mezi sekulárními františkány v mnoha zemích na celém světě.
Rakouské národní společenství je rozděleno do pěti regiónů: Východní región, Západní región sv. Antonína, Región Jižní Tyrolsko, Región Jih a Región Střed.
Uvádím slova zástupce ministra Ewalda Kreuzera. „Jsme společenství, které je otevřené všem, laikům, jáhnům, kněžím i biskupům a formuje jednotlivce pro život v rodině, povolání, církvi a ve světě. Dává nám
příležitost osvojit si bratrské soužití s lidmi různého původu, vzdělání a postavení. Členové nejsou určeni
ke konkrétním úkolům. Mohou přijímat službu v kostelech a vydávat svědectví svým životem ve svých
místních farnostech. Sestry a bratři nežijí ve společenstvích pohromadě, ale ve svých rodinách anebo sami.
V mnoha obcích vznikají menší skupiny, které se scházejí jednou za měsíc k modlitbě, františkánským večerům, sdílení a práci nebo plánování. Těšíme se, že Vás budeme moci brzy přivítat v našem domě.“
Podle webových stránek se poslední národní volební kapitula konala v r. 2012 za přítomnosti zástupců mezinárodní rady Michéle Altmayerové a bratra Amanuela Mesguma OFM Cap. Obrázky přikládám jako zajímavost, stejně jako logo rakouského SFŘ. Znak obsahuje okrově žlutý františkánský kříž v zeleném poli
různých odstínů, rozdělený tak, že připomíná zeměkouli. Na středu křížku je menší bílý kruh připomínající
eucharistii.
Rakouští spolubratři a spolusestry pořádají různé akce, poutě, setkání, na webových stránkách nabízejí rozhovory s kněžími a mají mnoho fotografií z různých akcí. Uvádím zde odkaz na tyto stránky: www.fg-ofs.a.
Seznamují také s možnostmi, kde mohou strávit v duchovním ovzduší terciáři a nejspíš i jejich rodinní příslušníci dovolenou nebo několik dní odpočinku. Jde např. o Tau centrum Kaltern, Schalom Kloster
Pupping, Tellfs in Obertal Haus der Stille (Dům ticha) v obci Heiligekreuz a. W.
Duchovní asistenti pro řád jsou dva. Br. Leszek Nocun OFMCap, který působí jako asistent už déle a P.
Guido M. Demetz OFM Cap. od r. 2012. Duchovní asistenti jsou připraveni k rozhovorům se svými svěřenci, pomáhají posoudit různé situace v duchovním životě. Usilují také o animaci, informují o kvalitní františkánské literatuře, uvádějí bratry a sestry do slavení eucharistie společným prožíváním.
K činnosti duchovních asistentů se uvádí: „Často se objevují otázky týkající se víry v církvi, církve samotné, nebo speciálně františkánské spirituality. Duchovní asistenti nám pomáhají hledat správné telologické a
eklesiologické odpovědi. Tito bratři jsou také aktivní individuálně tam, kde mohou pomoci bratrovi či
sestře rozdmýchat nebo udržet při životě oheň ducha sv. Františka a sv. Kláry.“
Na závěr se musím vrátit ještě k webovým stránkám našich rakouských kolegů. Velmi mě oslovil jejich hudební doprovod, který obstarávají P. Johannes Schneider a P. Roland Faustin, oba františkáni 1. řádu, kteří
jsou také z velké části autoři textů a melodií velmi pěkných písní. Je škoda, že od r. 2012 je na stránkách
velmi málo nových příspěvků. Jedna z písní, která zazní hned při otevření webových stránek, říká: Pojď za
Mnou a neotáčej se, jinak ti bude zatěžko se rozloučit….(volný překlad).
Národní radě se podařilo navázat kontakt s „představeným“ rakouských sekulárních františkánů, a tak můžeme doufat, že se s ním a některými spolubratry a spolusestrami z Rakouska setkáme na některé z našich
národních akcí.
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Kalendář Františkánů
BRATŘI A SESTRY, ZVEME VÁS NA SVATÝ ANTONÍNEK, NA
OBLASTNÍ SETKÁNÍ SFŘ!
V sobotu 21. května se konalo na Svatém Antonínku v pořadí 1. oblastní
setkání našeho Řádu v jihomoravském kraji. Prožili jsme krásné odpoledne v duchu sv. Františka. Tentokrát byla zastoupena pouze dvě místní bratrská společenství - Uherské Hradiště a Hodonín. Velmi se těšíme, že se
příště potkáme a potěšíme také s dalšími bratry a sestrami jihomoravských MBS.
Další setkání bude v sobotu 2. července 2016 v rámci kající pouti SFŘ.

Program je následující: 14:00 modlitba u hr obu P. Antonína Šur ánka v Ostr ožské Lhotě, 14:15 pěší
pouť asi 3 km na Svatý Antonínek, 15:30 křížová cesta P. Antonína Šuránka na Svatém Antonínku, 16.00
mše svatá v kapli sv. Antonína, 17:00 adorace s chválami, 18.00 táborák, agapé, sdílení. V neděli 3. července vyvrcholí naše pouť na Svatém Antonínku mší svatou v 10:30 hodin ze Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů. Hlavním celebrantem bude P. Rafael Budil, OFMCap. z Brna.
V sobotu 10. září 2016 se bude konat oblastní františkánské setkání na Svatém Antonínku s tímto
programem: 13:30 modlitba r ůžence v kapli sv. Antonína, 14:00 mše svatá, 15:00 adorace s chválami,
16:00 táborák, agapé, sdílení.
Foto ze setkání jsou v příloze
ČERVEN 2016
ŠKOLSKÉ SESTRY V HOJEŠÍNĚ ZVOU V ČERVNU
Zveme všechny křesťany, kteří touží žít v duchu františkánské spirituality, na duchovní obnovu s tématem
LÁSKA SV. FRANTIŠKA K STVOŘITELI
Mše svatá, svátost smíření: P. Michal Pometlo OFM
Přednášky: S. M. Ludmila Pospíšilová OSF http://ludmila.frantiskanstvi.cz
Kdy a kde: Začátek v pátek 17. 6. 2016 v 18. hod. mší svatou, ukončení v neděli 19. 6. 2016 obědem.
Klášter Školských sester sv. Františka na Hoješíně (www.hojesin.signaly.cz)
Doprava: Po domluvě vás můžeme přivézt od autobusu ze Seče.
Sebou: spacák (po domluvě půjčíme přikrývku), strava zajištěna, diety nutno hlásit předem.
Cena: 500 – 600 Kč (dle ubytování).
Přihlášky: U sestry Gratie do 7.6.2016, tel.: 733 755 824 , e-mail: sestraGratia@seznam.cz
Klášter sester františkánek na Hoješíně u Seče
DUCHOVNÍ OBNOVA O MODLITBĚ
10.6. – 12. 6.2016 „Povoláním člověk – modlitba ve službě tohoto povolání“
vede: P. Mgr. Karel Satoria Začínáme: mší svatou v pátek v 18:00. Končíme: v neděli kolem 13:00
Sebou: spacák, teplé oblečení Cena: 500 – 600,- Kč. Hlaste se u s.Gratie do 30.5.2016 (733 755 824)
OPAVSKÉ SPOLEČENSTVÍ SFŘ POŘÁDÁ 11.června 2016 OBLASTNÍ SETKÁNÍ
téma ENCYKLIKA LAUDATO SI.
Přednášku a diskusi povede Stanislaw Jaromi OFMConv. hlavní propagátor této encykliky a ekologického
učení, vedoucí environmentálního hnutí sv. Františka z Assisi.
PROGRAM SETKÁNÍ:
8:00 – 8:45 – mše sv. v kostele sv. Ducha v Opavě
8:45 – 9:30 – společná malá snídaně (připravují organizátoři)
9:30 – 10:30 – přednáška
10:30 – 10:45 – přestávka
10:45 – 12:00 – dotazy k přednášce a diskuse
12:00 – Anděl Páně; následuje oběd (polévka a chléb – připravují organizátoři)
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12:45 – 15:00 – společné sdílení terciářů v pastoračním středisku kláštera (budeme rádi, pokud nám řeknete
pár slov o životě vašeho společenství)
Organizační poplatek – 50 Kč.
Prosíme zájemce, aby se z důvodu zajištění jídla hlásili do konce května na adresu:
blanka.zavorkova@sezam.cz
Na setkání s Vámi se těší bratři a sestry z opavského společenství.
DUCHOVNÍ OBNOVU NA ANTONÍNKU S P. ELIASEM VELLOU SE KONÁ 19.- 24. 6.2016
Jste srdečně zváni na duchovní obnovu s tématem Boží milosrdenství s p. Eliasem Vellou, která se koná
19.- 24. 6. 2016 na sv. Antonínku.
Kontakty pro přihlášení a podrobnosti: Pastorační asistentka Dana Bogarová
telefon na faře: 734 384 671 Farnostblatnice@seznam.cz Blatnice pod sv. Antonínkem č. 27
www.antoninek.cz
ČERVENEC 2016
ŠKOLSKÉ SESTRY V HOJEŠÍNĚ ZVOU V ČERVENCI NA:
Víkendové setkání na téma: „OKOŠTUJ BOŽÍ SLOVO“ - pro všechny, kdo se chtějí setkat s Bohem skrze
Bibli a zakusit sílu Božího slova
V HOJEŠÍNĚ U SEČE 1.7. – 3.7. 2016 setkání doprovází: sestra Maxmiliána Bendová OSF
O. Ignác Majvald OFM Začátek: v pátek mší sv. v 18:00. Konec: v neděli po obědě
Cena: 500,- Kč S sebou: Bibli, spacák, přezůvky. Hlaste se u s. Gratie do 15.6. 2016 (733755824)
TERCIÁŘSKÁ OBNOVA V OLOMOUCKÉM KAPUCÍNSKÉM KLÁŠTEŘE
Dá-li Pán, příští terciářská obnova v olomouckém kapucínském klášteře bude 14. - 17. 7. s bratrem Radkem, kapucínem. Těším se na možné setkání
Marcela Řezníčková - reznickova@arcibol.cz
SRPEN 2016
ŠKOLSKÉ SESTRY V HOJEŠÍNĚ ZVOU V SRPNU NA:
Dětský tábor pro kluky a holky od 7 – 12 let 4.8. -7.8. 2016 Zámek Hoješín u Seče, 600,- Kč
ČLENOVÉ DOBROVOLNÝCH TÝMŮ JSOU ZVÁNI NA
Duchovní obnovu pro Týmy Národního společenství 24.8.- 27.8. 2016 Do kláštera Kapucínů v Sušici
Přihlášky na info@sfr.cz
ZÁŘÍ 2016
ŠKOLSKÉ SESTRY V HOJEŠÍNĚ ZVOU V ZÁŘÍ NA:
Společenství děvčat, maminek, a dcer, babiček, svobodné i zasvěcené ženy
Na společné sdílení o kráse ženství a mateřství, biblické tance, modlitby, putování a tvořivé dílničky
MÍSTO KONÁNÍ: HOJEŠÍN U SEČE
Termín: 2. 9. (ZAČÁTEK V 18:00) – 4. 9. 2016 (kolem 13:00)
SEBOU: SPACÁK, TEPLÉ OBLEČENÍ, OBUV NA VYCHÁZKU, PŘEZŮVKY
DOPORUČENÝ PŘÍSPĚVEK: 460,- Kč
Hlaste se u s.Gratie do 20.8.2016 (733 755 824, hojesin.osf@seznam.cz)
VÍKEND PRO SENIORY pořádaný ve dnech 9. 9. – 11. 9. 2016
MÍSTO KONÁNÍ: HOJEŠÍN U SEČE
Vede: Marie Koutná + tým bratří a sester.
Začátek: v pátek mší svatou v 18:00. Konec: v neděli obědem
Cena: dobrovolný příspěvek.
Hlaste se do 1.9.2016 u sestry Gratie (733 755 824)
VÍKEND PRO TY, KDO NESOU NĚJAKOU BOLEST, TÍŽI, ZKLAMÁNÍ A NEBO PROŽÍVAJÍ
ZTRÁTU BLÍZKÉHO ČLOVĚKA
MÍSTO KONÁNÍ: HOJEŠÍN U SEČE 16. 9. – 18. 9. 2016 Vede: sestra Imelda Hrdličková OSF
Možnost svátosti smíření, modlitby, rozhovoru s psychologem
Téma: „Prožívání ztráty … a Boží uzdravení“
Začátek: v pátek mší sv. v 18:00 Konec: v neděli po obědě
Cena: 500,- Kč.
Sebou: Bibli, spacák, přezůvky. Hlaste se u s. Gratie do 5.9. 2016 (733755824)
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Národní pouť františkánské rodiny na Hostýn 2016 skrze bránu milosrdenství
Se koná od pátku 16.9.2016 do soboty 17.9.2016.
Začínáme 18:00 mše svatou v kapli poutního domu a pokračujeme adorací a v sobotu v 8:30 přednáškou a
v 10:15 poutní mší v bazilice.
Odpoledne budeme procházet bránou milosrdenství.
ŘÍJEN 2016

Národní pouť terciářů z Assisi do Říma 2016

TERMÍN: 2. 10. – 9. 10. 2016
CENA: A - 7.800 Kč / B – 8.800 Kč
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění CK proti úpadku, průvodce
A - 5x ubytování se snídaní
B - 4x ubytování s polopenzí, 1x ubytování se snídaní
Doporučujeme připojištění léčebných výloh
Kapesné pro vlastní potřebu
Program a přihlášky ke stažení na www.sfr.cz
Kontakt: Alena Hrbková, mobil: 602 409 946,
e-mail: ahrbkova1@seznam.cz

Formační seminář pro MBS – podzim 2016 se koná v BRNĚ PETRINU

OD PÁTKU 14.10. DO SOBOTY 15.10. V PÁTEK JE ZAMĚŘEN NA SLUŽBNÍKY RAD MBS,
V SOBOTU JE PRO VŠECHNY ČLENY MBS A PŘÁTELE SV. FRANTIŠKA
V pátek začínáme v 17:00 mší svatou u kapucínů a pokračujeme společnými nešporami u kapucínů
Společnou večeři v Petrinu zajišťuje Národní rada od 20:00.
Společný večer pro služebníky v radách MBS a pak následuje společná modlitba a adorace v kapli.
V sobotu jsou ranní chvály v kapli v Petrinu a po snídani 08:30 mše svatá v kapli a pak následuje program
semináře. Předpokládaný závěr je v 15:00.
Milé služebnice a služebníci v týmech NR.
Jistě bude milé, přínosné, užitečné, poučné, radostné a veselé sdílet se, pobýt spolu, mít společné zážitky v
klášteře kapucínů v Sušici.
Týmy jsou skupinky, které přežívají volenou národní radu a její tříleté období a jsou velkou pomocí nově
zvolené radě, protože jsou nositeli tradice, zvyků a hlavně praktických zkušeností z předešlých období.
Protože si velmi vážíme této nově vznikající tradice a vás jako její zakladatelů dovolujeme si vás pozvat
na společné setkání do Sušice.
Velmi milé setkání bude jistě s terciáři ze Sušice, kterým posílám tuto pozvánku v kopii a které prosím o
součinnost v ubytování, stravování a v přípravě zážitkových akcí (výlety, hry apod.)
PŘIHLÁŠKY členů týmů MAILEM POŠLETE NEJPOZDĚJI DO 20.6.2016 NA ADRESU:
sekretar@kolafa.name, nebo info@sfr.cz
Jménem Národní rady Vás zvu na setkání Národních duchovních asistentů a členů pracovních týmů
pracujících při Národní radě.
DATUM: 25.-27.srpna (čtvrtek až sobota poslední týden v srpnu)
MÍSTO: klášter kapucínů SUŠICE
TÉMA OBNOVY: dospět ke službě jako emauzští učedníci
TÝM: Účel týmu, koordinace členem NR, jeho činnost přesahuje služebné údobí členů NR.
Vidět se, sdílet se, odpočinek, duchovní obnova, přímluvné modlitby - přednesení rozpravy k zamyšlení,
zážitky, motivace.
Luboš Kolafa, sekretář NR SFŘ v ČR, mob.: 602306284
Příloha Formáček 2. díl vyjde kvůli zranění redaktorky až v průběhu léta. Rozešleme jej tedy dodatečně.
(redakce)
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice
adresa sekretariátu: KLÁŠTER KAPUCÍNŮ, Sekretariát NR SFŘ v ČR, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO
email: info@sfr.cz
IČO: 00676560
htt://www.sfr.cz
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