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Prot. č. 3188
Oběžník č. 42/14-20
Řím, 25. srpna 2019, Sv.Ludvíka, francouzského krále
Všem členům mezinárodní rady OFS a YouFra
Všem Národním radám OFS
Všem Národním radám YouFra
Drazí bratři a sestry,
Kéž vám Pán dá svůj pokoj!
Zdá se neuvěřitelné, že od poslední Generální kapituly již uplynuly dva roky a že současné předsednictvo
CIOFS slouží řádu pět let. Nyní se těším na setkání s vámi v příští Generální kapitule.
S radostí oznamuji, že budeme slavit
"XVI. Všeobecnou a VII. Generální volební kapitulu sekulárního františkánského řádu (OFS)"
která se bude konat v Římě v Seraphicum od 14. do 22. listopadu 2020. (Odjezd 22. listopadu odpoledne).
Hlavní téma kapituly a témata kulatého stolu budou stanovena koncem tohoto roku a budou vyhlášena ve
druhém oběžníku.
Volební část kapituly začne představením kandidátů a poté volbou nového předsednictva CIOFS.
Konkrétnější informace, včetně informací o organizačních podrobnostech, budou následovat později. Po
příštím zasedání Předsednictva bude zaslán dokument („instrumentum laboris“), který vám pomůže při
přípravě na kapitulu na všech úrovních řádu.
Členové mezinárodní rady OFS a františkánské mládeže se připraví na tuto významnou událost
našeho řádu. Podpora všech sester a bratří je nezbytná.
V příloze tohoto dopisu najdete dokument, který vám pomůže při přípravě na Generální kapitulu. Jedná se o
první přehled toho, co se očekává od Předsednictva a co od Národních rad. Je zde také „plán“ komunikace,
která bude probíhat mezi Národními radami a Předsednictvem, abyste viděli, jak budeme spolupracovat.
Dnes, když začínáme naše úsilí o zajištění úspěšné, Duchem naplněné a komplexní Generální kapituly,
vyzývám všechny Národní rady a členy mezinárodní rady, v duchu odpovědnosti, aby využili všech
možných prostředků, aby byla na Generální kapitule přítomna všechna Národní bratrská společenství. To
znamená, že by každé národní BS mělo plánovat vyslání svého člena mezinárodní rady. Kromě toho na vás
apeluji, abyste v duchu solidarity podpořili ta národní BS, která se potýkají s vážnými finančními potížemi,
abychom jim pomohli zúčastnit se této kapituly. Je jich mnoho, mnoho z nich, věřte mi. Proto prosím, aby se
všechny Národní rady v maximální možné míře zavázaly podporovat ta BS, která žijí v situacích mimořádné
ekonomické potřeby, ale kde je život řádu a františkánské mládeže v mnoha ohledech příkladný. Kdyby se
bratři a sestry ze zemí s lepšími ekonomickými podmínkami dokázali obejít i bez nealkoholických nápojů
nebo kávy, mělo by takové jednání za následek znásobení bochníků a ryb z evangelia.
Předsednictvo pracuje na mnohem podrobnějším a pro různé země specifickém systému účastnických
poplatků. Věřím, že pokud budou oba systémy spravedlivější a pokud budete vy, bratři a sestry, velkorysejší,
můžeme na Generální kapitule vidět velký počet účastníků.
Kéž nám duch našich patronů, sv. Ludvíka a sv. Alžběty Uherské, pomůžeme reflektovat a přimlouvat se
před Bohem za každého z nás, abychom se na základě jejich příkladu mohli cvičit v lásce k Bohu a bližnímu,
a uvádět do praxe spravedlnost a milosrdenství.
Váš ministr a váš bratr
Tibor Kauser
Generální ministr CIOFS
- příloha: Dokument přípravných prací na Generální kapitulu
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14. - 22. listopadu 2020, Řím, Itálie
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
I. Úvod
Mezinárodní rada, která se schází během Generální kapituly (GK), je nejvyšší řídící
orgán SFŘ, s legislativní, poradní a volební mocí. Rada může dělat
legislativní rozhodnutí a stanovovat pravidla v souladu s řeholí a konstitucemi (Generální konstituce, 70,3).
Mezinárodní rada se schází každých šest let při generální volební kapitule a nejméně
jednou mezi dvěma těmito kapitulami v souladu s pravidly stanovenými
Konstitucemi (Gen. Konst. 70.4) a Mezinárodními statuty.
Aby GK přinesla plody a silný okamžik milosti pro celý řád,
musí jí předcházet intenzivní odhodlání modlit se ve všech bratrských společenstvích světa
aby Duch Boží mohl vést účastníky kapituly pro dobro Řádu a k účinnosti jim svěřeného
poslání.
II. Kompetence předsednictva CIOFS
Pokud jde o přípravu XVI. GK a VII. GVK, má předsednictvo CIOFS následující povinnosti:
• Svolat GK a poskytnout potřebné informace včas.
• Učinit nezbytná opatření pro ubytování a zajistit potřebná místa v centrále kapituly.
• Vytvořit realistický rozpočet pro GK.
• Zřídit komise pro logistiku a zajištění různých úloh během GK.
• Zřídit sekretariát pro GK.
• Mít dobrý tým překladatelů v průběhu GK.
• Vybrat a pozvat řečníky, kteří se budou účastnit GK.
• Připravit zprávu, která má být prezentována v GK generálním ministrem a předsednictvem.
• Napsat a odeslat potřebné Oběžníky v tomto pořadí:
1. Zaslat 15 měsíců předem (srpen, 2019) první oběžník, který oznámí
národním radám datum a místo konání XVI. generální kapituly, se žádostí
aby se 6 měsíců před datem GK neuskutečňovaly žádné národní kapituly nebo bratrské a pastorační vizitace
v NBS. V oběžníku budou přiloženy následující dokumenty :
a) tento PŘÍPRAVNÝ dokument
b) konzultace týkající se témat, která mají být uvedena v GK a být zaslána sekretariátu CIOFS do ÚNORA
2020.
c) žádost o statistické údaje národních BS aktualizované k prosinci 2019.
2. Oficiálně svolat XVI . GK devět měsíců před její oslavou
(LEDEN, 2020); zaslání druhého oběžníku dopisem adresovaným národním radám a
konkrétně členu mezinárodní rady, který musí obsahovat:
a) kapitulní předpisy, které budou schváleny na začátku samotné GK
b) informace o nákladech na účast v GK s uvedením podrobností o výši nákladů.
c) Informace o vízech, které potřebují někteří účastníci.
d) Informace týkající se účasti OFS, YouFra a asistentů.
e) Téma nebo motto kapituly
f) Informace o používání elektronické technologie ("tablety" nahrazující používání
papírového tisku)
g) Žádost o kandidáty na volby v Radě předsednictva (podle předpisů uvedených v oběžníku)
3. Připravit dokumenty a materiály pro třetí oběžník, který bude zaslán
NBS šest měsíců předem (KVĚTEN 2020) a bude zahrnovat:
a) Program kapituly: připravený a schválený Radou předsednictva.
b) Instrumentum Laboris: přípravný dokument k tématům, která mají být projednána v GK
c) Modlitba za GK: připravená Radou předsednictva pro její široké rozšíření mezi všechny bratry a sestry
Národních BS.
d) Logo GK: koordinováno Radou předsednictva.
e) pozorovatelé: informace týkající se účasti pozorovatelů ve vztahu k možnostem, způsobu a nákladům na
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účast.
f) Podmínky: ubytování, doprava, počasí, exkurze (pokud budou) atd.
III. Kompetence národních rad vzhledem ke členům mezinárodní rady jako
hlavním osobám v kontaktu s CIOFS.
Národní rady mají povzbuzovat bratry a sestry svých příslušných národních
BS k podpoře slavení Generální kapituly, takže musí:
1. Informovat všechny bratry a sestry národního BS o všech podrobnostech
oslavy Generální kapituly co nejdříve po obdržení prvního oběžníku, protože všichni jsou spoluodpovědní
(Gener. Konstituce 30.1) za účast svých členů mezinárodní rady na GK a zavazují se modlit se za její šťastný
průběh.
2. Na první a druhý oběžník reagovat a včas zaslat odpověď na požadavky CIOFS, zahrnující :
a) poskytnout statistické údaje o národním BS aktualizované k prosinci 2019.
b) zkontrolovat předpisy GK vzhledem k příspěvkům se změnami nebo návrhy k jejich schválení, které se
uskuteční na začátku GK.
3. Včas reagovat a zaslat odpovědi dle požadavku CIOFS ve třetím oběžníku, zahrnující :
a) důkladně prostudovat dokument Instrumentum Laboris v národním BS. Příspěvek určený z těchto jednání
bude zaslán prostřednictvím člena mezinárodního rady za jeho/její osobní účast v pracovních skupinách
během GK.
b) poskytnout jména bratrů a / nebo sester OFS s trvalou profesí, kteří
chtějí být nominováni jako kandidáti na členství v Radě předsednictva v souladu s
s pokyny uvedenými ve třetím oběžníku CIOFS, který bere v úvahu, že tito kandidáti musí mít:
• Pravou lásku a hluboký pocit sounáležitosti s OFS,
• Opravdového ducha služby,
• Hlubokou znalost OFS,
• Konkrétní dostupnost času, mysli a srdce ve prospěch mezinárodního BS
• Skutečnou schopnost pracovat v týmu, znalost nejlépe dvou, ale nejméně jednoho ze čtyř úředních jazyků,
• aktivní účast na životě svého místního BS,
• Nepodléhají žádným dočasným opatřením v souladu s článkem 56 Generálních konstitucí.
4. Člen mezinárodní rady se musí účastnit GK se smyslem pro odpovědnost, připravit se předem přečtením
přípravného materiálu a shromažďovat nezbytné informace (včetně závěrečného dokumentu předchozí
Kapituly ) a připravit svůj osobní příspěvek k práci Generální kapituly.
Během Generální kapituly musí člen mezinárodní rady působit především jako člen mezinárodní rady,
usilující o společné dobro řádu, nikoli jakozástupce vlastního národního BS, který pracuje jen pro své zájmy.
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