Závěry XV. Generální Kapituly, konané v Římě 4.-11.11.2017
Hlavní téma kapituly bylo z Jana 17,18:Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
Generální kapitula je vždy nejen pracovním setkáním sekulárních františkánů celého světa, ale i
nádhernou příležitostí ke sdílení našeho mimořádného daru bratrství mezi sebou i s představiteli
františkánské mládeže (GiFra). Tato Kapitula byla zahájena slavením Eucharistie a předsedal jí
tajemník Svatého Stolce, státní sekretář Vatikánu, kardinál Pietro Parolin.
Základní revize způsobu řízení SFŘ začala již v průběhu minulé kapituly v r. 2014 a jejím hlavním
cílem bylo zamyšlení nad spoluzodpovědností všech světských františkánů ve vedení a animování
řádu.
SFŘ má dnes celosvětově přibližně 300 000 členů.
Náš řád řídí zvolené Mezinárodní Předsednictvo, které je ve své činnosti podporováno těmito
komisemi: Komunikace, JPIC ( - spravedlnost, mír a ochrana stvoření), Rodina, Právnická a formační,
Františkánská mládež a Ekonomická.
Je znát velké úsilí o decentralizaci rozhodování, něco se již v minulých letech podařilo- např. tvorba
a rozvoj formačních materiálů, podporujeme naše bratry v Číně a Africe, v arabském světě je
zaznamenán nárůst našich společenství. Snažíme se komunikovat moderním způsobem (existují
internetové stránky CIOFS, facebook, nový digitální časopis Vox franciscana) – abychom mohli sdílet
radost ze společných akcí, ale i účinně pomoci tam, kde je třeba – např. při přírodních katastrofách.
Finanční prostředky, získávané pro tyto činnosti, plynou od všech národních společenství –
v posledních letech se situace lepší, nicméně stále zůstává problémem.
Výborná je v posledních letech spolupráce se všemi františkánskými řády v rámci „ Konference
františkánské rodiny“, naši generální asistenti nás vedou opravdu s velkou láskou.
Po intenzivních jednáních bylo určeno osm prioritních oblastí a schváleny konkrétní kroky k jejich
realizaci – jsou zaznamenány v příslušných referenčních rámcích.
1. bude vytvořen mezinárodní sekretariát formace,
2. budou přezkoumány struktury SFŘ, zda vyhovují současným podmínkám a je snaha o jejich
decentralizaci,
3. bude zřízen mezinárodní sekretariát, který bude koordinovat činnost SFŘ v čase přírodních
katastrof,
4. bude vytvořen národní registr všech profesních členů řádu a Rada ve službě zkušených
sekulárních františkánů s cílem posilnit spolupráci v rámci celé františkánské rodiny,
5. z odborníků bude vytvořen stálý mezinárodní sekretariát pro komunikaci
6. bude vypracována finanční strategie a plán
7. budou se rozvíjet efektivní vztahy s provinciálními ministry a intenzivnější komunikace
s duchovními asistenty na všech úrovních
8. bude podporováno doprovázení a animování a podpora činnosti františkánské mládeže
Naše Mezinárodní Rada nás všechny vyzývá k zapojení do práce na těchto úkolech, mějme jen na
paměti, že naše touha pracovat ve vedení a řízení řádu musí být vždy založena na autentickém
duchovním vedení, zakotveném v pokoře, umenšování a službě.
Závěr:
Slavení XV. Generální kapituly bylo historickým a významným milníkem v životě mezinárodního
společenství. Určení priorit řádu spolu s konkrétními iniciativami k realizaci těchto priorit bylo
známkou vzrůstu, ke kterému řád dozrál od potvrzení obnovené Řehole blahoslaveným Pavlem VI.
v roce 1978. Tyto iniciativy se nepochybně stanou nástrojem, který poskytuje život a ducha
strukturám SFŘ a společně povedou řád kupředu konkrétními kroky budování bratrského a
evangelického světa. Je potřeba též poznamenat, že národní společenství prostřednictvím svých
mezinárodních zástupců nabídla spoluzodpovědnost ohledně lidských a finančních zdrojů těmto
iniciativám. Touha pracovat ve vedení a řízení řádu v mezinárodním společenství byla očividná, vždy

založená na autentickém duchovním vedení, které musí být zakotveno v pokoře, umenšování a službě.
Generální ministr Tibor Kauser vyzval kapitulu, aby se připojila k oslavám 40. výročí vyhlášení
obnovené Řehole, které začíná v červnu 2018 a to vzájemným sdílením svých návrhů s CIOFS, aby
si národní společenství mohla tuto příležitost co nejlépe připomenout. Inspirovali jsme se životy
sekulárních františkánů, kteří nás předešli, zvl. Lucien Botovasoa a Franz Jagerstatter, jejichž ctnosti
už katolická církev uznala, jakož i Augusto Natali, Manuela Matioli a Emanuela Di Nunzio, kterým
musíme být vděčni za vše, co udělali pro řád prostřednictvím svých skutků a příkladným životem.
Tito světští františkáni rozhodně vyhovují podmínkám blahoslavení, odpovědí je jejich pravdivý život
s důvěrou v Toho, který je poslal. I my musíme objevit, jak můžeme naplnit své povolání v rámci
našich konkrétních možností, tak, jak jsme posláni do světa.
Když se SFŘ připravuje na 40. výročí obnovení své řehole, je vhodné zamyslet se nad jejím
uplatňováním a jak je žita sekulárními františkány. Kéž jsme dobře připraveni na vyjití do světa
následujíce Krista, ve stopách sv. Františka a sv. Kláry.
Řím, 11.11.2017
(Ze Závěrů Kapituly zpracovala Markéta Kubešová)

