ZPRAVODAJ
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO
SPOLEČENSTVÍ SFŘ
ČÍSLO 1

NR 2018 - 2021

ČERVEN 2018

Uvnitř naleznete: Nová národní rada; Kalendárium; Konference o
sestře Elišce; Vzpomínka na pouť do Poříčí; Duchovní cvičení
Břežany; Studny v Africe; Františkánské misie; Porcinkule; Výročí a
další ...

Nechme se bratrského
najít Bohemspolečenství
Zaměření Národního
po volební kapitule
Milé sestry a bratři,
9. – 10. června 2018 jsme slavili na Velehradě volební kapitulu našeho Národního bratrského společenství
v České republice. O zvolení nového vedení a o průběhu kapituly se dozvíte v příloze tohoto Zpravodaje.
Významnou součástí kapituly však byl program a zaměření činnosti v příštím období, který byl s delegáty
prodiskutován. Především jsou před námi tři velmi významné události:
1) 40. výročí naší Řehole, kterou nám dal papež Pavel VI. 24. 6. 1978. Mezinárodní bratrské společenství
k této příležitosti vyhlásilo Rok profese.
2) 30. výročí kanonizace Svaté Anežky, zakladatelky našeho řádu v Českých zemích (13. 11. 1989).
3) 800. výročí našeho řádu, které 20. 5. 1221 potvrdil bullou Memoriale propositi papež Honorius III.
Za toto vše je třeba především chválit a oslavovat našeho Pána a děkovat mu za dar víry a také za dar
naší společné cesty ve stopách našeho otce svatého Františka. Proto se účastníci kapituly shodli především
na prohloubení úcty k Eucharistii a doporučují:
• Aby každý člen SFŘ 1x týdně (pokud možno) se zúčastnil v průběhu týdne mše svaté, nebo alespoň
navštívil Krista ve svatostánku.
• Aby Místní bratrská společenství věnovala Eucharistii náležitou pozornost a při některých slavnostech
využila i možnost požádat o svaté přijímání pod obojí způsobou.
• Aby Národní rada při velkých setkáních a poutích zařadila do programu těchto akcí výstav Nejsvětější
svátosti s následnou adorací.
Konkrétní návrh na oslavu těchto výročí:
1.

40. výročí naší Řehole. Toto výročí si připomeneme, jak nás vybízí mezinárodní rada, zvláště obnovu profese, a to na národních poutích – na Svatém Hostýnu a na Mariánské pouti Prahou. Radám
MBS doporučujeme zařadit obnovu profese do programu činnosti (např. při vizitaci, kapitule nebo
jiné slavnosti). Za velmi důležité pokládáme nezapomenout při tom na bratry a sestry, kteří za námi
už nemohou docházet.

2.

V roce 2019 oslavíme 30. výročí svatořečení Anežky České. Způsoby oslav ještě upřesníme, jsme
otevření návrhům z MBS. K diskusi předkládáme dva návrhy vzešlé na kapitule: Jednak uspořádat
pouť Prahou po stopách svaté Anežky, jednak připravit pouť do Říma a zde u hrobu apoštolů
i sv. Cyrila, poděkovat za tento dar.

3.

Oslavu 800 let od založení našeho řádu svatým Františkem bude jistě připravovat Mezinárodní rada
a vás, sestry a bratři, prosíme o konkrétní návrhy.

Další okruhy zaměření činnosti:
1.

Vnášet do světa radost, pochopení, vstřícnost, vnímavost, vlídnost – VŠEM, nejen našim bratřím
a sestrám, především nemocným, opuštěným a starým lidem, a využívat k tomu veškerých možností
(telefon, SMS, návštěva a pohovory)

2.

Připravovat se na setkání s Pánem. Stárneme a zrajeme. Připravujme se denně na vstup do nebeského království, na setkání s Pánem na věčnosti. Ať je to naším trvalým důvodem k radosti. Stárne
i naše společenství a zároveň nám přibývají přímluvci v nebi. Zaměřme se v našich MBS také na
oslavu Památky zesnulých, nechme za ně alespoň jednou v roce sloužit mši svatou.

3.

Zavedené akce organizované Národní radou chceme i nadále zachovat a pokračovat v zaběhnutých
kolejích – lednový seminář ministrů, dvakrát ročně formační seminář…

4.

Pokračovat chceme i v tradičních poutích:
•

Na Svatý Hostýn

•

Mariánské pouti Prahou

•

Cyrilometodějské pouti – z Levého Hradce na Velehrad

5.

Chceme podporovat a navázat na dobré tradice oblastních setkání a poutí (setkání rodin
v Olomouci, Tříkrálové setkání v Praze, Pouť k hrobu Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou,
Pouť na Hrádek u Vlašimi, pouť na Svatou Horu u Příbrami, na Svatý Antonínek, pouť seniorů do
Hájku u Prahy a další).

6.

Chceme také prohlubovat vztahy s bratry v okolních státech, zejména na Slovensku. Vážíme si účasti bratra ministra Národního bratrského společenství Slovenska Jozefa Gazdíka na naší kapitule i pozvání na Celostátní setkání slovenských františkánů.

7.

V práci s mládeží chceme hledat možné cesty a modlit se za to.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za důvěru, kterou jste nám, členům nové Národní rady dali a poprosil vás jednak o modlitby, abychom vám sloužili tak, jak chce Pán a pak také o iniciativní a tvůrčí spolupráci jednotlivců i Místních bratrských společenství. Prosím, vyřiďte pozdrav i prosbu o modlitbu zejména
sestrám a bratřím, kteří pro nemoc nebo stáří nemohou docházet do našich společenství.
Ať nám všem Pán žehná.

František Reichel
Národní ministr
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Nová Národní rada NBS SFŘ v ČR
pro období 2018 – 2021,
zvolená na Národní volební kapitule
na Velehradě 8. - 10. 6. 2018

Národní ministr:

František Reichel

Zástupce národního ministra:

Luboš František Kolafa

Formátor:

Ludmila Markéta Holásková

Sekretář:

Zdeňka Alžběta Nečadová

Hospodář:

Marie Václava Richterová

Člen mezinárodní rady:

Markéta Terezie Kubešová

Člen NR:

Lumír Rufin Hurník

Člen NR:

Pavel Petr Vaněček

Zástupce člena mez. rady:

Hana Brigita Reichsfeld

Já prosím za ně. Prosím ne za
svět, ale za ty, které jsi mi dal.
Vždyť jsou tvoji…
Jan 17,9
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Kalendárium SFŘ
29. června – 1. července duchovní obnova v Hoješíně (téma: Láska sv. Františka k Matce Boží)
30. června 1. zasedání NR v Brně u kapucínů
1. července Kající pouť SFŘ na Svatém Antonínku
(mše svatá v 10:30 hlavní celebrant P. Pavel Uhřík OFMCap.)
4. - 5. července Dny lidí dobré vůle na Velehradě - stánek s prezentací SFŘ
19. – 22. července duchovní obnova v klášteře kapucínů v Olomouci se sestrou Lucií Cincialovou,
představenou Kongregace milosrdných sester III. Řádu sv. Františka v Opavě
2. srpna Porciunkula
11. srpna svátek sv. Kláry
15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17. srpna mše svatá za P. Aloise Moce OFM v kostele Panny Marie Sněžné v Praze
v 18:00 (22. výročí úmrtí)
20. - 26. srpna setkání CIOFS a YOUFRA v Litvě v Kaunasu
25. srpna svátek sv. Ludvíka krále
25. srpna poslední etapa 37. ročníku CMP (8 km). Zahájení v 8.00. u kostela sv. Václava v Boršicích.
Závěrečná mše svatá v 11.30 na Velehradě.
14. - 15. září Františkánská národní pouť na Svatý Hostýn
17. září Stigmatizace svatého Františka
22. září Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi (mše svatá v 11:30)
7. října oblastní setkání SFŘ na Svatém Antonínku

Seznam příloh Zpravodaje:
−

Laetitia Vera - formační příloha

−

Zápis z Národní volební kapituly

−

Pozvánka Hoješín

−

Pozvánka Olomouc

−

Pozvánka Sv. Hostýn

−

Novéna se sestrou Eliškou

−

Fotopříloha: NVK, Břežany, konference Eliška, Pouť Poříčí

−

Františkánská poustevna Lopeník
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Mezinárodní konference o služebnici Boží S. M. Elišce Pretschnerové OSF
Za velkého zájmu ze strany veřejnosti i zasvěcených osob proběhla v předvečer slavnosti Seslání
Ducha Svatého v sobotu 19. května 2018 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové mezinárodní
konference o služebnici Boží S. M. Elišce Pretschnerové OSF.
Školská sestra sv. Františka, křestním jménem Anna, byla významnou a mimořádnou osobností nejen
jako generální představená kongregace, ale i svým výjimečně lidským přístupem k ostatním, včetně
nepřátelsky naladěným lidem a také svou činností při zavádění závěrů II. vatikánského koncilu do
praxe v našich zemích. Narodila se 26. 9. 1911 v Nových Zámcích u Městce Králové
v královéhradecké diecézi, zemřela 4. 5. 1993 v Hoješíně u Seče. Pochována je na hřbitově
u spolusester ve Slatiňanech, kde se každoročně scházejí lidé, aby uctili její památku. Její odkaz žije
i mnoha zemích po celém světě.

V současné době probíhá v diecézi beatifikační proces sestry Elišky, jehož postulátorkou je sestra
Zdislava Nosková OSF. Právě ta byla hlavní organizátorkou královéhradecké konference.
Konference započala v 9.30 registrací účastníků. Přišlo celkem kolem 120 lidí. Kromě českých sester,
františkánských terciářů a laiků, přijely i sestry z USA, Rakouska, Itálie a Slovenska a mnoho
významných hostů.
Konferenci moderovala sestra Zdislava spolecne s otcem Pavlem Havlatem OM, který okorenil
konferenci vrelým humorem a anekdotami. Jak sam v uvodu rekl, konference není jen to, že se
sedí a neco posloucha, ale je to vlastne sdílení, predavaní neceho, je to takove rodinne setkaní,
kde Bohu dekujeme ža nejakou krasnou osobnost a chceme se ž jejího života poucit.
Součástí konference byla i výstava v podobě velkoplošných tabulí a návštěvníci na místě mohli dostat
i různé upomínkové předměty, knížky a letáky, aby se mohli se sestrou Eliškou setkat všemi možnými
způsoby.
Úvodní projev, doprovázený promítanou prezentací s archivními fotografiemi i dalšími zajímavostmi,
přednesla S. M. Zdislava Nosková. Seznámila v něm účastníky s osobností sestry Elišky a jejím
životem. Sestra Zdislava mimo jiné řekla:
„Byla to žena velkých perspektiv. I když chtěla být malou, nemůžeme si představit, že to byla osobnost
tichá, která sedí v koutě. Eliška byla žena, která měla životní cíl a vedla k němu ostatní. Každý světec
je dílem Ducha Svatého. My jsme teď vpředvečer Letnic a tak věříme, že i nás přivede ke svatosti.
Duch sv. vytváří z těch, kteří se mu odevzdají, svědky Boží lásky v našem světě. A taková byla i sestra
Eliška.“

Za biskupství prisel poždravit ucastníký konference otec kanovník Zdenek Novak, reditel
diecežní kurie. Krome toho pripojil i svou osobní vžpomínku.
Za Diecežní teologický institut v Hradci Kralove výstoupil trvalý jahen Mgr. Jan Hojda, Th.D., který
mimo jine rekl, že sestra Eliska nas predevsím ucí, jak žít ž II. vatikanskeho koncilu. „Koncil jí
ukázal, že církev není nějakou exklusivistickou partou, která si žije sama pro sebe, ale je znamením
Božího plánu s každým člověkem.“
Pote se ujal slova ThDr. Jan Barta, svedek života sestrý Eliský. Rad bých nýní uvedl nekolik jeho
mýslenek a take vet sestrý Eliský, ktere mu rekla a o ktere se s posluchaci podelil:
„Jendo, naslouchej druhým, ono Tě to opravdu obohatí, nech kritické myšlenky stranou a ať v Tobě
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hovoří Duch svatý, co Ti chce tím sdělit…."

Jedna reakce sestry Elišky: "Hlavně ať je spasena jeho duše"…. Bůh tak udělil lekci přání dobra
i nepřátelům (z řad Stb) přes sestru Elišku…..
"Já jsem si uvědomila, že dokážu-li naslouchat druhým a počítat s nimi, velice mě to obohatí. Oni jsou
přece z jiné kultury, země, výchovy, svobody, řádového pojetí. Prostě musím naslouchat a vše Pánu
předložit, abych udělala ten správný závěr a rozhodnutí. Právě v té chvíli jsem pochopila, jak je dobré být
opravdu tím malým, abych začala věřit v té situaci Bohu nekonečně většímu než tomu málu, co mám já a co
jsem vůbec sama schopná pochopit…“
"Jendo, nezdržujme se u své ubohosti, ale upřeme pohled na Boha. Tím pokladem našeho života je On.
A ostatní se najde… i prostředky k zaplacení….“
"Všechny těžkosti mého života mi přinesly dobro pro tento odchod, že totiž vše, co jsem konala a dělala
jako sestra, jako představená, jako prostě vše; jsem šťastná v mém povolání, šťastná nyní ve svém odchodu
na věčnost, ano i všechny mé hříchy mohu odevzdat Ježíšovi. Dej mi rozhřešení. A jsem šťastná, že všechno
mělo jistě svůj smysl."
Obecne o svatosti mel velmi žajímavý projev dalsí host dne Mons. prof. Zdžislaw Josef Kijas
OFMConv., dekan teologicke fakultý v Ríme a relator Kongregace pro kaužý svatých v Ríme.
Dalším hostem byl ThLic. Jan Rajlich OP, který hovořil velmi živým a neotřelým způsobem o zasvěceném
životě v komunistické totalitě. O pobytu sestry Elišky v Římě pohovořil Mons. K. Janoušek, rektor
papežské koleje Nepomucenum v letech 1991 – 1998, nyní farář ve Valticích. Podstatné prvky
františkánského charismatu pak účastníkům přiblížila S. M. Ludmila Pospíšilová OSF, předsedkyně
Institutu františkánských studií v Praze.

Vystoupila i sestra Petra Rosenberger, generální představená a sestra A. Rautar, generální vikářka
Kongregace františkánek od Neposkvrněného Početí v Grazu z Rakouska – kolébky Kongregace
Školských sester sv. Františka. Účastníci mohli dále slyšet zajímavá svědectví o sestře Elišce z úst několika
laiků i sester ze Slovenska.
Přednášková část konference skončila před 16. hodinou. Z Nového Adalbertina se všichni přesunuli do
sousedního rektorského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde začala v 16 hodin slavnostní mše svatá
celebrovaná královéhradeckým sídelním biskupem Janem Vokálem za účasti světícího biskupa Josefa
Kajneka a mnoha dalších kněží.
Velmi oslovující část konference čekala účastníky po mši svaté. V 17 hodin sehrála strhujícím a moderním
způsobem pojaté divadelní představení o sestře Elišce skupina mladých lidí, kteří byli odměněni bouřlivým
potleskem. Po představení se sestra Zdislava jednotlivě rozloučila s účastníky i pomocníky při
organizování konference. Každý si odnesl nejen zajímavé materiály i předměty s tématem sestry Elišky, ale
i hluboký zážitek. Na všechny účastníky konference určitě hluboce zapůsobila a jistě zůstane nadlouho
v jejich paměti. V průběhu celé konference také mohli účastníci na zvláštní list zapsat svou prosbu k sestře
Elišce o vyslyšení svých starostí, žádostí a problémů.
Existuje i speciální modlitba – prosba o vyslyšení na přímluvu sestry Elišky, jejíž znění je následující:
Všemohoucí a dobrý Bože,
tvá služebnice, sestra Eliška,
celým svým životem naplňovala evangelium
tvého Syna Ježíše Krista.
Ve františkánské prostotě a pokoře
sloužila spolusestrám, církvi a všem lidem
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Ani v těžkých podmínkách a okolnostech
neztrácela víru a naději
a projevovala úctu každému člověku.
Dej nám milost následovat příklad jejího života,
dopřej nám její blahořečení
a na její přímluvu vyslyš prosbu,
kterou ti předkládáme.
Skrze Syna, našeho Pána. Amen.
Případná vyslyšení můžete sdělit na adresu: eliskaosf@gmail.com nebo Postulace sestry Elišky,
Radimova 2, 169 00 Praha 6.
Rád bych všem čtenářům také doporučil ke zhlédnutí internetové stránky o sestře
http://www.eliskaosf.cz/, které obsahují mnoho zajímavostí, včetně filmů.

Elišce

Na uvedených kontaktech bude také možné objednat si CD se záznamem jednotlivých přednášek
a svědectví z konference.
Pokud by někdo rád podpořil beatifikační proces finančně, je možno poslat peníze na účet:
2201326014/2010.
br. Tadeáš M. Weisbauer OFS

Poříčí: člověk je smrtelný, pouť je živá
V Poříčí nad Sázavou bývá – většinou ve velikonoční době, letos 14.4. 2018 – sloužena mše svatá za
Dr. Františka Noska, který tam odpočívá na hřbitůvku při kostele svatého Havla u řeky Sázavy. Je tomu
již 83 let, kdy zemřel tento katolický politik a ekonom. Byl známý tím, že mluvil pravdu a svoje poslanecké a vládní funkce konal jako službu veřejnosti, ne pro své obohacení. Takových politiků nebyl nikdy nadbytek a zvlášť dnes cítíme, že je nutně potřebujeme.
Místo, aby peníze hromadil, rozdával je tam, kde byly potřeba. Proto nekoupil ani rodinný domek. Lidé si
ho vážili, po jeho smrti začali putovat k jeho hrobu a tato tradice pokračuje stále. Někteří z poutníků jsou
členy Sekulárního františkánského řádu, kam patřil i Nosek. Letošní pouti se účastnili nyní nově zvolený
národní ministr SFŘ bratr František Reichel a bývalý národní ministr bratr Jiří Šenkýř.
Jak plyne čas, mění se složení poutníků. Někteří staří už bohužel nemohou přijet a naopak přicházejí jiní,
třeba poprvé. Tak tomu bylo i letos, kdy se do Poříčí vypravili členové terciářského společenství Stará Boleslav. Spolu s několika přáteli celkem 18 osob. Část z nich přišla pěšky z Benešova údolím Konopišťského
potoka, jiní přijeli na kolech. (S pěšími poutníky přišel také bratr František Tichý.) Tito poutníci si cestou
opekli maso, uzeninu nebo sýr na ohni a uvařili si kávu. Jak cyklisté, tak pěší se cestou seznámili s životem
bratra Františka Noska, který je výzvou i pro náš život ve 21.století. Přivítali jsme všechny s radostí. Radost je ostatně typickým znakem této pouti.
K této radostné atmosféře přispěl i hlavní celebrant, brněnský světící biskup Pavel Konzbul. Nejen svým
sympatickým vystupováním, ale hlavně obsahem toho, co řekl. Jeho promluva byla řečena jednoduše,
s použitím příkladů ze života. Třeba takto: „Když přicházíme k Bohu, jsme někdy opatrní, abychom něco
neslíbili. Podobáme se plátcům daní. Platíme je svědomitě, avšak hrozíme se jejich zvýšení. Bůh však není
výběrčí daní; nechce po nás jen něco, chce naše srdce, nás celé.“
K radosti poutníků přispěl – stejně jako jindy - i hezký vztah poříčské farnosti k Noskovi, k této pouti a jejím účastníkům.

M. Müller, MBS Praha - Spořilov
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Břežany u Znojma
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi v Břežanech u Znojma se konala od pátku 20. dubna do neděle
22. dubna, v místě, kde působí Kongregace sester sv. Hedviky.
S nabídkou pomoci s organizací této duchovní obnovy nás, františkánské terciáře, oslovila sestra Margita
Grobarčíková DKL, která slouží jako pastorační asistentka ve farnosti Brno - Lesná. Rádi jsme tuto nabídku přijali a pomohli s organizací, přípravou občerstvení a programem pro děti v době, kdy měli rodiče
přednášky, kterých se ujal P. Pavel Kafka z Brna.
"Máme srdce na dlani", tak znělo hlavní téma při seznamování rodin a vzájemném poznávání a sdílení. Jak
moc důležité je mít otevřené srdce jeden pro druhého, učit se tomu dobrému od těch, kteří žijí vedle nás,
vzájemně si pomáhat a být si oporou. Vědět, že rodina je místo, kde jsem přijatý takový, jaký jsem, učit se
důvěřovat a hlavně se mít opravdově rádi s láskou, pokorou a odpuštěním.
Pro děti jsme připravili v sobotu bohatý program s celodenní hrou "Cesta za pokladem", kterou jsme zahájili vlastnoručním zdobením látkových batůžků, do kterých si děti během cesty za pokladem sbírali indicie
k pokladu. Vyráběli jsme kalendáře s podobenstvími z Písma svatého, které nám ukazovali na jednotlivých
zastaveních, jak je možné dojít cíle našeho pozemského putování a to do Nebeského království. A v našem
případě, také nalézt vytoužený poklad, který byl plný drobných překvapení.
Byl to moc pěkný víkend strávený nejen službou, ale také plný radosti, společné modlitby, slavení mše
svaté, vzájemné pomoci a zastavení v krásném prostředí zámeckého areálu u sester Hedviček. Velkým
obohacením a myslím, že nejen pro mne, bylo také setkání a slavení mše svaté s obyvateli zařízení pro
osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním a postižením, kteří žijí v prostorách zámku Domu svatého Josefa.

Díky Bohu za tento požehnaný čas.
Alena Růžena Hrbková OFS
MBS Brno kapucíni

Prosba o pomoc
My, evropští sekulární františkáni spolu s františkánskou mládeží (YouFra), bychom rádi zareagovali na
výzvu papeže Františka k pomoci nejchudším - hlavně těm, kdo nemají ani pitnou vodu. Víme, že nemůžeme zachránit celý svět, ale můžeme pomoci alespoň někde. A tak vznikla krásná iniciativa "well4africa",
která si vzala za cíl pomoci vykopat studny našim nejchudším sekulárním františkánům ve třech oblastech
Afriky - v Malawi, Ugandě a Zimbabwe.
Prosíme - zapojme se - především modlitbou, a kdo má možnost finančního daru, pak využijte účet
č.: 189969375/0300 v.s. 2222. Více informací naleznete na internetové adrese: Well4africa.eu
Naše první dary budou zástupcům afrických bratří předány již v srpnu 2018 na Evropském kongresu SFŘ
a YouFra v Litvě.

Děkujeme
za Národní radu SFŘ ČR
Markéta Terezie Kubešová OFS
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Přispějte kapkou do moře
modlete se za františkánské misie v Ústí nad Labem 25. - 30. září 2018
Když jsem se dozvěděla, že letos bratři pořádají františkánské misie v Ústí nad Labem, vzala jsem si do
ruky mapu a začala nad ní uvažovat. Ze zeměpisu si ještě matně pamatuji, v kterém kraji město hledat, do
které patří diecéze a možná bych si i bez internetu vzpomenula kolik má obyvatel ( zhruba 93 000).
Jak jsem prohlížela mapu, napadla mě zajímavá věc. Do řeky, která městem protéká, se postupně sbíhá voda řek takřka z půlky republiky. Především z Čech. Pramen má Labe v Krkonoších, vlévají se do ní velké
řeky Úpa, Orlice, Cidlina, Jizera. Z levé strany přibírá vodu z Vltavy a Ohře či Bíliny.
Ovšem díky Vltavě se do vod labských podívá i dešťová voda ze Šumavy, kde sama pramení, z jejích přítoku Otavy, Sázavy a Lužnice a Berounky pak ze západních Čech nebo Českomoravské vrchoviny. Tak se
přidává kapka ke kapce, až nakonec šířka řeky před opuštěním našeho území dosáhne 320 m. Pokud nejsou záplavy, je to asi celkem impozantní pohled.
Co kdybychom ale přispěli obyvatelům Ústí nad Labem i něčím jiným než svou kapkou do moře! Třeba
modlitbou, aby se jim Pán dal poznat, dopřál jim odhalit, jak krásné je věřit, mít v Bohu přítele a pomocníka.
Ano, i naše osobní modlitba bude jen onou kapkou v moři, ale důležitou, aby semínka, která budou při misiích rozeseta do srdcí místních, mohla zapustit kořen a jednou snad i vydat několikanásobný užitek!
Prosme o přímluvu za tyto misie i zavražděného kněze P. Ladislava Kubíčka (Třebenice – místo, kde byl
zavražděn, je v litoměřické diecézi nedaleko Ústí).
Majka Pechová z Vysočiny, účastnice misií v Liberci a Uherském Hradišti

Mše sv. za Otce Aloise Moce OFM
bude sloužena v pátek 17. srpna 2018, v 18 hodin večer, v kostele Panny Marie Sněžné v Praze, Jungmannovo nám. (Týž den uplyne 23 let od jeho smrti).

Pouť na Hrádek 2018
Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi se koná v sobotu 22. září 2018; mše sv. bude v 11.30 hodin. Bude obětována za otce Aloise Moce OFM, dřívějšího duchovního asistenta SFŘ. Sraz u kapličky v lese před Hrádkem je v 10.45 hodin, na dolním náměstí ve Vlašimi v 9.10 hodin.
Po skončení mše sv. zůstáváme na Hrádku asi jednu hodinu. Kdo tam budou autem, jedou pak zpravidla do
blízkých Radošovic, ke hrobu otce Aloise.
Spojení (doporučujeme ověřit před cestou):
Tam: autobusem : z Prahy-Roztyl v 7.30 (trať 200020 4, ze stanoviště č.1). Příjezd do Vlašimi v 8.37
Nebo vlakem: z Prahy hl. n. v 7.31 (rychlík), v Benešově v 8.11. Z Benešova v 8.14, ve Vlašimi v 8.50.
Zpět z Vlašimi buď vlakem, odjezd v 16.09; přestup v Benešově na rychlík; v Praze hl. n. v 17.27. Obdobný spoj jede přesně o 2 hodiny později, v Praze hl. n. v 19.27.
Nebo autobusem od železniční stanice Vlašim v 17.00, v Benešově lze přestoupit na vlak (rychlík), v Praze
hl. n. 18.27.
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Panny Marie Andělské z Porciunkule
Maria Virgo Angelorum de Portiuncula
2. srpna, připomínka
Serafínský otec František ve své veliké lásce k blahoslavené Panně Marii věnoval zvláštní péči kostelíku,
který se nazývá "Svatá Maria Andělská" nebo "z Porciunkule". Místo nazval Porciunkulí, v překladu podílečkem (lat. portio = podíl). Dostal ho od benediktinských mnichů i s kostelíkem, který opravil a v němž
položil šťastný základ řádu Menších bratří i později připravil počátek řádu klarisek.
František pro ctnost chudoby nechtěl být vlastníkem místa, ale jen trvalým uživatelem a proto benediktinům na Monte Subasio za něj odváděl jako roční nájem koš ryb nalovených v blízkém potoce. František
byl přesvědčen, že i když vyvoleným se uděluje Boží milost na každém místě, přece jen byl kostelík
P. Marie Andělské v Porciunkuli místem hojnějších milostí a častěji navštěvovaným nejvyššími duchy.
Horlivým bratrům kladl na srdce, aby v chudých chýškách přebývali na podílečku s mariánským kostelíkem a místo nikdy neopouštěli. A dodával: "Když byste jednou stranou byli vyhnáni ven, vejděte druhou,
neboť toto místo je skutečně svaté a přebývá zde Bůh". Připomínal též: "Zde dostane, oč žádá, každý, kdo
v pokoře srdce prosí."
Chtěl, aby Porciunkule, místo jejich služby Bohu, byla jakoby zrcadlem řádu, svědčícím o jeho pokoře
a chudobě. Tam se ve všem zachovávala nejpřísnější kázeň mlčení, práce i jiné předpisy řehole. Bratři se ve
dne v noci zaměstnávali Boží chválou a vedli andělský život, jak uvádí bratr Tomáš z Celana.
František vždy velmi toužil po záchraně hříšníků a přál si, aby jeho milovaný kostelík přispíval k obrácení
lidí a sloužil k duchovní obnově. Jednou, při nočním setrvávání v kostelíku Panny Marie Andělské, dostal
ve zjevení pokyn, aby šel do Perugie za papežem Honoriem III. a vyžádal si pro kostelíček Porciunkuli odpustky k výročnímu dni jeho posvěcení.
Na papežův dotaz, kolik roků odpustků žádá, odpověděl: "Ať mi vaše svatost ráčí dát ne roky, ale duše.
Chci, budete-li souhlasit, aby každý, kdo přijde do toho kostela vyzpovídán a s lítostí nad hříchy, byl zbaven jak všech svých hříchů, tak viny a trestu na nebi i na zemi, od křtu až po vkročení do tohoto kostelíka."
A na námitku dodal: "To, co žádám, není ze mne, ale od Toho, který mne poslal, našeho Pána Ježíše Krista." Nato papež pronesl souhlas, který platil pro 2. 8. 1216 i všechny další výroční dny.
Pravost těchto odpustků nepřímo potvrzují papežské dokumenty, obsahující jejich udělování dalším františkánským kostelům od XIV. století. Dne 16. 4. 1401 je papež Bonifác IX. už udělil i minoritskému kostelu
sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Papež Sixtus IV. r. 1480 a 1482 je udělil ve dvou letech všem františkánským kostelům tří řádů, ale jen pro jejich členy. Až papež Řehoř XV. je roku 1622 udělil všem věřícím, kteří tyto kostely ve výroční den navštíví a papež Inocenc XI. pak r. 1687 potvrdil, že je možné získávat je i pro zemřelé. Pius X. r. 1910 zmocnil biskupy k určování dalších kostelů s porciunkulovými odpustky a od roku 1966 bylo Apoštolským listem Pavla VI. i následnou Apoštolskou konstitucí "Učení
o odpustcích" stanoveno, že ve farních kostelích lze tyto plnomocné odpustky získat 2. srpna. Tím se
odpustku od Krista na přímluvu Panny Marie dostalo největšího rozšíření.
Nad kostelíkem Panny Marie Andělské byla v XVI. a XVII. století dílem papeže Pia V. vybudovaná krásná
renesanční bazilika v půdorysu kříže, který je symbolem vykoupení. Kolem kostelíka byla budována 115
let a ke konci minulého století byly pod ní objeveny zbytky starého kláštera.
PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Nebudu váhat se získáním plnomocného odpustku. Zúčastním se 2. srpna mše svaté ve farním kostele a přijetím Kristova Těla a modlitbami (Otče náš, Zdrávas Maria) na úmysl sv. Otce budu chtít získat milosti odpustku. Nesmím však zapomenout, že k základním podmínkám pro získání patří jak vyloučení zalíbení ve
hříchu, a to i lehkém, tak vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být týž den).
Všemohoucí Bože, když slavíme památný den Panny Marie, Královny andělů, dávej i nám z nevyčerpatelného bohatství své milosti. Amen
P. Augustin Šváček OFMCap.
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Společenství

Příjmení

Jméno

Profes

Výročí profese

Lysá nad Labem

Smrčina Ing.

Jan

10.07.1983

35

Praha PMS

Janíček

Vít

11.08.1988

30

Moravská Třebová I

Navrátilová

Milada

13.06.1998

20

Třebíč

Zvěřinová

Ilona

02.08.1998

20

Přerov

Sláma

Jiří

08.08.1998

20

Červený Kostelec

Lička

Martin

14.09.1998

20

Krnov

Kadečková

Ludmila

23.09.1998

20

Moravská Třebová I

Lichtág

Jiří

19.08.2003

15

Olomouc rodiny

Hapalová

Petra

24.08.2003

15

Přerov

Spáčilová

Anna

14.09.2003

15

Český Těšín

Franková

Zofie

17.09.2003

15

Jindřichův Hradec

Geistová

Jaroslava

26.08.2008

10

Příbram

Zemanová

Lucie

17.09.2013

5

Nivnice

Bartošová

Věra

18.09.2013

5

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 13. 9. 2018.
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
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Istanbulská úmluva (dále jen IÚ) - poznámky
„Ježíšovo učení o ženě mění dějiny. Žena byla před Ježíšem něco jiného než po Něm. Ježíš přidává ženě na
důstojnosti a klade ji na roveň muži, protože doceňuje první slova Stvořitele, který praví, že oba dva jsou
‚obrazem a podobou Boha‘. Oba dva, nikoli muž a potom – trošičku níže – žena. Nikoli, oba dva! Samotný
muž bez ženy po svém boku – ať již jako matky, sestry, manželky, spolupracovnice, přítelkyně – není obrazem Boha.“ (z kázání papeže Františka z 15. 6. 2018)
Křesťanství vylučuje diskriminaci ženy a násilí na ženě, i když
v praxi se mohou takové věci
stávat. Podle sv. Jana Pavla II. má žena dokonce větší důstojnost než
muž, protože jako matka
je spojena s dítětem, tak každá žena je v teologickém smyslu spojena se
Synem Božím. Žena počne a porodí Syna do světa, živí a chrání ho (podle Mulieris dignitatem).
Žena – podle
pověření, které dal Ježíš Marii z Magdaly – je poslána hlásat skutečnost, že Ježíš
stále žije a
je „živý v každém tvoru slávou svého vzkříšení“ ( Laudato si).
Svět, který se vrací „před Krista“, považuje ženu za něco nižšího, až za věc, kterou je možno
využívat. Proto potřebuje stanovit hranice ochrany a hledá prostředky, jak silou zákona dosáhnout při- jatelného
stavu. Cílem IÚ je ochránit ženy před násilím a diskriminací a cílí i na domácí násilí mužů i žen. Principiálně
je každé řešení cestou sekulárního práva nedostatečné. Tato úmluva je navíc špatně napsaná a její výklad je
nepředvídatelný. Používá neurčité právní pojmy a přitom se má dotýkat života všech lidí!
Před hlasováním v parlamentu je potřeba získat od předkladatele úmluvy odpovědi na následující otázky:
- Jaké má postavení IÚ vůči Listině základních práv a svobod?
- Jaké právní stanovisko měla vláda při svém rozhodování?
- Kteří zástupci ČR se v Radě Evropy podíleli na přípravě IÚ?
- Kdo bude rozhodovat spory při aplikaci IÚ?
- Bude mít přijetí IÚ vliv na rozhodování českých soudů např. v případě, že žena obviní muže z násilí a úmluva je diskriminační v neprospěch mužů?
- Tím, že úmluva pozitivně diskriminuje ženu, může být v rozporu s principem rovnosti v právech podle Listiny
- IÚ požaduje vymýtit předsudky, zvyky, tradice, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo
na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Jak se toto bude aplikovat u folklóru, kde jej fakticky už nikdo nechápe jako nerovnost, ale jako kulturní dědictví, které nevede k násilí a diskriminaci?
- Čl. 2 odst. 1 Listiny zakazuje státu vázat se na ideologii. Není samo uvedení ideologického pojmu
„genderová identita“ v IÚ v čl. 4 odst. 3 s tímto v rozporu?
- Bude se úmluva vztahovat na situace nekonfliktních vztahů mužů a žen, které nevedou k násilí a diskriminaci, ale formálně mohou naplňovat některé ustanovení úmluvy (pokud je někdo označí za stereotypy či zvyky)?
- Podle čl. 18 odst. 3 bude každé násilí vůči ženám považováno za genderové násilí. Není tato právní fikce
v rozporu se skutečností, kdy násilí může mít řadu jiných příčin?
- Podle čl. 22 odst. 2 mají být nositelkami odborné pomoci ženám či jejich dětem výhradně ženy. To není rozumné ani praktické a je diskriminační vůči mužům – odborníkům.
- Jaké bude postavení GREVIO vůči vnitrostátnímu právu a závaznost jeho výkladu? Budou čeští experti
účastni v tomto orgánu?
Otázky dovnitř katolické církve:
- Je dostatečný soulad mezi učením církve o důstojnosti ženy a praxí ve farnostech?
- Je vypracována metodika pro řešení domácího násilí a zajištěna pro tyto případy odborná pomoc?
- Jaká bude strategie ČBK pokud bude/nebude IÚ přijata?
- Jsou již známy nějaké dílčí výsledky komise papeže Františka, která zkoumá postavení žen v prvotní církvi?
Závěr:
Doporučuji IÚ nepřijímat, ale o její pozitivní výzvy doplnit náš právní řád. Úmluva je v několika bodech
v rozporu s Listinou základních práv a svobod – porušuje zásadu rovnosti a v některých bodech vychází z ideologie. Její aplikace je nepředvídatelná, protože užívá řadu neurčitých právních pojmů. Navíc může zasáhnout
do našeho národního cítění ve věci zvyků a tradic.

červen 2018 Jiří Šenkýř OFS, MBS Jihlava
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