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Jste zvědaví, co naleznete uvnitř? To je dobře, protože zvědavost je
cesta k poznání. Ale tentokrát je všechno trochu jinak, než jste byli
zvyklí. Obsah je posunut až nakonec. Ale zato je ten obsah mnohem
komplexnější. Je tam zahrnuto vše. Vlastní Zpravodaj i všechny přílohy.
Tak můžete začít od konce. Nebo od prostředka? To je vlastně jedno...

Úvodní slovo redakce
Zpravodaj, který se vám dostává do ruky, má tentokrát téma: „Kdo jsme a kam jdeme?“ Otázka, kterou si
na začátku nového roku klademe nejen osobně, ale také pravidelně na lednových setkáních služebníků
(ministrů). Letos je tato otázka spojena s oslavou 800 let života s evangeliem spolu se sv. Františkem a
znovu se ptá nás všech, jak reagovat na znamení doby. Více se o tématu dočtete ve formační příloze.
Než se podíváte na celý obsah Zpravodaje a jeho přílohy, možná vás zaujme jen krátká odpověď otce
Jeronýma, mnicha z kláštera Sept-Fons:
„Dbej na to, drahý bratře, abyste si na cestě, která se před vámi otevírá, vždy uchovali
rozmanité a široce otevřené možnosti. Pečujte o cesty směřující k pravdě a kráse, ke všem
dobrým lidským vlastnostem, k růstu ducha a srdce, k růstu Boží milosti. A i když se vám bude
zdát, že vaše existence je nesčetnými pouty svázána se situací, z níž není úniku, naučte se tato
pouta přetvářet v nové možnosti….
Namítnete mi, že možnosti jsou charakteristikou mládí - a jenom mládí. Možná. Kdy se však
člověku dostává privilegia mládí?... Mladí mnohdy netuší, v čem mládí spočívá a nemají šanci
je získat. Mládí se objevuje teprve tam, kde naplno vstoupí do hry duch a srdce, kde člověk
získá jistoty, bez nichž se nezrodí žádný velký plán, kde existuje schopnost nabídnout a
darovat. Mládí se objevuje teprve tam, kde člověk dokáže zvolit cestu, jež někam vede…
Z toho vyplývá, že skutečné mládí nastává až po dosažení zralého věku, a to jen v tom případě,
že člověk dobře využil předešlých let.
(Otec Jeroným, Možnosti a melodie str. 21, nakl. Triáda)
Doporučuji vám přečíst si vaše názory, které jste poslali v odpovědích na lednové setkání služebníků
(přišlo jich 30 - v příloze Stručné návrhy a podněty pro rok 2021) a určitě si přečtěte ve formační příloze
texty přednesené na setkání. Jirka Šenkýř Znamení doby, Luboš Mlčoch - Dnešní doba a terciáři a Jirka
Zajíc Terciáři a 800 let výročí. Obsah Zpravodaje a všech příloh najdete na konci. Diskuze o tom, Kdo
jsme a kam jdeme se před uzávěrkou Zpravodaje rozšířila i o "Instrumentum laboris" z mezinárodní rady
s textem Oživovat a vést v duchu služby. Rozeslali jsme ho všem ministrům k dalšímu zpracování a
předem děkujeme za vaše názory na něj.
Velkým úkolem pro nás všechny je znovu a znovu odevzdávat sebe i celou františkánskou rodinu do
náruče Božího milosrdenství. Jak? Především modlitbou, rozjímáním, čtením Božího slova, kontemplací.

S každou přímluvnou modlitbou dáváme v našich srdcích větší prostor Kristu našemu Pánu. Ve Zpravodaji
se proto dočtete o nově vzniklé modlitební skupině v našem řádu. Zároveň vás zvu k pravidelné středeční
modlitbě za celou františkánskou rodinu. Bude se konat po internetu (rozešleme pozvánky).
Z čeho máme velkou radost? V redakci jsme navázali užší spolupráci s naším bratrem Janem Bernardem
Linhartem, knězem ve Skutči a Předhradí, který podle toho, kam jej církev posílá sloužit, byl už ve spojení
s námi v Náchodě, pak v Č. Kostelci, v Přerově i Hradci Králové. Jsem mu vděčný za jeho slovo ke
znamením dnešní doby.
Děkuji všem redaktorům, korektorům a sazečům našeho čtvrtletníku, za to že opět obětavě a s trpělivostí
přiložili srdce, mysl i ruce k dílu pro nás všechny.
Přeji vám, ať je březnový Zpravodaj malou pomocí k přemýšlení o tom, jak ve svých srdcích a možná i ve
společenstvích společně oslavit, že Františkova cesta nezarostla ani po 800 letech, je stále živá v našich
společenstvích.
Pokoj a dobro a radost z našeho společenství s Kristem přeje
Luboš František Kolafa

Znamení naší doby
Co s námi bude?
„Napiš tedy, co jsi viděl - to, co jest, i to, co se má stát potom.“ /Zj 1,19/ - Jan má zjevení Boží velikosti a
v prorockém vytržení píše z Božího pověření dopisy sedmi církevním obcím….

Jak by asi charakterizoval nás a dnes?
Co se to vlastně děje?
Je nynější krizové období, které trvá tak dlouho, opravdu Božím trestem? Nebo aspoň důrazným napomenutím, či výtkou? Nevím, nejsem prorok…, ale zdá se mi, že je to velká výzva. Výzva k tomu, abychom
přehodnotili všechny své dosavadní priority a zaměřili se na to, co je opravdu důležité. Ale jak poznáme to
nejdůležitější? Co nám nejvíce chybí? Dovolená v zahraničí? Sezení v hospodě? Vyučování ve škole? Kino, divadlo, fotbal nejen z televize, ale pěkně naživo? Je pro nás těžké, že nemáme osobní kontakt s lékařem, že nám odložili plánovanou operaci, že se bojíme nákazy? Chybí nám mezilidské setkávání, větší kontakty s rodinou? Možná nám někdo z blízkých zemřel...Chybí nám živá bohoslužba? Co z toho oželíme
snadno a co vůbec?

Nové šance
Je nepříjemné, že je náš život v mnoha případech omezen, že jsme o něco nebo někoho přišli - to jistě velmi bolí. Ale na druhé straně je zajímavé, že nás epidemie čínského viru zastihla v době, kdy je tak snadné
z domova někomu zavolat nebo se s ním sejít přes Skype. Není tak těžké někomu nakaženému nezištně pomoci s nákupem nebo vyřídit něco na úřadě. Když nemůžeme do restaurace, přiměje nás to doma víc vařit a
být spolu, chodit na procházky do přírody, více číst, mít čas na modlitbu. Ano, osobní účast na mši sv. chybí, ale snad je ve všední den mnohde možné se dostat do kostela a věřit, že Bůh je stále s námi i doma.
Víte, kdy jsme nejvíce františkány?
Co nám Bůh vlastně říká touto dobou? Možná to, abychom se stali více františkány… Kdysi jsem slyšel
takovou milou anekdotu – možná ji znáte: Když vezmete dominikánům knihy, mají problém, když vezmete
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saleziánům mládež, chybí jim to podstatné, když vezmete jezuitům misie, je to pro ně citelná rána, a když
vezmete františkánům všechno, začínají být konečně františkány…
Prožíváme dobu, která nám hodně bere, ale také nám pomáhá držet se toho podstatného. Máme stále dar
víry v Boha, máme Boží slovo, evangelium, máme modlitbu...
Sv. František a Boží slovo
Mám moc rád knihu Bratr František od Juliena Greena. Zde se také na str. 138 - 139 píše:
„František začal uvažovat o vážném a těžkém rozhodnutí. Nejlépe by bylo poradit se. Ale s kým? No přece
s Pánem, který ukáže svou vůli v evangeliu. A jak? Kniha se namátkou třikrát otevře. Tento způsob prorokování z knih byl ve středověku velmi běžný a přetrvá do dneška. Nejdříve se kniha otevřela u tohoto verše
sv. Matouše: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej všecko, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi /Mt 19,21/. Verš základní a rozhodný, který nepřipouští žádných výhrad. Podruhé podala kniha nutná
vysvětlení: Nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani obuv, ani peníze…. Byl to stejný verš sv. Lukáše /Lk 9,13/, jejž Františkovi vyložil už benediktin v Porciunkuli. Toto opakování na něho muselo mít úžasný účinek. V praktickém plánu bylo o vše předem postaráno. Konečně potřetí, rada nejtěžší, dalo by se říci
nejnemožnější: Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. /Lk 9,23/. Zde
opouštíme pozemskou rovinu a dotýkáme se roviny absolutní. Zřeknout se sebe sama, posledního bohatství,
nejtyranštějšího...“
Boží slovo a my
Ohledně Božího slova mám i já své zkušenosti. V důležitých situacích jsem několikrát v životě
„františkánským způsobem“ otevíral Bibli a Pán mne jasně oslovil. Když jsem se měl před několika lety
vracet z Moravy do královéhradecké diecéze, měl jsem obavy, jak budu moci zvládnout nové místo i novou
službu. Otevřel jsem svou Bibli, kterou mám už desítky let a hned jsem objevil následující text, který mne
tehdy velmi povzbudil, jako by byl napsán přímo pro mne… Nyní mne napadlo, že je to text tak krásný a
univerzální, že skvěle sedí i na tuto dobu a pro kohokoliv z nás:
Bůh praví: Já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Nikdy tě neopustím… /Gn 28,15/
Teď jde o to, abychom my byli s Pánem a on se postará - dá sílu i novou naději.
Všem ze srdce žehná
br. Jan Bernard Linhart, kněz ve Skutči a Předhradí

P. František Kroczek OFMCap
zahajuje seminář pro ministry
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Zpráva o zasedání národní rady v měsíci únoru 2021
Národní rada zasedala distančně přes internet v sobotu 27.2.2021 od 10,00 do 13,30. Účastnili se jí všichni
členové rady a národní duchovní asistenti. Setkání jsme zahájili zpěvem Laudato si pod taktovkou Františka
Kroczka OFMCap. Duchovní slovo o papeži Františkovi, který rozpoznal znamení doby a nechal se už po
třetí inspirovat sv. Františkem z Assisi k napsání exhortace, pronesl Lumír Hurník OFS. Dnešní téma bylo o
bratrství - Fratelli tutti.
Dnešním dnem za zdravotních důvodů rezignovala na službu formátorky Ludmila Holásková OFS. Všichni
jsme jí vděční za její službu v Národní radě. Ludmila ještě stačila z velké části připravit formační seminář,
který bude vysílán po internetu 20. března. Všichni jí děkujeme za její věrnou službu a přejeme jí uzdravení.
Na její místo byl navržen a Národní radou zvolen Petr Tesařík OFS z MBS Praha Krč, který byl místo ní
pověřen službou formátora a jako delegát pro společenství Praha Spořilov, Slatiňany, Praha PMS.
O rozhodnutích rady ohledně volebních kapitul a vizitací, které se nemohly konat (kvůli pandemii) se
dočtete v dalších částech Zpravodaje a v příloze ve Zprávě o zasedání NR (zápis sestavila Zdeňka Nečadová). Rada schválila vydavatelský plán k 800letému výročí založení řádu: Vydáme dva díly knihy 800 let
evangelia se sv. Františkem ( ke koupi na Národní volební kapitule v září na sv. Hostýnu nebo přes členy
Národní rady) a začneme pracovat na filmovém dokumentu o našem řádu (plánujeme shlédnutí filmu ke
konci roku 2021). Pro rok 2022 vytvoříme stolní plánovací kalendář s fotografiemi z vašich MBS.
Luboš Kolafa

Kalendárium SFŘ
4. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
11. dubna Neděle Božího Milosrdenství
24. dubna Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou
28. dubna svátek bl. Lucchesia

8. května Oblastní františkánská pouť Svatá Hora u Příbrami
15. května svátek sv. Markéty z Cortony

20. května Františkánská pouť seniorů do Hájku 19. ročník

13. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
5. června Mariánská pouť Prahou
5. června Motorkářská pouť na Svatém Antonínku
27. června Kající pouť na Svatý Antonínek
23. května Slavnost Seslání Ducha Svatého
30.

května

Slavnost Nejsvětější Trojice

3. června Slavnost Těla a Krve Páně
11. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
29. června Slavnost Petra a Pavla
4

Z kalendáře národního společenství prosinec 2020 - únor 2021
Rada MBS Stará Boleslav jednomyslně schválila přijetí zpět do svého společenství všechny členy z
MBS Lysá nad Labem. Důvody navrácení členů MBS Lysá projednal Luboš Kolafa při Bratrské a pastorační vizitaci 11. 10. 2020 se členy společenství i s duchovním asistentem br. Cyrilem Thótem OFM a Národním duchovním asistentem P. Eliášem Pasekou OFM. Národní rada na svém zasedání v Brně 5. 12.
2020 tuto záležitost schválila. MBS Lysá nad Labem zdárně působila jako misijní skupina našeho řádu až
tak horlivě, že se nyní stará o celé farní společenství. Tím se však setřel rozdíl mezi farním společenstvím a
setkáváním členů SFŘ. Proto se všichni členové rozhodli vrátit se do původního MBS ve Staré Boleslavi a
v Lysé nad Labem nadále působit jen jako farní společenství. Případné zájemce o členství v SFŘ pak budou doporučovat do Staré Boleslavi. Tak se ukáže rozdíl mezi členy farního společenství a skutečnými zájemci o členství v SFŘ.
Činnost některých členů v Lysé nad Labem je navíc spojena s Domácím Hospicem Nablízku, který vykonává skvělou službu pro město a okolí a je to služba velmi náročná.
Tříkrálové setkání v Praze v kostele Panny Marie Sněžné zorganizovala Lucie Vorlová OFS spolu s
dalšími. Oblastního setkání se účastnili Společenství Praha PMS, Praha Spořilov, Praha Krč, Praha Černošice. Mši svatou celebroval Gabriel Miroslav Kubík OFM, František Kroczek OFMCap a provinciál Jakub
Sadílek OFM. Po mši svaté jsme se krátce v rámci hygienických opatření pozdravili před kostelem a na
závěr někteří šli krátkou pouť na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu. Tam jsme pronesli modlitby a o ukončení se postaral František Kroczek s trubkou, která vyzpívala mariánské písně naší předrahé
přímluvkyni Panně Marii.
Fotodokumentaci vytvořila Tereza Skalová OFS https://tereza111.rajce.idnes.cz/Trikralova_mse_9ledna2021

Každoroční lednové setkání ministrů - shrnutí vašich názorů a podnětů pro rok 2021 a
veřejná anketa
V sobotu 20.1.2021 od 10,00 do 11,30 proběhlo setkání služebníků místních bratrství po internetu.
Předcházela mu dlouhá příprava v podobě dotazníků do společenství, návod na připojení přes internetovou
aplikaci Googel Meet a prosby o případné vstupy. Jako vždy, když je něco poprvé, nastaly malé stresové
situace, které nás všechny účastníky naučily, kde všude mohou nastat technické chyby. Překonali jsme je s
humorem a vědomím, že nikdy nejde o dokonalost, ale o bratrskou lásku. Abychom našli skutečnou radost,
nabídla nám obě společenství z Moravské Třebové přes obrazovku internetu koblihy, jenže nikdo z nás z
jiných měst si nedokázal vzít ani jednu z nich a tak je s pravou radostí snědli sami. (Kdo chce, ať za nimi
přijede do Třebové - prý upečou nové).
Ohlasy na setkání byly radostné. Všichni jsme se totiž rádi viděli a slyšeli a všechny nedokonalosti jsme
zapomenuli. Vzájemně jsme se pozdravovali a sdělovali si svoje přání.
Setkání zahájil František Kroczek OFM se svojí trubkou a krátkou vzpomínkou na zesnulého ministra
Františka Reichela, přičemž nás na závěr vyzval, abychom právě v těchto dobách hodně zpívali. Sám nám
šel příkladem a všichni spolu s ním jsme každý u svého počítače nebo mobilu zpívali Laudato si.
Následovaly tři předem připravené vstupy dlouholetých členů řádu. Bratři uvažovali nad tím, jakými různými způsoby lze sledovat znamení naší doby a s jakým cílem přemýšlet o otázce, kdo jsme a kam jdeme.
Jiří Šenkýř nám připomněl novou encykliku papeže Františka „Fratelli Tutti“ inspirovanou sv. Františkem.
Klade důraz na bratrství. Nemyslí jen bratrství mezi křesťany stejné víry. Myslí i na projevy bratrství vůči
světu. Jak budeme reagovat na nové možnosti služby žen v církvi? Co říkáte, sestry? Také současný digi5

tální svět internetu a médií vyžaduje nejen opravdu dobrou orientaci v mediálním bludišti, ale vzájemnou
lásku v bratrské komunikaci, když se lišíme v názorech.
Lubomír Mlčoch připomenul způsob života zesnulého Františka Reichela, který nás učil, jak společně stárnout a nenechávat nikoho z členů osamělého. Luboš nás také upozornil na jiné skupiny v církvi i ve světě,
se kterými bychom mohli navázat spolupráci či hledat u nich inspiraci. Ať už vedou naše cesty jakýmkoliv
směrem, ať na své pouti potkáme jakékoliv lidi či společenství, vždy však zůstává pro nás základní směr
učení sv. Františka: jde především o člověka a Krista v něm.
Jiří Zajíc připomenul, že náš řád slaví 800 let od svého založení Kristem a sv. Františkem. Je to cesta, na
níž se učíme na ničem nelpět. Ani na nás samotných a na našem umu, schopnostech. Františkánská cesta je
krásná. František měl velký smysl pro krásu. Krása se může projevit při liturgii, při našich společenstvích, i
v tom, jak působíme my sami. Františkánská cesta znamená také přijmout naši zranitelnost, protože to je
jediná cesta, jak milovat.
ANKETA : Jiří Zajíc se nás všech ptá, jak bychom odpověděli na otázku: Čím to, že Františkova
cesta nezarostla ani po 800 letech?
První odpověď na otázku ankety poslala Hanka Reichsfeldová a můžete si ji přečíst v dalším příspěvku. Vaše odpovědi otiskneme rádi v příštím čísle Zpravodaje. (Prosím, napište nám i vy, kteří
jste psali už při setkání do chatu. Jak to tak bývá u technických laiků jako jsem já: vaše chaty jsem
omylem smazal.)
Dále jsme zvědaví na vaše reakce na tři hlavní příspěvky při setkání ministrů.
Co byste k nim přidali vy?
Těšíme se na vaše příspěvky a na to, že mezi sebou můžeme s láskou vést stálou diskusi na mnoho
témat. Pište i na témata, která se vám zdají kontroverzní, možná jen nejsou tradiční.
V příloze Zpravodaje najdete pak ještě vše, co jste napsali pro setkání služebníků vy. Pozdravy od jednotlivců. Náměty, co změnit, vylepšit. Zprávy o tom, jak jste prožili pandemii ve vašich MBS. Za Národní
společenství přidáváme naši Výroční zprávu za rok 2020.
Zahájení 40. ročníku cyrilometodějské pouti (CMP) z Levého Hradce na Velehrad
bude sice možná z důvodu pandemie odloženo, ale 30. a 31. 1. 2021 jsme prožili jakýsi prolog - neboli nultou etapu pouti. V letošním roce, kdy slavíme 1100 let od smrti svaté Ludmily, a zároveň 40. ročník naší
CM pouti, jsme se rozhodli poutí spojit obě jubilejní místa, Tetín a Levý Hradec. Začali jsme v sobotu
30. 1. 2021 v kostele sv. Ludmily na Tetíně, kde jsme díky obětavosti pracovníků Sdružení sv. Ludmily
vyslechli informace o historii Tetína a mohli začít naši pouť modlitbou v kostele, kde je pod oltářem uložen kámen, na kterém byla údajně sv. Ludmila zavražděna. Z Tetína nás vyrazilo deset, v Srbsku se pak
přidali další tři poutníci plus jeden tříletý poutníček. Etapu, měřící 27 km jsme ukončili u stanice metra
Stodůlky. V neděli 31. 1. za slunečného počasí vyrazilo 15 poutníků od metra Stodůlky na Levý Hradec.
V 11 hodin jsme, díky vstřícnosti otců karmelitánů z kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci, a díky našemu poutníku jáhnu Zdeňku Dubskému, mohli slavit nedělní bohoslužbu. Pouť jsme ukončili po 20 km
před kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci. Poutě se účastnili za terciáře Markéta Kubešová s manželem.
První etapa Před kostelem na Levém Hradci se sešlo 49 poutníků, drtivá většina nových, neznalých rituálu, a tak
se nepodařilo udělat úvodní skupinové foto. Pomodlili jsme se začátek růžence a s požehnáním otce od minoritů
jsme se vydali na cestu. Kvůli náledí jsme místo tradiční pěšiny k potoku zvolili cestu k vlakovému nádraží. I tak
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4 poutníci uklouzli a spadli, ale bez následků. Podél Vltavy jsme pokračovali k přívozu v Klecanech a převezli se
na druhou stranu řeky. Od přívozu dál pokračovalo 38 poutníků kolem zoologické zahrady, přes novou lávku v
Troji, Stromovkou a přes Letenskou pláň na Staroměstské náměstí. Tam jsme u Mariánského sloupu zazpívali
Salve Regina (zdálo se, že kolemstojícím se to líbilo) a došli v počtu 25 do cíle do kostela Panny Marie Sněžné,
kde jsme slavili mši svatou. Bylo krásné slunečné počasí. Ke druhé etapě se sešlo na nádvoří kostela Panny Marie
Sněžné 20 poutníků. Pomodlili jsme se začátek růžence a přes Václavské náměstí a náměstí Míru jsme sešli do
Vršovic, zastavili se v kostele sv. Václava a pak zamířili na vršovický hřbitov ke hrobu Františka Reichela. Zde
jsme nechali květiny, zapálili svíčky, pomodlili se desátek růžence a pokračovali přes Michli do Záběhlic a dále k
Hostivařské přehradě. Kolem ní jsme došli do Měcholup, přes kopec do Uhříněvsi a pak 15 poutníků dorazilo do
cíle k nádraží v Kolovratech. Den byl šedivý, ale teplý. Cesty byly blátivé, travnaté plochy podmáčené, místy se
zbytky sněhu. Díky Bohu, že jsme pouť zahájili! (převzato z webu poutník Jan) - pozn. red. - foto na str. 9
Z mezinárodního společenství – zemětřesení v nedalekém Chorvatsku

Na konci roku 2020 zasáhlo střední část Chorvatska velké zemětřesení. Lidé přišli o životy a jejich nemovitosti byly silně poškozeny. Anna Fruk - náš oblastní rádce v předsednictvu CIOFS - navrhuje, aby se také
naše národní rada v České republice - za velké podpory místních společenství - přímo spojila s národní radou Chorvatska a navázala s ní družbu nejen v současné době, kdy prosí oni o pomoc, ale i pro doby budoucí. Odpověděli jsme, že národní společenství v ČR za výrazné pomoci finančních darů od místních společenství bude přeposílat vaše dary po dobu šesti měsíců a pak nová národní rada rozhodne o další případné
pomoci. Finanční dary posílejte na Bankovní spojení: 189969375/0300 s poznámkou Chorvatsko. Více informací najdete v příloze.
Hledají se ilustrátoři pro Zpravodaj a další publikace národního společenství. Nabídněte ilustrace na téma František, františkáni. Dále se hledají se literárně tvořiví autoři: Básně na křesťanská témata či dokonce františkánská
témata. Netvrdíme, že vše, co dostaneme od vás, otiskneme, ale máte-li tvůrčí nadání – zkuste to. Děkujeme.
Pište na adresu Národní rady nebo na info@frantiskani.cz
Luboš Kolafa
Ocenění našeho bratra Štěpána Kaňáka
Tradiční ocenění biskupa ostravsko-opavské diecéze, které biskup František Václav Lobkowicz každoročně
uděluje mužům a ženám, kteří se vyznamenali prací v charitě, nebo jako dobrovolníci ve farnostech. Loni
proběhlo ocenění 13.12.2020 a za dlouholetou angažovanost ve farnosti a celoživotní svědectví víry byl
oceněn náš bratr terciář Štěpán Kaňák z MBS Frýdek Místek.
Narodil ve Frýdlantu nad Ostravicí. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, které však
v r. 1948 komunisti zavřeli. Vstoupil jako terciář do františkánského kláštera v Hájku u Prahy. V roce 1950
po Akci K byl s ostatními řeholníky internován, po roce pak propuštěn. Vyučil se stolařem, ale stále byl
v hledáčku StB. Třicet pět let pak pracoval jako slévač. V roce 1964 se oženil a manželství trvá již 56 let.
Víru se s manželkou snažili předat svým šesti dětem. Ve frýdlantské farnosti je pan Štěpán činný od svého
mládí. Zprvu jako ministrant, později jako lektor, v 90. letech absolvoval kurz pro mimořádné podavatele
svatého přijímání, vedl bohoslužby, pomáhal s přípravou biřmovanců. Celý život zůstal věrný III. řádu
sv. Františka. Je příkladem obětavé lásky, vytrvalosti a věrnosti ve víře, která je mu po celý život velikou
oporou.
Ze stránek ostravsko-opavské diecéze vybrala Jindřiška Kučerová
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Čím to, že cesta našeho řádu 800 let nezarostla?
Jak by mohla, když náš serafínský Otec František byl plný Ducha svatého! A tentýž Duch, který pomazal
Ježíše a který byl ve sv. Františkovi, je i dnes stále stejně živý, stejně jako Františkův odkaz. Napříč staletími přitahuje svatý František nové lidi, kteří se touží stát jeho následovníky. Duch svatý s námi zůstává až
do konce času, tak, jak můžeme číst i v citátech od Eliase Velly.
V roce 2016 přijel Otec Elias na moji prosbu přednášet pro náš řád poprvé, a to hned na téma „Duch Páně
a jeho svaté konání“ (Řehole sv. Františka 10,8). Možná právě jeho slova jsou jednou z mnoha odpovědí
na otázku výše položenou.
Zde jsou střípky z jeho přednášek během duchovní obnovy v r. 2016:
„Kdykoliv přijedu do České republiky nebo na Slovensko, tak se cítím jako doma. Ale kdykoliv se nacházím
ve společnosti františkánů, tak se cítím ještě více doma. Protože i já jsem františkán.“
„Uzdravení, Duch svatý a František. Tři rozdílná témata, která přesto vytvářejí jednotu. Jsou sjednocená
proto, že svatý František ve svém životě prošel úplným uzdravením svého stylu života. František nazýval
Ducha svatého hlavním představeným řádu. V době Františkově ne každý hovořil o Duchu svatém. František byl osvícený, aby nazval Ducha svatého hlavním představeným řádu - tím, který slouží řádu.“
„Každý člen františkánské rodiny by měl být ponořen do procesu uzdravování na cestě k uzdravení ve stínu
Ducha svatého. Můj život má být neustálé dobrodružství, neustálá cesta k Ježíši. My to děláme právě ve
stopách Františka. František je pro nás světlem, které nám dává sílu a nadšení jít stále vpřed.“
„Cítím, že mě neustále Duch svatý křtí. Slovo křest, baptism, je řecké slovo, které vyjadřuje ponoření do
vody. Když ponoříme houbu do vody, voda ji pohltí a sjednotí se s ní. Tak se Duch svatý sjednocuje s námi.
Prožíváme éru Ducha svatého. On teď žije mezi námi, vede nás a dává nám všechno k tomu, abychom se
mohli osobně setkat s Ježíšem.“
„Když se podíváme na svatého Františka a svatou Kláru, vidíme, že jejich život byl prozářený, osvícený –
byli plní Ducha. Mohu si položit otázku: Proč to tak není u mě? Skutečnost je taková, že Duch, který je ve
mně, byl ve Františkovi, ve svaté Kláře, byl v Ježíši Kristu. Je to tentýž Duch. Ve mně prodlévá stejný
Duch, který byl v Kristu. Ve mně je tentýž Duch, který byl ve Františkovi. Proč tedy, když tak mocně působil v Ježíši, ve Františkovi, ve mně působí slabším způsobem? Pomůže nám to objasnit příklad o slunci.
Slunce je zde a je tady pro každého, ovšem ozařuje lidi různým způsobem. Mohu se mu vystavovat, opalovat se. Nebo mohu být sice na slunci, ale mít čepici a být oblečený a potom se slunce mého těla nebude tolik dotýkat. Nebo mohu zůstat zcela ve stínu. Slunce, které je zde, se dotýká každého podle toho, jak chci,
aby se mě dotýkalo. Podobně je to s Duchem svatým v našem životě. František byl otevřený vůči Duchu
svatému, zatímco já mu bráním.“
„Jsme adoptovanými dětmi. Otec nás všechny adoptoval jako své syny a dcery. Tuto adopci si uvědomujeme skrze svatý křest. Ale můžeme žít jako adoptované děti nebo jako sirotci. Duch svatý mě osvěcuje, pomáhá a vybízí k tomu, abych žil tuto adopci. Abych žil jako adoptovaný syn, adoptovaná dcera Boží. František si do hloubky uvědomoval, že má Otce v nebi. Našel svého Nebeského Otce.“
„Pokání je pozvání, abychom novým způsobem nacházeli ve svém životě Ježíše. Je to cesta a na ní se nesmíme zastavit. Nemůže nám stačit, že jsme došli tam, kam jsme došli. Jdeme pořád dál vedeni Duchem
svatým.“
„Obrácení znamená, že se s Ježíšem setkáváme stále novými způsoby, že přecházíme od člověka starého
k novému. Je to neustálý zápas. Ale na obrácení se můžeme dívat i z jiného úhlu pohledu. Jako na nové setkání v Ježíši. Poznáváme Ježíše stále víc a milujeme Ho čím dál víc. Prožíváme novou zkušenost v Něm.
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Pokud někoho opravdu milujeme, chceme ho více znát. To je pravé obrácení, když jdu dál, abych prozkoumával větší hloubku a šířku Boha. To je pravé charisma sv. Františka: čím víc Bůh dával, tím víc
František přijímal. Čím více byl František otevřený k přijímání, tím víc mu Bůh dával.“
„Moje neustálé, každodenní obracení je cesta, která mě vede k tomu, abych byl jako Ježíš. Být svědkem
je ta největší evangelizace, jakou můžeme dělat. Naší povinností je předávat pravdu. Dávám ti to, co
mám. Skrze Ducha svatého to můžeme uskutečnit.“
„Duch svatý mě vede směrem k Ježíši. To, co říkám, říkám v autoritě Ježíše Krista. Jdu vstříc setkání
s Ježíšem a žiji tak, jak chce On, abych žil. Sv. František to krásně dosvědčuje. Jak víme, byl nazýván
alter Kristus čili nový Kristus. Důvodem je to, že František přijal Kristovo smýšlení a Kristovo srdce.
František smýšlel tak, jako smýšlel Ježíš. Jednal tak, jak jednal Ježíš. Oblékl si mysl Kristovu. František
byl prostě křesťanem. Co to znamená? Znamená to, že člověk, který se na mě podívá, by měl vidět Krista.“

Modlitba Otce Eliase při adoraci v kapli na Stojanově během františkánské duchovní obnovy:
„Přijď, Duchu svatý, ovládni můj život, převezmi vládu nad mou myslí, nad mými myšlenkami, nad mou
fantazií, nad mou představivostí, nad mou pamětí. Převezmi vládu nad každým mým přáním, nad každou
mou touhou, nad každým mým rozhodnutím, nad každým mým závazkem. Přijď a ovládni každé moje
hnutí, každou moji emoci, všechny moje pocity, převezmi vládu nad strachem, který je ve mně, nad každým pocitem viny, nad úzkostí, napětím, obavami, stresem v mém životě, depresí, vztekem, vzpourou, agresivitou, osamělostí, smutkem, mou pýchou, žárlivostí, ctižádostí, nad vším, co jsem já, nad mým komplexem méněcennosti, nejistotou, sebeodmítáním, nad každou prázdnotou po lásce, kterou v sobě mám,
převezmi vládu nad každým neodpuštěním, hořkostí, nad mou nenávistí. Tady jsem, Duchu svatý. Převezmi vládu nad mým hříchem, nad mou slabostí, nad mými omezeními, nad mým utrpením, nad mojí tělesnou bolestí, mými psychickými problémy, nad těžkostmi v duchovním životě. Pane, převezmi vládu nade
mnou. Bez tebe nejsem nic. Bez tebe jsem ztracen. Jedině ty, Duchu svatý, mě můžeš uzdravit. Amen.“
S velkou vděčností Bohu za Otce Eliase a jeho službu pro náš řád prosím o modlitbu za něho - navzdory
věku a nemoci stále slouží a vydává se pro druhé.
Pokoj a dobro! Vaše sestra Hanka Brigita Reichsfeld

Zahájení Cyrilometodějské pouti
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Modlitební tým národního společenství (Tým 78)
Z dopisu národního ministra modlitebnímu týmu v lednu 2021
Především vám chci poděkovat za vaše modlitby. Ačkoliv v myslích mnoha lidí je modlitba umístěna až za
vlastní rozum, vlastní síly a vlastní rozhodování, vy dobře víte, že je to síla největší a nejsilnější. Modlitební podpora je základním kamenem všeho, co na této zemi, jež patří Bohu, konáme. Ačkoli jste někdy neviditelní a nemáte dostatek chvály a pozornosti, je to vaše modlitební úsilí, které buduje nejen náš řád, ale i
řád světa. Naopak, právě v době různých pandemických omezení se stává modlitební tým národního společenství velmi důležitým.
Prosím tedy, abyste se rozhodli ve vaší tiché a vnitřní modlitbě pokračovat.
Kdo byste měl zájem se do modlitebního týmu zapojit pište na adresu Luboš Kolafa, Žlutická 5, Plzeň
323 00 a pokud máte internet: frantiskan@kolafa.name nebo SMS na mobil 602 306 284 (volejte až po domluvě přes SMS)
Na závěr chci připomenout jistou dobrovolnou pravidelnost v modlitbách za náš řád a to každou středu v
podvečer a zahrnout do vašich modliteb i modlitební úmysly pro rok 2021, které vychází ve Zpravodaji.
Přímluvné modlitby za konkrétní situace rozesílám mailem, nebo SMS, či jinak.
Modlitba s biblí
Jeden z osvědčených druhů modlitby se nazývá lectio divina. Přeloženo doslova to znamená „posvátné čtení“. Tento způsob modlitby používá k prohloubení našeho vztahu s Bohem Bibli. Metoda Lectio divina zapojuje jak naši představivost, tak pracuje i s naší schopností přemýšlet.
(Z webu https://www.vira.cz, zpracováno podle knihy James Martin, Jezuitský návod (téměř) na všechno)
Co je modlitba Petr Mareček z webu České katolické dílo (http://biblickedilo.cz/)
Modlitbou v užším smyslu je jakýkoliv rozhovor s Bohem. Modlitba je výrazem vztahu k Bohu, ať ve formě chvály, díků a meditace, nebo ve formě žádosti, prosby, přání a vyznání vin. Bible popisuje modlitbu ve
třech různých způsobech:
1) Člověk se potřebuje vymluvit před Bohem; s důvěrou předkládá svému Bohu, co ho sužuje (vylévá
před ním své srdce, své starosti)
2) Člověk se s Bohem dohaduje. Zápasí s Bohem, má pocit, že ho Bůh opustil a zradil; prosí jej o osvobozující, spásnou a žehnající přízeň. Tak došlo k tomu, že Nový zákon má tentýž výraz pro „bojovat“
a „modlit se“
3) Člověk se vydává Bohu. Proces modlitby pokračuje skrze vyjádření před Bohem a zápas s ním k bodu,
kdy se člověk Bohu vydá, odevzdá se mu. Jde o lidské „ano“ vůči Bohu, o němž cítí, že řekl své zásadní
„ano“ vůči člověku.
Kateřina Lachmanová v knize Přímluvná modlitba píše: Modlitba Otčenáš je převážně modlitbou
přímluvnou. V přímluvné modlitbě se dotýkáme naší spoluúčasti na spáse světa.
Přikládám výňatek z textu Papeže Františka (radio Vaticana)
Naslouchejme Ježíšovým slovům, která jsou ustavičně mocná, nezapomínejme na to! Noste s sebou
v kapse anebo tašce malé evangelium, abyste si v něm během dne četli a naslouchali Ježíšovým slovům.
Hana Brigita Reichsfeld
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Události ve velké františkánské rodině a v církvi
(nalezeno na internetu)
Z webu františkánů
Album Světlo pro svět (Light for the World, Decca Records), které nazpívaly klarisky z anglického
Arundelu, se umisťuje v čele světových hudebních žebříčků. Sestry, které žijí v tichu a modlitbě, tak chtějí
přinést Boží pokoj i do současné doby poznamenané izolací a stresem.
Na text písničky Marie Anežky Pechové OFS z MBS Jihlava nahráli naši bratři klerici minorité studující
v minoritském semináři v Krakově hezkou zpívanou modlitbu ke sv. Anežce české. Zazpívejte si modlitbu
spolu s nimi. Uveřejněno na webu frantiskani.cz
Ve středu 13. ledna 2021 vstoupil další přítel sv. Františka (Vojta) do postulátu v Brně Husovicích k
františkánům. Symbolicky přijal františkánský kříž Tau a kopii Františkánských pramenů, skrze které se
může setkávat se sv. Františkem. Modleme se za jeho cestu s Pánem.
Reportáž ČT o pořadech brněnských františkánů pro děti. O dětských pořadech brněnských františkánů natočila reportáž ČT. Odkazy na (https://www.ofm.cz)
Z webu Konventuálů (minoritů)
Ve dnech 21. - 24. září 2020 se v Brně uskutečnila provinční kapitula české provincie sv. Cyrila a Metoděje bratří menších konventuálů. Kapituly se zúčastnilo 19 bratří. Předsedajícím kapituly byl P. Carlos Trovarelli, generální ministr řádu, spolu s P. Tomášem Lesňákem, generálním asistentem FEMO. Druhého dne
kapituly, ve večerních hodinách, vybrali bratři v prvním kole hlasování nového provinciála, kterým se stal
dosavadní kvardián brněnského kláštera P. Piotr Pawlik. Další den byli vybrání členové definitoria, které
se skládá z následujících bratří: P. Stanisław Gryń - vikář provincie, P. Petr Macháček - sekretář provincie,
P. Stanisław Stec - provinční ekonom, a také P. Sebastian Gruca.
Po druhé části kapituly v únoru se dozvíme, kdo byl jmenován duchovním národním asistentem pro národní společenství. Moc se na spolupráci s ním těšíme. (Odkaz na http://www.minorite.cz/)
Z webu Kapucínů
Adorace se sv. otcem Piem v kostele sv. Josefa v Praze na Novém Městě.
Obnovujeme prvopáteční moderovanou adoraci v přítomnosti relikvie sv. otce Pia z Pietrelciny v kostele.
Přijďte se poklonit eucharistickému Ježíši a prožít čas v jeho blízkosti. Modlitební skupina sv. otce Pia:
zároveň vás zveme na setkání členů modlitební skupiny o. Pia z Pietrelciny, které se koná vždy první pátek
v měsíci v kostele sv. Josefa na náměstí Republiky v Praze.
O dění v Sušici na webu ze Sušice. ( https://kapucini-susice.rajce.idnes.cz)
Ke čtení za dlouhých pandemických večerů vás zvou Kapucíni v Brně: Zdejším klášterem prošla řada velmi zajímavých a inspirativních osobností. Životní příběhy některých z nich vám doporučujeme k přečtení
na webu : https://hrobka.kapucini.cz/subdom
Zprávy z církve
V únoru si všichni řeholníci připomněli u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu svůj den. V Česku
působí 1 016 řeholnic. Mužských řádů, kongregací a institutů je v České republice 31. V 91 komunitách
žije 630 členů. Z toho je 478 kněží (převzato z KT 6 2021)
Role akolytů a lektorů nejsou vyhrazené kandidátům svěcení a nejsou vyhrazené jen mužům, ale i ženám
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a všem laikům, kteří jsou pro tuto činnost vyškoleni a schváleni. To potvrdila i právní změna kodexu 230
kanonického práva, tím, že nově ve větě vypustila slovo „muži“ a zůstalo jen slovo „laici“. Jde o to, aby
ženy mohly více sloužit lidem a využít svá obdarování v jejich prospěch. Mohou také podávat eucharistii
při mši. Není to úplně nové. Ženy se mohly v naší zemi už dříve účastnit kursů pro lektory a nyní i pro akolyty a v mnoha farnostech už takto slouží.
Z Vatikánu
Papež František vyhlásil rok sv. Josefa - více v příloze
Papež vydal encykliku Fratelli Tutti (encyklika o bratrství a sociálním přátelství) - vaše první dojmy a
názory zasílejte redakci do konce května a jejich souhrn vyjde v červnovém Zpravodaji.
Fratelli tutti je třetí encyklika papeže Františka. Jedná se o sociální encykliku s ústředním tématem
„bratrství a sociálního přátelství“. Název dokumentu (v doslovném překladu „všichni [jsme si] bratry“) odkazuje na jedno z tzv. napomenutí sv. Františka z Assisi.
Hnutí fokoláre má novou prezidentku, Palestinku Margaret Karramovou. Pro život Hnutí fokoláre je
charakteristická snaha o dialog se všemi lidmi dobré vůle. Touha vnášet ducha rodiny do všech mezilidských vztahů. To je i snaha františkánského hnutí.
Z internetu vybral Luboš Kolafa

Distanční formační seminář 20.3.2021
Vše, co se v našem životě děje, může sloužit jako příležitost ještě více se přiblížit našemu Bohu. Poslední
rok se učíme vložit své starosti na Boha, Učíme se také více si všímat našich bližních.
Mnoho našich členů je dlouhodobě aktivních v charitě, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo pečuje o
nemocné a seniory ve farnostech, nebo se starají o stárnoucí a nemocné členy našeho řádu, kterých je také
hodně.
Proto jsme v národní radě minulý rok na jaře schválili téma formačního setkání: "Jak přistupovat ke starým a nemocným". Bylo to především téma našeho Františka Reichela, který nesl ve svém srdci všechny
ty, kteří už se pro svůj věk nemohou s námi scházet na společenstvích a který se snažil zapojit je do modlitební skupiny, aby byli i nadále něčím užiteční a neustále nám naše stárnoucí členy připomínal jako náš
prvořadý úkol. Formátorka Lída Holásková ještě před svým onemocněním seminář promyslela a zorganizovala.
Společné setkání 20. března 2021 od 10:00 do 11:30 proběhlo přes internet a byla možnost na téma
diskutovat. Techničtí organizátoři setkání umožnili všem účastníkům setkání se rozdělit do skupinek - probrat mezi sebou nějaké otázky a odpovědi, sepsat si nějaké podněty a pak se zase spojit do jedné velké skupiny semináře.
Před samotným setkáním byly všem odběratelům našeho čtvrtletníku rozeslány odkazy na dvě videa.
První video Marie Svatošové, a to druhé od provinčního delegáta Milosrdných bratří v Brně Br. Martina
Richarda Macka OH.
Marii Svatošovou si můžete poslechnout na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3yEja9Kh6Ko
Martina Macka si můžete poslechnout na Youtube:
https://youtu.be/gCjZGC1tKHE
Bližší informace o diskuzi na obě témata dostali odběratelé elektronického Zpravodaje na své mailové adresy 14 dní předem.
Luboš Kolafa
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Volební kapituly a vizitace
Národní volební kapitula - PŘELOŽENO
!!! Prosím o přečtení od všech současných členů rad místních společenství !!!
Z kalendária národního společenství už víte, že byla plánována Národní volební kapitula
na 11.-13.6.2021, nebo v náhradním termínu na 18.6.-20.6.2021.
TERMÍN MUSEL BÝT ZRUŠEN NA ŽÁDOST MEZINÁRODNÍ RADY.
NOVÝ TERMÍN KAPITULY:

17. - 19. 9. 2021 (termín františkánské národní pouti na Sv. Hostýn)

Na vaše mnohé dotazy ohledně volebních kapitul a vizitací v MBS odpovídáme:

VOLEBNÍ KAPITULY V MÍSTNÍCH SPOLEČENSTVÍCH (které se nekonaly)
Když neproběhne kapitula v MBS nejdéle do tří měsíců po řádném termínu volební kapitula svolaná
místním společenstvím, tak se problematice věnuje národní rada a ta má tři možnosti:
•

sama svolat volební kapitulu

•

druhou možnost má národní rada takovou, že prodlouží ze své autority období zvolené místní rady
ve složení, jakém je na konkrétní období (např. o 1 rok)

•

a třetí možnost národní rady je, že sama ustanoví novou radu - tedy ustanoví její členy až do
nejdříve množných řádných voleb - tento způsob vidíme např. v případě, že některý ze členů dosavadní rady už v prodlouženém období nemůže sloužit. (ustanovení samozřejmě po dohodě s místní
radou)

Shrnuto: MBS si může o tři měsíce z vážných důvodů posunout svojí volební kapitulu sama a když ani pak
se nemohou sejít, tak má národní rada tři možnosti, jak zareagovat. V současnosti je 10 volebních kapitul v MBS za termínem prodloužení o tři měsíce. Všem národní rada nabízí možnost prodloužit službu
současné místní rady až o 1 rok a to automaticky podle data původní plánované volební kapituly. Prodloužení bude zrušeno po slavení řádné kapituly. Pokud by však některý člen ze stávající rady už nemohl
další rok sloužit v místní radě, je možné jej bez volební kapituly nahradit jiným členem MBS. Jak? Tím, že
místní rada pošle navržení nového kandidáta národní radě a navrhne i jeho službu v MBS. Po hlasování
v národní radě pak národní rada pošle jmenování nového člena místnímu společenství. Jmenování bude
platné až do platných oficiálních voleb. Prosíme proto všechny místní rady o vzájemnou spolupráci
s národní radou a vstřícnou komunikaci.

Vizitace se bez osobní přítomnosti delegáta národní rady a duchovního asistenta neobejdou.
Jestliže bude posunut termín řádných voleb např. o jeden rok, posune se vizitace ve společenství na termín rok po řádných volbách. Děkujeme však všem ministrům místních společenství, když v původním termínu vizitace pošlou národní radě zprávu o životě a činnosti místního společenství. Zároveň by bylo dobré, abyste byli se svým delegátem z národní rady v telefonickém nebo elektrofonickém spojení a vzájemně
se v čase pandemie povzbuzovali.
Předseda konference duchovních asistentů P. František Kroczek OFMCap. zároveň povzbudí všechny
duchovní asistenty k tomu, aby se spojili s bratrskými společenstvími po telefonu nebo elektronicky a tímto náhradním způsobem si předali vzájemné povzbuzení.
Národní ministr Luboš Kolafa
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Prot. n. 3295

Řím, 10. ledna 2021
Svátek křtu našeho Pána Ježíše Krista
Všem bratrům a sestrám SFŘ
a Františkánské mládeži

Drazí bratři a sestry z celého světa!
Kéž vám Pán dá mír!
S velkou radostí oznamujeme oslavu, kterou letos pořádáme k výročí „800 let Memoriale Propositi (12212021)“. V Memoriale najdeme podrobnosti o mnoha aspektech bratrského života; jak přijmout ty, kteří žádají o účast v bratrském společenství, podrobnosti o profesi ...
V tomto dokumentu najdeme duchovní život kajícího hnutí těch prvních bratrů a sester, kteří následovali
způsob života svatého Františka, který lze shrnout následovně:
• Kající život: půst, skutky milosrdenství, modlitební život.
• Život v bratrském společenství: žijte lidské hodnoty, pečujte o lidi, přiveďte rodinu k bratrskému společenství a přinášejte bratrům a sestrám pokoj a dobro. 1
Můžeme potvrdit, že tento dokument byl inspirativní na začátku našeho způsobu života, proto oslavujeme
jako řád 800 let jeho vyhlášení. Sdílíme tuto oslavu také s našimi drahými bratry a sestrami z TOR (Třetí
regulovaný řád).
Povzbuzujeme naše bratrská společenství, aby prohlubovala znalosti naší historie, abychom mohli ještě více posílit hodnoty našeho řádu, praktikovaná po celá staletí. Seznámení s naší historií je mocným základem
pro budování dnešní historie, což nás vyzývá k tomu, abychom oživili naši Řeholi a Konstituce.
Letos vám budeme zasílat různé dokumenty, které budou sloužit jako formační materiál, pro měsíce únor,
květen a srpen. Bude to materiál o historii, zahrnuty budou také měsíční videa, aby se všechna bratrská společenství mohla dozvědět více o Memoriale Propositi a prohloubit znalosti o našem původu.
Historie nás učí, že povolání a poslání mohou a měly by být neustále znovu interpretovány, protože nežijeme mimo čas v různých historicko-kulturně-politických obdobích. Zároveň bychom se, jako lidé dnešní doby, měli snažit zachovávat věrnost původnímu povolání.
Dějiny se ve skutečnosti vytvářejí každý den, takže každý den musíme Boha prosit o moudrost, abychom
četli znamení doby, která vždy souvisejí s Božím plánem pro nás. Naše kořeny znamenají „být povzbuzováni“ vytvářet historii podle Božího plánu.
Doporučujeme vám oslavit tuto událost v našem Řádu se svými bratrskými společenstvími, organizováním
setkání, formačních akcí atd. a také sdílením těchto okamžiků se všemi bratry a sestrami po celém světě. Za
tímto účelem vás prosíme, abyste do 30. září 2021 zaslali fotografie z těchto oslav sekretariátu CIOFS.
I my dnes zanecháváme stopy na stejné cestě: cestě plné závazků, přítomnosti, úspěchů a neúspěchů. Nejdůležitější věcí je být její součástí: jsme cestou dneška, proto bychom měli plně žít bratrství, které je pokladem našeho charismatu.
Na přímluvu našeho serafínského otce svatého Františka a naší drahé sestry Kláry vám zasíláme naše nejsrdečnější bratrské pozdravy.
Váš bratr,
Tibor Kauser
Generální ministr CIOFS
1 Sekulární

Silvia Diana
Členka Rady předsednictva CIOFS
Koordinátorka oslav MP

františkánský řád, jeho historie a řehole, P. Valentín Redondo OFMConv.
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VÝROČNÍ KNIHY
Naše letošní knižní „edice“ je podnícena připomenutím 800. výročí vzniku Sekulárního františkánského
řádu, což samo o sobě je krásné. Chceme takto poukázat na trvalost i živost Františkova odkazu v dobách
minulých, současných i budoucích. A dosvědčit, že životní dílo Františka i jeho následovníků je pokornou
snahou o následování Krista - součástí díla Božího.
Svazek první – CESTA…
… má být povzbuzením pro co nejširší okruh duší. Inspirací ukazující v kratičkých příbězích současníků
prožitky volání, přijetí i obdarování. Má být pokojně plynoucím tokem vyvěrajícím ze zdroje lásky a milosrdného přijímání, meandrujícím na své cestě přes zátočiny rozjímání ke spásnému splynutí. V každém z
příběhů i zamyšlení jsou patrné otázky …a odpovědí je Slovo Boží. To, které jediné vede bárky našich osudů z vod kalných a rozbouřených na klidnou, čirou hlubinu.
… sestává ze tří částí se symbolizujícími přechody, které současně oddělují i propojují. V části první odkazující na zdroj – pramen, Františkovu oddanost Kristu, jeho dílo a poselství. Ve druhé části poukazující na
potřebu hledání vlastní cesty ke spáse i na nutnost vytrvalosti a věrnosti. Třetí - nosná část ukazuje dary plody přijetí Božího volání v konkrétních situacích, v životech některých z nás.
… v centru svého názvu, který sám je sdělením, nese poselství radostné zvěsti jako podstaty. Usiluje o vyjádření osvobozující jednoduchosti, ale i přesahu v čase a prostoru. Netypickým dělením odstavců vyjadřuje pokojnou plynulost, volnými „půlstránkami“ vybízí k rozjímání… Jak obsahem, tak svojí formou chce
vyjevit prostou radost i krásu. A odevzdanost.
Svazek druhý – KRONIKA…
… je ohlédnutí za tím, co bylo, z čeho si můžeme brát ponaučení a inspiraci. V části medailonků představuje v historicko-společenských souvislostech příkladné poselství víry na životních osudech různých osobností spjatých s naším Sekulárním františkánským řádem. Vybízí k zamyšlení, jakým způsobem, v podmínkách nelehkých i otevřeně nepřátelských, dokázali bratři a sestry projevovat svou víru i věrnost Františkovu
odkazu. I pro srovnání s dneškem. V rozhovorech se současníky, kteří na svých bedrech nesli starost o Řád
v posledních letech, je propojen pohled do minulosti s výhledem do budoucnosti. I to nabádá k zamyšlení.
Nad naší dobou, znameními času, kterých se nám dostává, nad námi samotnými. Vše je doplněno historickým přehledem dějin Řádu v našich zemích během posledního století.
Jednotícími prvky obou svazků při rozdílném pojetí i sdělení - text rozjímavý a informační - bude formát,
obálka, barva, písmo, umístění textu na stránce a monochromatické provedení grafiky i fotografií. Předně
však odkaz svatého Františka a nejvíce působení svatého Ducha Rádce.
únor 2021 Václav Vendelín Hájek
Časopis Františkánská rodina Slovensko

Časopis Františkánská rodina sester a bratří ze Slovenska je nabídkou pro ty, kterým je blízká františkánská
spiritualita. V článcích a textech najdeme spoustu myšlenek, radosti i krásných příběhů, inspiraci a povzbuzení pro každého z nás.
Vychází 4x ročně, předplatné na 1 rok je 6 euro
V případě zájmu je možno časopis objednat u Marie Richterové, email: richterova@cmgpv.cz
Platba časopisu na účet SFŘ č. 189969375/0300 VS 4 po domluvě dle kurzu eura
Možná se někdo zeptá: „Proč si objednat časopis, když jej můžu zdarma číst na internetu na stránce http://
www.assisi.sk v horní liště časopis FR?“
Ano, i to je možné, ale jeho objednáním podpoříme vydávání časopisu slovenských terciářů a po přečtení
jej můžeme nabídnout těm sestrám a bratřím, kteří internet nepoužívají.
Pokud máme ve společenství tyto sestry a bratry, možná by tuto možnost uvítali….

Marie Richterová
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Prosba o doplnění archivu a knihovny
Sekulárního františkánského řádu
Prosíme všechny, kdo mají doma fotografie, na kterých jsou níže jmenované osobnosti terciářského řádu
první poloviny 20. století, aby napsali Národní radě. Napište nám i kontakt na někoho dalšího o kom si
myslíte, že má takovou dokumentaci (soubory .docx)

1851 Antonín Cyril Stojan
1886 František Lev Nosek OFS
1886 Jan Kapistrán Vyskočil OFM

1899 František Antonín Tomášek
1901 Jan Evangelista Urban OFM
1901 Jan Janoušek st. - medailonek
1914 P. Zachariáš Tuček
1918 P. Alois Moc OFM spoj.
1922 Benedikt Vladimír Holota OFM
1922 František Mališ
1923 Antonie Josef Hofmannová OFS
1923 Jiří Mrázek OFS
1925 Giovanni Coppa OFS
1928 Česlav Křížala OFM
1928 Václav Pták OFS
1933 František Inocenc Kubíček OFM
1935 Michal Pometlo OFM
1936 Augustin Otakar Šváček OFMCap.
1938 František Reichel OFS
1938 Josef Janoušek OFS

Dále prosíme ty, kdo vlastní jakékoliv tiskoviny (např. Serafinské květy), knihy a podobné památky, abyste o nich napsali Národní radě.
Tiskoviny budou použity k sestavení podrobnější historie 20. století a doplnění archivu SFŘ
v kapucínském klášteře v Brně, kronika národního společenství.
Pište, prosíme, na e-mailovou adresu: info@sfr.cz
Moc děkujeme.
P. Pacifik Matějka OFMCap.
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Formace
16. Memorial Proposity – Formace CIOFS pro rok 2021
17. Rok sv. Josefa vyhlášený papežem
18. Encyklika Fratelli Tutti
19. Otázky čtenářů - kontrola financování NR
20. Velikonoční přání české
21. Velikonoční přání slovenské
Formační příloha Zpravodaje - Laetitia Vera - Pravá radost
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Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 8. 6. 2021.
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice
adresa sekretariátu: 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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