ZPRAVODAJ
NÁRODNÍHO BRATRSKÉHO
SPOLEČENSTVÍ SFŘ
ČÍSLO 4

NR 2018 - 2021

BŘEZEN 2019

Uvnitř naleznete: Kalendárium; Zápis ze zasedání Národní rady;
Zprávy z MBS; Rozhovor s P. Eliasem Vellou; Modlitební úmysly na
II. kv. 2019; Františkánské akce; Výročí a mnoho dalšího o životě SFŘ

Nechme se najít Bohem

Vzdávejte díky za dar povolání

KONFERENCE GENERÁLNÍCH MINISTRŮ
PRVNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU A TOR

Okružní list Konference generálních ministrů prvních františkánských řádů a
Třetího regulovaného řádu všem bratřím a sestrám Sekulárního františkánského řádu
(SFŘ) a Františkánské mládeži (GiFra) při příležitosti
40. výročí schválení Řehole SFŘ
Drahé sestry, drazí bratři, ať vás Pán obdaří svým pokojem!
1. Čtyřicet let: symbolické období
24. června 1978 Svatý stolec apoštolským listem Seraphicus Patriarcha, schválil obnovenou Řeholi Sekulárního františkánského řádu. Byl to nedávno svatořečený papež Pavel VI., jenž byl v mládí postulantem
františkánských terciářů, kdo dal tento dar františkánské rodině, a to jen několik týdnů před svou smrtí. Už
uplynulo 40 let od tohoto schválení a toto výročí se nám zdá být pěknou příležitostí k tomu, abychom se na
vás všechny obrátili tímto listem. Číslo čtyřicet, jak je známo, má v Bibli velký symbolický význam: čtyřicet let je hlavně doba jedné generace a zdá se, že znamenají dobu zralých rozhodnutí. Zdá se tedy, že je to
vhodná příležitost k tomu, abychom poděkovali Pánu za to všechno, co sestry a bratři SFŘ již žijí, a abychom dali nový impuls této skutečnosti, která je tak vzácná pro celou františkánskou rodinu.

2. Sekulární františkánský řád ve františkánské rodině

„Serafínský patriarcha svatý František z Assisi za svého života a také po své vzácné smrti inspiroval
mnohé k tomu, aby sloužili Bohu v rámci řeholní rodiny, kterou založil, ale přitáhl i nesčetný zástup
laiků, aby vstoupili do jeho institutu a zároveň zůstali ve světě, jak jim to bude možné.“ Tak začíná
schvalovací apoštolský list podepsaný Pavlem VI. roku 1978, který připomíná, jak se ze zkušenosti
svatého Františka zrodily různé způsoby křesťanského života následování Krista v církvi.
„Mezi různými duchovními rodinami, které v církvi vzbudil Duch Svatý,“ [Lumen Gentium 43], ta
františkánská zahrnuje všechny členy lidu Božího, laiky, řeholníky i kněze, kteří poznávají, že jsou
povoláni k následování Krista ve šlépějích svatého Františka z Assisi [Pius XII., 1. 7. 1956, Promluva
k terciářům I]. Různými způsoby a formami, ale ve vzájemném živém společenství se snaží zpřítomňovat společné charisma serafínského otce Františka v životě a v poslání církve [Apostolicam Actuositatem 4,8]» (Řehole SFŘ, kap. I, č. 1).
Zdá se tedy, že již svatý František měl jasnou představu o tom, že je možné naplno sloužit Pánu v každém životním stavu. Tak byl jistým způsobem předzvěstí poznání skutečnosti, že každý křesťan je
v církvi povolán ke svatosti. Tuto skutečnost velmi zdůraznil II. Vatikánský koncil a papež František
ho nedávno připomenul ve své apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate (č. 10): „Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika a tak velikými prostředky spásy, volá Pán – každého
jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec.“ (LG 11) Třetí františkánský řád
(dnes Sekulární františkánský řád) byl ve své historii obdařen četnými dary svatosti. Stačí vzpomenout
na takové postavy, jako Anděla z Foligna, Brigita Švédská, Kateřina z Janova, Alžběta Uherská, Gianna Beretta Molla, Jan Bosco, Jan XXIII., Giuseppe Moscati, Ludvík IX., francouzský král, Markéta
z Cortony, Pius X., Tomáš Morus, abychom uvedli alespoň některé z neznámějších světic a světců,
nebo také Veronika Antal, poslední z tohoto dlouhého seznamu svatých a blahoslavených, která byla
blahořečena 22. září 2018. Těmito „obdivuhodnými a pestrými květy serafínské svatosti“ ukázal Třetí
františkánský řád, že je nepostradatelný pro plnost našeho charismatu.
3. Výzvy dneška a poslání církve
Výzev, kterým dnes musí církev čelit, je mnoho a jsou složité. Ale doba, v níž žijeme, je zajisté také
kairos, čili doba zvláštní milosti, v níž je možné žít „novou etapu evangelizace“, jak nás k tomu vyzývá papež František ve své apoštolské exhortaci Evangelii gaudium: „Ve všech pokřtěných, od prvního
do posledního, působí Duch, který podněcuje k evangelizaci. [...] Mocí obdrženého křtu se každý člen
Božího lidu stává misionářským učedníkem (srv. Mt 28,19). Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání svojí víry je aktivním podmětem evangelizace.“ (EG 119120). Jako františkáni se obzvláště cítíme být v souladu s pozváním papeže, abychom žili církev, která je na cestě,
abychom šli na geografické i existenční periferie tohoto světa, plného rozdělení, nespravedlností a utrpení. Jsme povoláni k tomu, abychom přispívali k vybudování univerzálního evangelního bratrského
společenství, abychom pracovali na poli ochrany stvoření, pokoje a spravedlnosti, a to se zvláštním
zřetelem na ty nejchudší a nejpotřebnější, po příkladu serafínského otce Františka, který „projevil
zvláštní pozornost vůči stvoření Božímu a vůči těm nejchudším a opuštěným. Na něm je vidět, jak jsou
neoddělitelné starost o přírodu, spravedlnost vůči chudým, angažovanost ve společnosti a vnitřní pokoj.“ (LS 10). Tak složitý a náročný úkol vyžaduje aktivní a účinnou spolupráci i viditelné společenství mezi všemi členy františkánské rodiny a při této spolupráci se dnes jeví jako zvláště naléhavý příspěvek bratří a sester Sekulárního františkánského řádu.
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4. Vzájemná péče
Spolupráce a společenství mezi členy františkánské rodiny se dnes více než jindy musí projevovat vzájemnou péčí a vzájemným obohacováním se. „V církvi jakožto společenství jsou životní stavy spolu spojeny
tak, že se řadí jeden k druhému. [...] Tyto způsoby jsou zároveň rozdílné a komplementární, takže každý
z nich má své vlastní a nezaměnitelné rysy a zároveň je ve vztahu k ostatním a slouží jim.“ (Jan Pavel II.,
Christifideles Laici, č. 55).
Z jedné strany totiž církev svěřila bratřím prvního řádu a TOR duchovní a pastorační péči o SFŘ, jak to
připomíná i Řehole: „Jako konkrétní znamení společenství a spoluodpovědnosti ať si rady na jednotlivých
úrovních vyžádají podle Konstitucí od představených čtyř františkánských řeholních rodin, s nimiž jsou
sekulární františkáni již po staletí spojeni, vhodné řeholníky připravené pro duchovní asistenci." (Řehole
SFŘ kap. III, č. 26).
Z druhé strany členové SFŘ jsou povoláni k tomu, aby svědčili o sekulárním rysu františkánského charismatu, což je typické pro jejich spiritualitu a apoštolský život, a tak, když naplno žijí své specifické charisma, ze své strany pečují svou modlitbou i svým působením o povolání bratří, s nimiž sdílejí stejné charisma.
5. Závěr
Drahé sestry, drazí bratři, čtyřicet let od schválení Řehole Sekulárního františkánského řádu vás všechny
vyzýváme k tomu, abyste vzdávali díky Pánu za dar společného františkánského povolání a obnovili apoštolskou horlivost, abyste žili ve světě kreativním způsobem každý své poslání. Ze své strany vám, na
přímluvu našeho serafínského otce sv. Františka a blahoslavené Panny Marie, Královny františkánské rodiny, vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Br. Roberto Genuin, OFMCap generální ministr

Br. Marco Tasca, OFMConv. generální ministr

Řím, 23. XII. 2018
Br. Nicholas Polichnowski, TOR generální ministr

Br. Michael Anthony Perry, OFM generální ministr
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Kalendárium SFŘ
21. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
28. dubna Neděle Božího Milosrdenství

28. dubna svátek bl. Lucchesia
8. května Oblastní františkánská pouť Svatá Hora u Příbrami
11. května Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou

15. května svátek sv. Markéty z Cortony
16. – 19. května Bratrská a pastorační vizitace našeho Národního bratrského společenství

16. května Františkánská pouť seniorů do Hájku
30. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
1. června Mariánská pouť Prahou
1. června Duchovní obnova na Svatém Antonínku
9. června Slavnost Seslání Ducha Svatého
16. června Slavnost Nejsvětější Trojice
20. června Slavnost Těla a Krve Páně
28. června Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
29. června Slavnost Petra a Pavla

Požehnané velikonoční svátky, pravou velikonoční radost,
pokoj a dobro pramenící z Ježíšova vzkříšení
přejí
členové NR a redakčního týmu Zpravodaje
Seznam příloh Zpravodaje:
−
−
−
−
−
−

Laetitia Vera - formační příloha
Fotopříloha - CMP, O.Elias Vella, Tříkrálové setkání
Výroční zpráva 2018
František a sultán - list generálního ministra OFM
Hospodaření SFŘ
Pozvánky
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ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2018 – 2021
Zápis z jednání NR 23. 2. 2019

č. zápisu: 04

Přítomni: František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Ludmila Holásková OFS, Marie Richterová OFS,
Markéta Kubešová OFS, Pavel Vaněček OFS, Lumír Hurník OFS, P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM,
P. František Kroczek OFMCap.
Omluveni:, P. Karel Koblížek OFMConv., Zdeňka Nečadová OFS
Místo jednání: Praha, klášter Kapucínů v Praze – Nové Město, Na Poříčí 1a, 9:30 – 15:30
Program jednání:
1. Zahájení modlitbou z Rituálu a krátkou promluvou Národního ministra s výzvou podle 1.Petr 4,10–11
„Kdo slouží, tak slouží ze síly od Boha“. Naše služba v NR je darem.
2. Naše služba v MBS:
a) Kapituly a vizitace – uskutečněné:
VK v MBS Příbram – František Reichel
BaPV v MBS Fulnek a Čeladná – Lumír Hurník a P. Karel Koblížek OFMConv.
b) Kapituly a vizitace – plánované:
VK v MBS Benešov, Praha – Spořilov, Černošice, Jablunkov, Karviná, Kroměříž, Lysá nad Labem,
Milotice, Nivnice, Opava, Šumperk
BaPV v MBS: Čáslav, Jihlava, Moravská Třebová I, Slatiňany, Zlín, Brno – kapucíni, Brandýs nad
Orlicí, Jilemnice, Krnov, Praha sv. Josef, Uherské Hradiště
c) Projednání situace v MBS Brno – kapucíni: NR jednomyslně potvrdila Martinu Filipovou jako nového
ministra MBS.
MBS Lysá nad Labem: situaci některých členů pomůže vyřešit Luboš Kolafa při volební kapitule
v dubnu.
d) Náš přístup k členům SFŘ v závažných životních situacích: NR doporučuje radám MBS řídit se čl. 56 –
59 GK.
3. Národní bratrské společenství
a) Výroční zpráva NBS 2018 – NR jednomyslně schválila – příloha č. 1
b) Obnova profese – NR doporučuje obnovu profese všem profesním členům, inspirací nám může být i
dopis generálního ministra Tibora Kausera z 24. 6. 2018
c) Formační seminář v Praze 8. – 9. 3. – připraví a zajistí Ludmila Holásková a Luboš Kolafa
d) Zpravodaj NBS č. 4 – uzávěrka 8. 3. 2019 – NR projednala a schválila jednotlivé body – příloha č. 2
e) Webové stránky SFŘ – Luboš Kolafa do příštího zasedání NR zkontroluje stav aktualizace informací o
jednotlivých MBS
f) Pavel Vaněček informoval o oblastním tříkrálovém setkání v Praze
g) František Reichel informoval o zahájení Cyrilometodějské pouti na Levém Hradci
h) Připravované akce
−
seminář P. Elias Vella – Velehrad – organizační a ekonomické zajištění – Hana Brigita
Reichsfeld a Václav Hájek ve spolupráci s Marií Richterovou
−
Pouť seniorů do Hájku 16. 5. 2019 jako součást mezinárodní vizitace – program viz příloha č. 3
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−
−
−

−
−

−

Mariánská pouť Prahou 1. 6. 2019 – pozvánka (i pro zahraniční hosty) viz příloha č. 4
Informace pro NBS Slovensko, NBS Rakousko a pro CIOFS zajistí Markéta Kubešová
Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínek 30. 6. 2019 – zajištění: Hana Brigita Reichsfeld, patronát
NR. NR jednomyslně schválila příspěvek 1.500 Kč
Františkánská národní pouť na Sv. Hostýn 13. – 14. 9. 2019 – na pouť přijal pozvání
apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo. Lumír Hurník zajistí autobus z Jablunkova, František
Reichel zajistí dopravu z Prahy. Cestovné si hradí do výše 200 Kč účastníci sami, zbytek ceny
hradí NR – jednomyslně schváleno
Oslava 30. výročí kanonizace sv. Anežky Praha a Doxany 9. – 10. 11. 2019 – návrh programu
viz příloha č. 5
Seminář duchovních asistentů MBS 19. 11. 2019 v Brně – příprava zajištění P. František
Kroczek OFMCap. a Zdeňka Nečadová – návrh programu viz příloha č. 6
Publikace Duchovní doprovázení (P. Crasta) – termíny a smlouva – ve spolupráci s Hanou
Brigitou Reichsfeld zajistí Luboš Kolafa

4. Mezinárodní bratrské společenství
a) Vizitace našeho NBS 15. – 20. 5. 2019 – program a zajištění – viz příloha 7
Vizitace není záležitost jen NR, ale celého NBS – s vizitátory bude možná komunikace během
programu ve čtvrtek a v neděli.
Účast členů NR důležitá v pátek a sobotu – všichni oznámí Zdeňce Nečadové do 30. 3., v jakém
rozmezí se zúčastní.
Na závěr vizitace (v sobotu večer) na mši svatou a společnou večeři budou pozváni i zástupci
z minulých dvou NR a provinciálové františkánských řádů – zajistí Zdeňka Nečadová.
Zpráva o NBS 2013 – 2019 – viz příloha č. 8 – NR schválila jednomyslně část zprávy za bratrská
společenství.
Zprávu za pastorační část vypracuje František Kroczek OFMCap a předá pro překlad Markétě
Kubešové.
b) Dotazník mezinárodní rady CIOFS – zpráva činnosti 2018 – schváleno jednomyslně NR
c) Slovensko – aktuální informace:
− Formační seminář v Melčicích 2. – 4. 3. 2019 – účast Ludmila Holásková
− Sekání SFŘ v Krivej 13. 7. 2019 – účast František Reichel, Luboš Kolafa, Markéta Kubešová,
Lubomír Mlčoch
− VNK Slovensko 31. 8. 2019 – účastní se František Reichel a Luboš Kolafa
− Formační texty z CIOFS na téma Rodina jsou přeložené na webových stránkách slovenského NBS
d) Rakousko – pozvánka na MPP – zajistí Markéta Kubešová
5. Hospodaření
a) Stav účtu a pokladny – viz příloha č. 9 – jednomyslně schváleno
b) Příspěvky MBS 2018 – všechna MBS zaplatila příspěvky za rok 2018. Marie Richterová napíše
příspěvek do Zpravodaje s pochvalou a povzbuzením k zaplacení příspěvků na rok 2019
c) Příspěvek NBS pro CIOFS 2019 – zaplacen přeplatky v minulých letech (viz dopis z CIOFS
1.3.2018)
d) František Reichel a Markéta Kubešová se zúčastní oslav 40. výročí profese v Římě 22. – 25. 3. 2019.
NR jednomyslně schválila oba účastníky a příspěvek na cestu do výše 15.000 Kč.
e) NR jednomyslně schválila pravidla pro proplácení cestovních náhrad členům NR: vizitace a volby
v MBS, zasedání NR, případně účast členů NR na oblastních setkáních.
6

6. Různé
a) P. Antonín Klaret Dabrowski OFM přečetl dopis generálního představeného řádu o významné
události v životě sv. Františka, která má přesah až do dnešní doby – misie sv. Františka u sultána –
text bude uveřejněn ve Zpravodaji NBS
b) Znamení doby ve Zpravodaji – naše přítomnost ve světě – články k zamyšlení a diskusi. Zajistí
Luboš Kolafa ve spolupráci s Jiřím Šenkýřem.
c) Zasedání bylo zakončeno mší svatou v kostele sv. Josefa na úmysl za všechny členy našeho NBS
Příští zasedání NR bude 18. 5. 2019 v čase mezinárodní vizitace v Praze.
Zapsal: Luboš Kolafa
Marie Richterová
Kontroloval: František Reichel

Bratrská a pastorační vizitace MBS Liberec
Dne 9. 1. 2019 jsem s O. Františkem Kroczkem odjel do zasněženého Liberce na bratrskou a pastorační
vizitaci. Mše svatá byla sloužena v kapli kláštera, po ní jsme se přesunuli do přilehlé místnosti a jelikož
my, vizitátoři, jsme zde byli poprvé, nejprve jsme každý řekli něco o sobě, o své cestě k sv. Františkovi,
o našem životě, radostech, problémech. Společně jsme probrali náplň jednotlivých setkání MBS, na co by
bylo dobré se dále zaměřit, co můžeme udělat pro staré a nemocné bratry a sestry, jak zpřístupnit Zpravodaj pro všechny, rozebrali jsme kalendář akcí a ještě mnoho dalšího. Celkově zde vládla krásná atmosféra
lásky a porozumění, odjížděl jsem s pocitem, jako bych se loučil s přáteli, ke kterým se budu rád vracet
i mimo termíny vizitace.
Pavel Vaněček

Tříkrálové setkání františkánských terciářů
Dne 5.1.2019 proběhlo tradiční Tříkrálové setkání františkánských terciářů. Letos setkání organizovalo
MBS v Praze Krči. Mše svatá byla sloužena v dřevěném kostelíčku sv.Františka a následoval program ve
farním sále. Sešli jsme se zde bratři a sestry ze všech bratrských společenství z Prahy a okolí, spolu s Otci
Vianneyem, Bonaventurou a Eliášem. Tentokrát nebyla součástí programu žádná přednáška, šlo o přátelské
setkání naší terciářské rodiny. Každé společenství dostalo prostor se podělit o radosti, starosti a zkušenosti
ze života svého MBS. Nevím, jestli se vše povedlo na sto procent, ale to hlavní, atmosféra bratrství, vzájemné lásky a milosti Ducha svatého se povedla nejméně na sto dvacet procent. Děkuji všem, co pomohli
s organizací, občerstvením a krásnou atmosférou.
Za MBS Praha Krč Pavel Vaněček
Setkání Františkánské mládeže (YouFra) v Panamě
proběhlo v lednu tohoto roku. Zúčastnilo se ho okolo 100 mladých lidí, kteří se zároveň setkali i s papežem
Františkem v rámci Světových dnů mládeže. Všichni zúčastnění a organizátoři velmi děkují za naše modlitby a též za finanční podporu ( 250 Eu), kterou zaslal náš řád, aby se mohli zúčastnit i ti, kterým by to finanční situace nedovolovala.
Markéta Kubešová
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Jarní formační seminář
Pokoj a dobro!
Jarní formační seminář byl díky vaší hojné účasti opět krásný a v silném bratrském duchu.
Po nečekaně brzké mši svaté jsme se shromáždili v jídelně pražského KDM a nechali se bratrem Radkem
uvést do kontemplace. Měl pro nás připraveno hned několik způsobů, jak se přiblížit Pánu a všechny si je
můžete osvěžit díky nahrávce L. Kolafy (pokud jste ji ještě nedostali, vyžádejte si ji u člena Národní rady
nebo ministra svého MBS). Písemné podklady pro tuto přednášku najdete i na stránkách www.kapucini.
cz. Můžete tak znovu prožít nádherné povídání o babičce či velmi výstižný vnitřní konflikt s paní v nákupním centru. Znovu se položit na smrtelnou postel, kde není už žádná lidská moc, ba ani schopnost pohnout
rukou či nohou - jediné, co zbývá, je přítomnost Boží ... Nebo prožít dramatický boj o místo ve frontě ustoupím či neustoupím bližnímu? A je to pro mě vůbec bližní? Vniknout do modlitby Examen sv. Ignáce
z Loyoly, velmi pozitivní zpytování dne a Boží přítomnosti... A ke konci přednášky opět nahlédnout do
Zvěstování Panně Marii, jak jsme to učinili před modlitbou Anděl Páně.

Po obědě nás čekaly dlouho slibované didaktiky k loňským exerciciím P. E. Velly, které pro nás připravil
Václav Jarolímek. Jednou z nich, s tématem "Jednota ve společenství", nás zkráceně provedl. Po meditativním dopoledním úvodu jsme měli trochu problém celou přednášku nekontemplovat, zvlášť když byl obsah
díky P. Vellovi velmi hutný a duchovní. Šlo ale především o ukázku pomůcek a možností, jak s přednáškami z exercicií zacházet, aby byly našim MBS k ještě většímu užitku než samotný poslech. Tedy - jak prakticky naložit s drobnými prvky zážitkové pedagogiky? Po poslechu konkrétního úseku přednášky můžete
využít různé nástroje pro "hraní si" s tématem: Modlit se může každý - za nás se pomodlil bratr Jiří Zajíc.
Přemýšlet umí každý - prošli jsme si tedy seznam otázek, které byly hodně "na tělo" a každý za sebe si zapsal odpovědi. Poté jsme použili nalepovací papírky - odpovědi na poslední otázku jsme totiž nalepili na
tabuli a nahlas přečetli. Každý z nás si následně mohl porovnat svou odpověď na první ze série otázek "Co já nabízím společenství?" se sadou odpovědí na tabuli - "Čeho je třeba, aby bylo společenství jednotné?" Myslím, že takovéto drobné hraní v rámci didaktik nám bude k užitku - vede ke společné diskusi. A
teď si představte, že takovýchto didaktik - s různými nástroji (nalepovací papírky byly jen jednou z možností) máme k dispozici 2! Najdete je na stránkách SFŘ a jsou vám plně k dispozici.
Po takovémto programu jsme se rozešli opravdu naplněni a posíleni.
Pro technické obtíže jste museli bez varování snášet změny programu, ale nikdo ani nezareptal. Děkuji
tímto vám všem a také narychlo vytvořenému týmu, který rozdával vstupenky do budovy a vodil vás do
kaple. Stejně tak i Ivo Tempírovi za starost o přípravu mše sv., Lumírovi Hurníkovi za hudbu, Lubošovi
Kolafovi za bezpříkladnou pomoc s registrací účastníků a ostatními úředními povinnostmi. A v neposlední,
ba první řadě - Stanisławu Gryńovi OFMConv. za sloužení mše sv. a Radku Navrátilovi OFMCap. a Václavu Jarolímkovi za bravurní zvládnutí přednášek.
Těším se na podzimní setkání v Brně!
Ludmila Markéta Holásková

národní formátorka

Volební kapituly a Bratrské a pastorační vizitace:
uskutečněné:
VK v MBS Příbram – František Reichel
BaPV v MBS Fulnek a Čeladná – Lumír Hurník a P. Karel Koblížek OFMConv.
plánované:
VK v MBS Benešov, Praha – Spořilov, Černošice, Jablunkov, Karviná, Kroměříž, Lysá nad Labem, Milotice, Nivnice, Opava, Šumperk
BaPV v MBS: Čáslav, Jihlava, Moravská Třebová I, Slatiňany, Zlín, Brno – kapucíni, Brandýs nad Orlicí, Jilemnice, Krnov, Praha sv. Josef, Uherské Hradiště
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Exorcista P. Elias Vella: Sociální sítě přivádějí lidi do izolace
Sekulární františkánský
řád uspořádal na Velehradě v poutním domě
Stojanov duchovní obnovu, kterou vedl P. Elias
Vella, OFMConv z Malty.
Od třetího do osmého
března zde přednášel a
modlil se za vnitřní uzdravení všech účastníků.
V rámci svého náročného
programu si udělal čas na
rozhovor o proměnách
světa v posledních několika desetiletích.

Zhruba třicet let cestujete po celém světě. Za tu dobu jste měl možnost poznávat mnohé země, jejich
kulturu i obyvatele. V čem Vy osobně vnímáte, že se svět v posledních desetiletích proměnil?
Vidím, že během posledních třiceti let jsou změny ve světě velmi radikální. Nejen z duchovního pohledu,
ale také z politického a sociálního. Vytvořili jsme sjednocenou Evropu a Evropská unie opravdu přináší
velkou změnu mentality v celé Evropě. Dříve si každý národ chránil svou jedinečnost, kulturu a svým způsobem i svůj lid. Dnes jsou evropské národy otevřené k pronikání různých kultur, vlivů a typů národností
lidí.
Není to tak, že Evropská unie chce potlačit to, co bylo pro konkrétní národy originální a výjimečné?
Nemyslím si, že by Evropská unie chtěla jednotlivé národy záměrně potlačit, ale určitým způsobem k tomu
vlastně dochází. Uvedu takový příklad z mého malého ostrova. Malta byla vždy nejen z duchovního pohledu, ale i kulturně proti potratům a rozvodům. Ale protože zde byl obrovský tlak z EU, který změnil mentalitu mého národa, Malťané se nakonec rozhodli a souhlasili s rozvodem.
Jak k tomu došlo?
Když se dělalo hodnocení zdravotní péče v různých národech Evropy, tak se Malta umístila na dvacátém
sedmém místě, což bylo hodně nízké hodnocení. Důvod, který se uváděl, byl, že zde nejsou povolené potraty. Vytváří se vlastně takové povědomí, že se v nemocnicích nenabízí možnost potratů a proto máme nízkou zdravotní péči. Tímto tlakem se mění mentalita. Lidé si říkají, aby byla Malta lépe hodnocena v rámci
evropské zdravotní péče, je nutné souhlasit s potraty. Přestože je zde svoboda, tak existují nátlakové skupiny, které mění kulturu a myšlení národů.
Myslíte si, že může obrovská, neřízená vlna migrantů, kteří se v posledních letech hrnou do Evropy,
nějak zásadně Evropu proměnit? A nezačal tento proces změny například v Anglii, Francii a Německu už dvě generace zpět, kde se děti bývalých migrantů začínají radikalizovat?
Obecně byla emigrace problémem po celou historii lidstva. Možná ale nešlo o tak intenzivní problém jako
během posledních let.
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Proč?
Ze dvou důvodů. Emigraci můžeme rozdělit do dvou oblastí. První skupina lidí jsou ti, kteří mají pas a
emigrují do různých zemí EU, protože hledají práci. Potom je zde druhá skupina lidí, kteří ze svých zemí
utíkají z různých důvodů. Ať už jsou to důvody politické či proto, že jejich zemi ovládá nějaký diktátor.
Prakticky to vytváří velkou revoluci na mnoha místech. Zmínila jste se o Německu, Francii, Anglii, ale
vlastně každý národ má problém. Možná ne se stejnou intenzitou, ale také vyvolávající změnu. Když se
vrátím na můj malý ostrov Maltu, tak v našem městečku, kde žije okolo čtrnácti tisíc obyvatel, navštěvují
základní školu děti z třiceti čtyř národností a tedy i jazyků. Maltské děti se takto stávají minoritou, menšinovou částí uprostřed dětí, které sem přicházejí z různých národů. To přináší revoluci ve způsobu vyučování a v kultuře. Učitelé už například nemohou vyučovat v maltštině, ale v angličtině, aby jim rozumělo více
dětí z různých národností. Ve zdravotnictví a na všech stupních dalších škol je také více národností. Neříkám, že všechno je nevýhodou. Tato promíchanost národů, kultur a jazyků má i své výhody. Může obohacovat, ale na druhé straně nemůžeme přehlížet i velké nevýhody. Zvláště, když tento vývoj není přirozeně
postupný, ale stal se náhle a bez očekávání. Potom je zde problém lidí, kteří přicházejí a jsou bez dokladů a
tedy i bez totožnosti. Nevíme, kdo jsou. Mnozí jsou dobří lidé, ale jsou mezi nimi přimícháni i zločinci,
kteří by ve své zemi byli ve vězení. Jak říká papež, nemůžeme je nechat zemřít uprostřed moře, ať už se
jedná o kohokoliv. Na druhé straně nemůžeme ignorovat, že mohou přinášet problémy tam, kam přicházejí.
Muslimové, kteří míří do Evropy, se nesnaží přizpůsobit životu v nových zemích, kde nacházejí domov, ale naopak si docela tvrdě zachovávají svou víru, tradice a kulturu. Mají mnohem více dětí než
původní obyvatelstvo. Nehrozí, že Evropa nebude za pár generací už křesťanská, ale muslimská?
Ano, je to velmi nebezpečné, protože mnoho muslimů, bohužel, očekává, že se my přizpůsobíme jejich
mentalitě a náboženství, nikoli naopak. Například Paříž je již muslimská. Londýnský starosta je muslim.
Totéž se děje v Německu a na mnoha jiných místech Evropy. Je to problém, protože se vytvářejí ghetta.
Samozřejmě, že mají právo na své školy, vzdělání, mešity, ale nemohou vytvářet tlak, aby nás jejich kultura ovlivňovala.
Pokud jich ale bude víc a více, tak začnou podle své kultury vytvářet i zákony…
Jistě! Pokud se budou stávat většinovou společností, budou se o to snažit, a skoro bychom řekli, že budou
mít právo vytvářet tyto zákony, a Evropa se bude stávat muslimskou a nebude již křesťanskou.
Vidíte z této situace cestu ven?
Myslím si, že Evropa s tímto problémem zatím nezačala vážně pracovat. Je spousta diskusí a debat, ale
prakticky přistávají emigranti v Itálii, na Maltě, Andalusii, ale Evropa jako kdyby to nechtěla vidět. Myslím si, že Evropa se tím zatím nezabývá, není žádná seriózní studie o problému, aby se šlo ke kořenům a
zjistilo se, proč lidé odcházejí ze svých zemí. Samozřejmě tam jsou možná diktátoři, ale myslím si, že by
bylo lepší jim pomáhat v jejich vlastních zemích, než aby přišli sem a dostávali pomoc až tady.
Často zaznívá, že muslimové jsou v pohodě a obavy můžeme mít pouze z těch, kteří se radikalizují.
Není přesto třeba mít obavy z toho, že děti našich dětí budou už jako křesťané pronásledováni, jako
tomu bylo třeba za starého Říma?
Nemůžeme říct, že všichni muslimové jsou radikálové a fundamentalisté. Skupina radikálů a fundamentalistů jsou vlastně minoritou i v muslimské kultuře. Kázal jsem v mnoha muslimských zemích, například
v Pákistánu, Ázerbajdžánu, Indonésii a zjistil jsem, že muslimové jsou velmi přátelští a spolupracují. Problém spočívá v tom, že nevíme, jaký typ muslimů v našich zemích přijímáme. I my máme vlastní zločince
a mafii. Nepotřebujeme k našim problémům přidávat teroristy. Nevíme, kdo jsou ti, kdo k nám přicházejí.
Na první pohled mohou vypadat jako velmi slušní a jemní lidé, ale nakonec se mohou projevit jako teroristé, kteří udělají chaos.
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Za osmasedmdesát let vašeho života se ale také velmi proměnil svět v oblasti techniky a vybavení domácností. Mobily, tablety a počítače lidem v posledních desetiletích zcela změnily život. Mnoho lidí
v civilizovaném světě dnes žije spíše virtuální než skutečný život. Jak tuto skutečnost vnímáte ve službě kněze a exorcisty? Proměnily se s vývojem techniky problémy lidí?
Musím říci, že ano. Nemohu popřít mnoho výhod a obohacení lidstva skrze nové informační technologie.
Tento technický svět ale přinesl i mnoho nevýhod. Sociální sítě například paradoxně až komicky přivádějí
lidi do izolace. Člověk komunikuje s lidmi, kteří jsou vzdáleni, a uzavírá se vůči těm, kteří jsou blízko.
Vzpomínám si, že před mnoha lety, když jsem například cestoval autobusem, lidé spolu mluvili, sdělovali
si své zážitky ze života. Nyní je v autobuse dokonalé ticho. Všichni mají v rukou své mobily a nikdo
s nikým nemluví. Jdete do restaurace, kde je vidět rodina, která čeká na oběd a nikdo s nikým nemluví.
Všichni komunikují s někým vzdáleným skrze svá zařízení. Vytváří se tak izolace. Dnes je to velký problém pro rodiče. Vzpomínám si, když rodiče dětem říkali, že musí být v devět hodin doma. A i kdyby dnes
děti byly v šest hodin doma, před sebou mají celý svět. Bez jakýchkoliv těžkostí chatují, s kým chtějí. Rodiče nad svými dětmi prakticky ztrácejí kontrolu. Sdělovací prostředky jim dávají příležitost vidět a slyšet
všechno. Zcela mění mentalitu. Například dnes vzniká pohroma kvůli pornografii. Skrze nové sdělovací
prostředky dochází k rozdělení v rodinách.
A jak se konkrétně tyto skutečnosti dotkly vaší služby?
Například, co se týká mé služby kněze a exorcisty, vím, že mnoho mladých lidí ze zvědavosti brouzdá na
webových stránkách týkajících se okultismu, spiritismu a satanismu. Nejenže něco vidí, ale ze zvědavosti
dokonce tyto věci zkouší, protože na webových stránkách je podrobný popis toho, co mají dělat. Nemůžeme nevidět určité výhody technik a sdělovacích prostředků, ale na druhé straně také určitou katastrofu, kterou vytvářejí zvláště u nezralých lidí, ať už jsou mladí nebo dospělí a starší. Je to vlna, kterou nelze zastavit. Záleží na tom, jak budeme vychovávat lidi v používání sdělovacích prostředků.

Nevím, jaká je situace na Maltě, ale v České republice se i na tradičně zbožném Slovácku začínají
vyprazdňovat kostely. Co by měli křesťané dle vašeho mínění dělat, aby zapalovali ty, kteří ještě Boha nepoznali?
Jedná se o problém v celé Evropě. Ano, kostely se vyprazdňují. Co dělat, abychom přivedli lidi zpět? Nemyslím, že bychom se měli soustřeďovat na to, jak je přivést zpátky. Musíme radikálně změnit naše pastorační přístupy. Ježíš nám říká, že pokud se jedna ovce zatoulá, nechej devadesát devět a vyhledej tu, která
se ztratila. My dnes žijeme v naprosto opačné situaci, kdy jedna ovce zůstala a devadesát devět se zatoulalo. Naše pastorační přístupy jsou ale stále zaměřeny na přivedení jedné ztracené ovce, místo abychom vytvářeli pastorační aktivity, kdy vyjdeme a budeme hledat těch devadesát devět ztracených ovcí a o ně se
starat. Není to jednoduché, protože musíme úplně změnit styl pastorace lidí. Jsou to takové nové pokusy.
Nemohu žádat lidi, aby přišli, a potom je teprve evangelizovat. Musíme je evangelizovat tam, kde se nacházejí, protože už nejsou mezi námi. Toto je oblast, kterou musíme prozkoumávat a myslím si, že papež
František jde tímto směrem. Nemůžeme se držet našich tradičních zbožností například ke svatým. Jsou
dobré, když jsou lidé uvnitř církve, ale jak budu evangelizovat sdělovací prostředky, lidi v továrně a na řadě dalších míst? Není to jednoduché, protože musíme hledat nové pastorační metody a přístupy. Nelze říct,
co jak dělat šablonovitě. Je třeba se nad tím více zamyslet.
Mimo jiné sloužíte také jako exorcista. V dnešní době by někdo mohl říct, že tato služba patří do
středověku. Co byste těmto lidem řekl?
Těmto lidem bych řekl, že až budu mít další exorcismus, aby přišli a účastnili se ho.
Doopravdy?

11

Myslím to vážně! I někteří kněží jsou velmi pochybující a skeptičtí k existenci ďábla, tak jim říkám, aby se
se mnou zúčastnili modlitby exorcismu. Když potom vše vidí, změní své myšlení. Častokrát, když s tím
nemají zkušenost, si myslí, že zlý neexistuje, nebo že přeháníme. Mnoho lidí, kteří tuto zkušenost udělali,
řeknou: „Předtím jsem tomu vůbec nevěřil, ale nyní vím, že je to realita.“ Také lidem říkám: „Dobře, nevěříte v ďábla, tak se aspoň podívejte na zlo, které je kolem vás a začněme proti němu bojovat. Když se do
toho člověk trochu ponoří, zjišťuje, že zlo není jen abstraktní, ale existuje za tím ještě něco více.
Text a foto: Lenka Fojtíková
Překlad: Václav Čáp

Katolický kněz P. Elias Vella OFMConv se narodil na Maltě (*28. 2. 1941). Už od svých osmi let dostával soukromé hodiny latiny a filozofie. V necelých třinácti letech vstoupil do františkánského řádu. V patnácti letech nastoupil roční noviciát v italském Assisi. Po filozofických studiích a teologických studiích na St. Anthony’s College v maltské metropoli Valletta studoval v Římě, kde byl
v bazilice Dvanácti apoštolů vysvěcen na jáhna. Kněžské svěcení přijal 30. 6. 1964 na Maltě. Poté se
vrátil do Říma, kde pokračoval ve studiu dogmatické teologie, katechismu a pastorální teologie na
Lateránské univerzitě. Po ukončení studií dostal nabídku zůstat v Římě a učit na univerzitě, ale dal
přednost návratu na Maltu. Tam působil jako farář, provinciální představený a pedagog na vysoké
škole. V roce 1995 byl pověřen službou exorcisty. Zhruba od té doby jezdí po celém světě a evangelizuje. Od počátku devadesátých let minulého století přijíždí několikrát každým rokem přednášet a
sloužit do České republiky a na Slovensko. Je členem americké Asociace křesťanských terapeutů.
V roce 1994 mu Sociální a kulturní institut v St. Paul’s Bay udělil zlatou medaili za službu Maltě a
zvláštní přínos pro St. Paul’s Bay. Je autorem více než třiceti knih, které byly vydány nejen
v maltštině, ale také angličtině, italštině, španělštině, portugalštině, češtině a slovenštině.

Při letošním zahájení 38. ročníku naší Cyrilometodějské pouti z Levého Hradce na Velehrad v sobotu
16. února jsme si připomněli 1150. výročí od smrti svatého Cyrila. Mše svaté, kterou sloužil P. Jan Vianey
Dohnal,OFM a koncelebrovali Msgre P. Jan Peňáz předseda Matice velehradské a Kamil Vrzal, farář
z nedaleké Odolené Vody, se zúčastnilo
jsme se vydali k vltavskému přívozu
pravém břehu Vltavy do Tróje přes no-

přes 80 poutníků. Na cestu první etapy

1150/38

kův most znovu na pravý břeh Vltavy -

v Roztokách a dále po cyklostezce po
vý most do Holešovic a přes Štefaniokolo Karlova mostu a Národního di-

vadla do Braníka a dále po cyklostezce do Modřan (28 km).
Na 2. etapu jsme se sešli v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech na mši svatou v 8 hod. A odtud
krásnou předjarní přírodou Modřanské rokle do Písnice, kde jsme opustili Prahu. Pokračovali jsme podle
tradice, při modlitbě všech čtyř růženců, přes Vestec, Jesenici, Oleška, Čenětice, Křížkův Újezdec a Petříkov do Velkých Popovic (22 km).
Závěrečná historická poznámka: V letošním roce trasu z Písnice do Velkých Popovic a dále podle Sázavy
více méně kopírujeme podle trasy I. ročníku v roce 1982.
František Reichel

12

Modlitební úmysly SFŘ v II. čtvrtletí 2019
Duben 2019
Je psáno v Písmu: Buďte svatí, jako já jsem svatý! (1Pt 1,16)
DIOTI GEGRAPTAI: HAGIOI ESESTHE, HOTI EGÓ HAGIOS EIMI
(Petrův list zde cituje „zákon svatosti“ z Tóry (Lv 19,2). Být svatý, to je jak ve Starém, tak i v Novém
zákoně nejvyšší cíl věřícího člověka. Ptejme se tedy sami sebe: Opravdu toto je naším cílem? Nevzdali
jsme předčasně svou cestu ke svatosti? Nepřestali jsme věřit, že Bůh, který nás na tuto cestu volá, dává
nám i sílu po ní jít?)

Požehnaný jsi, Bože, který chceš, abychom svůj jedinečný a neopakovatelný život na tomto světě přijali
jako neustálé hledání cesty ke svatosti, cesty ve světle tvé milosti.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Květen 2019
Tvé království je království věčné a tvá sláva trvá od pokolení do pokolení. (Žl 145,13)
MALECHÚTECHÁ MALCHÚT KOL OLÁMÍM ÚMEMŠALTECHÁ BECHOL DÓR VÁDÓR
(Dvojí království vidí člověk víry: Království Boží na tomto světě, neviditelné a přece skutečné, které
sdružuje v jednu bratrskou rodinu ty, kdo přijali Kristovo evangelium jako základ svého života a usilují
o jeho naplnění v lidské společnosti zde na zemi. A království nebeské, konečné a absolutní, v němž
Boží trůn obklopují zástupy andělů a duše vykoupených, které s námi sdílejí naše sny a naděje.)
Požehnaný jsi, náš Bože, neboť jsi nám v evangeliu svého Syna ukázal pravý řád našeho života a jeho
pravý cíl a svým Duchem nás vedeš k jeho naplnění v království věčném.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Červen 2019
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj. (Kol 3,15)
HÉ EIRÉNÉ TÚ CHRISTÚ BRABEUETÓ EN TAIS KARDIAIS HYMÓN
(Neklidné je naše srdce. Je stále zmítáno nejistotami a pochybnostmi, prožívá nezdary, prožívá bolesti
z vlastních selhání i zklamání z těch, které jsme milovali a milujeme. Neklid a nejistota neustále provázejí náš život. Kristus nám nenabízí zázračné utišení. Ale v lásce a věrnosti jemu samému můžeme nalézt pokoj, po němž touží naše srdce.)
Požehnaný jsi, náš Bože, který svou láskou tišíš neklid naší duše a dáváš jí sílu směřovat k věčnému míru ve tvém království.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.
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Modlitební úmysly CIOFS ve II. čtvrtletí 2019
Duben
Všeobecný – za lékaře a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech: za lékaře a jejich humanitární
spolupracovníky ve válečných oblastech, kteří riskuji životy, aby zachránili životy ostatních.
SFŘ: za národní bratrské společenství Maďarska (BaPV)
Otče náš....

Květen
Za evangelizaci - cirkev v Africe, semeno sjednocení: Aby Církev v Africe skrze oddanost svých členů
zasela semínko sjednocení mezi všemi lidmi a byla znamením naděje pro tento světadíl.
SFŘ: za národní bratrské společenství v Togu, České republice (BaPV), Burkina Faso, Belgii, Panamě
Vietnamu a Ukrajině (Kapituly).
Otče náš...

Červen
Za evangelizaci - životni postoj kněží: Aby se kněží skrze skromnost a pokoru aktivně podíleli na pomoci těm nejchudším.
SFŘ: za národním bratrské společenství v Nikaragui a Indonésii (BaPV);Maltě (BaPV, Kapitula) , Dominikánské republice, Myanmaru (Kapitula) a Brazílii (setkání)

Otče náš....

Mezinárodní vizitace našeho Národního bratrského společenství
Bratrská a pastorační vizitace našeho Národního bratrského společenství proběhne ve dnech 16. – 19. května tak, jak to ukládá Řehole (článek 26) a Generální konstituce (článek 93). Poslední vizitace našeho NBS
se konala před šesti lety v červnu 2013. Bratrskou část vizitace bude zajišťovat členka Mezinárodní rady
SFŘ (CIOFS) Monika Midveryté (z Litvy), pastorační část provede člen konference generálních asistentů
SFŘ P. Alfred Parambakathu OFMConv. (z Indie). Vizitace se zúčastní všichni členové Národní rady včet-

ně duchovních asistentů a také provinciálové všech tří františkánských řádů. Kromě toho přislíbil otec biskup Mons. Zdenek Wasserbauer, že v průběhu vizitace přijme vizitátory i členy Národní rady. Hlavní část
vizitace se uskuteční ve františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze. Ale i ostatní členové SFŘ
jsou zváni na setkání v rámci mezinárodní vizitace. Konkrétně na tradiční pouť seniorů do Hájku ve čtvrtek 16. 5., kde bude otec Alfred sloužit mši svatou na zahájení vizitace (podrobnosti viz pozvánka na tuto
pouť). Rovněž tak srdečně zveme všechny na závěrečnou mši svatou, která bude sloužena na Svaté Hoře u
Příbrami v neděli 19. 5. v 10 hodin.
František Reichel
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Letní období je doba poutí a duchovních cvičení, proto přinášíme
stručné odkazy na připravované akce, podrobnosti se dočtete
v přiložených pozvánkách
Františkánská setkání na Svatém Antonínku
1. 6. 2019 (sobota) - přednášky a adorace s Kateřinou Lachmanovou z Prahy od 14:00 do 20:00
Téma: NOVÁ EVANGELIZACE - Kam Duch Boží vane

30. 6. 2019 Pouť Sekulárního františkánského řádu
10:30 mše svatá, hl. celebrant P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
Pouť je součástí velké duchovní obnovy na Svatém Antonínku, kdy ve dnech 29. 6. - 30. 6. přednáší
P. Antonín Klaret Dabrowski OFM (více na www.antoninek.cz)
13. 10. 2019 (neděle) Františkánské setkání s bratry ze Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
v Bratislavě od 14:00 do 20:00 hodin
Téma: POKŘTĚNÍ A POSLANÍ
Hanka Brigita Reichsfeld

… a další františkánské akce:
Františkánská pouť na Svaté Hoře u Příbrami
8. 5. 2019 (středa) – mše svatá, koncert, formace br. František Kroczek OFMCap. Podrobnosti viz. pozvánka v příloze

Pouť k hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí nad Sázavou
11. 5. 2019 (sobota) – mše svatá, modlitba u hrobu dr. Noska, setkání poutníků na faře . Podrobnosti viz.
pozvánka v příloze

Františkánská pouť seniorů do Hájku
16. 5. 2019 (čtvrtek) – prohlídka kláštera na Bílé Hoře, modlitba růžence, mše svatá u Panny Marie Hájecké, posezení. Letošní pouť se koná i jako součást vizitace našeho Národního bratrského společenství. Podrobnosti viz. pozvánka v příloze

Mariánská pouť Prahou
1. 6. 2019 (sobota) – mše svatá v kostele Panny Marie Andělské na Hradčanech, občerstvení, zahájení pěší
pouť Prahou. Te Deum a požehnání. Podrobnosti viz. pozvánka v příloze
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Františkánské exercicie pro terciáře a příznivce sv. Františka v Olomouci
11. 7. – 14. 7. 2019 (čtvrtek až neděle) – denně mše svatá, přednášky, společné modlitby breviáře a adorace v kapli, exercitátor: otec Rafael Budil OFMCap. Plakátek s bližšími informacemi najdete v příloze.

Za svatou Anežkou do Prahy při příležitosti 30. výročí kanonizace
9. – 10. 11. 2019 – (sobota) mše svatá v kostele svatého Františka v areálu Anežského kláštera, prohlídka
kláštera, zahrad a vykopávek, prohlídka kláštera křížovníků, uctění ostatku sv. Anežky, prohlídka Musea
Karlova mostu a kostel v přízemí, přednáška o kanonizaci sv. Anežky.
(Neděle) návštěva klášterního areálu Doksany, mše svatá v kostele Narození Panny Marie, prohlídka baziliky a okolí kláštera. Podrobnosti na pozvánce a v příštím Zpravodaji.

Setkání Duchovních asistentů MBS SFŘ v kapucínském klášteře v Brně
19. 11. 2019 (úterý) – informace o zaměření a programu NBS SFŘ, 40. výročí Řehole a obnova profese,
informace o hlavních akcích NBS. Plakátek s bližšími informacemi najdete v příloze.

Františkánská pouť na Svatý Hostýn a oslava 30. výročí kanonizace svaté Anežky
13. - 14. 9. 2019 – (pátek) mše svatá, večerní chvály, celonoční výstav Nejsvětější svátosti, modlitba růžence, (sobota) mše svatá s hlavním celebrantem apoštolským nunciem arcibiskupem Charlesem de Balvo,
beseda, křížová cesta. Podrobnosti naleznete na pozvánce v příloze. K této pouti nám napsal apoštolský
nuncius dopis. (viz další strana)

Pozvánka na celoslovenské setkání SFŘ
Bratři a sestry ze Slovenska nás zvou na své tradiční setkání v Krivej na Oravě 13. červen-

ce. Předběžně jsme se domluvili, že přijedeme již ve čtvrtek 11. 7. do Žiliny, následující den
si prohlédneme Žilinu i okolí a pobesedujeme s členy SFŘ. Návrat v neděli 14. 7.
Kdo má zájem připojit se k členům NR a zúčastnit se tohoto setkání, prosím přihlaste do 15.
dubna sestře Markétě Kubešové (email:

mar.kubesova@seznam.cz nebo mobil:

608 141 845. předpokládáme výjezd auty nebo mikrobusem podle počtu přihlášených zájemců.
František Reichel
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Ještě k encyklice „Jásejte a radujte se“
Svět se globalizuje a je plný problémů, každý z nás má dost starostí a pan papež nám stále mluví o radosti.
A tak v knize „Papež František o společnosti a politice“ v otevřeném rozhovoru s Dominiquem Woltonem
(ateistickým novinářem) odpovídá na otázku, jaká jsou klíčová slova jeho pontifikátu, takto:
Dodatečně jsem si uvědomil, že slovo, které používám nejvíce, je „radost“. Je v názvech všech tří textů,
které jsem napsal: Evangelii gaudium – Radost evangelia, Laudato si, což je píseň o radosti, Amoris laetitia – Radost z lásky… Ale proč jsem s tím začal? To neumím říci….
Evangelium nám přináší velikou radost. A kříž nám zase umožňuje prožívat těžké chvíle v pokoji, což je niternější, hlubší stupeň radosti.
A teď čtvrtá encyklika: Gaudete et exsultate – Radujte se a jásejte. Papež zde v pěti kapitolách hovoří
o povolání ke svatosti v současném světě. Ve 34 odstavcích první kapitoly jsme nabádáni, abychom se zamysleli nad svou cestou ke svatosti. Takže, vážené sestry a bratři, napište nám do Zpravodaje, jak tuto cestu vidíte vy.
František Reichel

800. výročí setkání svatého Františka se sultánem Al-Malikem El-Kamilem
Ve dnech 1. – 3. března proběhly v Egyptě oslavy 800 let od setkání svatého Františka (v doprovodu bratra
Illumináta) se sultánem Al-Malikem El-Kamilem.
Papež František pověřil prefekta Kongregace pro východní církve kardinála Leonarda Sandrika zastupováním na těchto oslavách a v průvodním listě mu uložil, aby předal bratrský pozdrav všem křesťanům a muslimům. A zdůraznil přání, aby nikdo nepodlehl pokušení k násilí – zejména pod náboženskou záminkou,
nýbrž aby se uskutečnily plány, dialog, smíření a spolupráce, které povedou k bratrskému společenství.
Papež uzavírá požehnáním všem účastníkům této „pamětihodné události“ a všem „šiřitelům mezinárodního
dialogu a míru.“
Oslav se dále zúčastnili kustod Svaté země Francesco Patton a generální představený františkánů Michael
Perry, jehož list k tomuto výročí zde uveřejňujeme.

Naše přítomnost ve světě
Před osmi sty lety se náš serafinský otec svatý František vydal po moři do Egypta. Naplnil se tak jeho vytoužený sen jít mezi muslimy.
Nikdy nezapomínejme na fakt, že příklad svatého Františka byl život neustálého obrácení. Ve svém
mládí měl odpor k malomocným, avšak skutek milosrdenství změnil jeho srdce, a „to, co mu připadalo hořké, se změnilo na sladkost“ (ZávFr 3).Jeho srdce bylo nejprve otevřeno malomocnými; když se pak ocitl v
přítomnosti muslima, kterého se dříve učil nenávidět, otevřel se znovu.
Dnešní věřící – s respektem k rozmanitosti, s níž vzývají a uctívají Boha – jsou povoláni k téže odvaze a
vzájemné otevřenosti srdce. Kéž může uprostřed volání světa po mezináboženském porozumění náš pokorný, trpělivý a milosrdný Bůh ukázat každému z nás věci a slova, jež se více líbí Pánu (Pokoj a všechno
dobro Br. Michael A. Perry, OFM Generální ministr a služebník)
V příloze Zpravodaje NBS si můžeš přečíst celý text dopisu generálního ministra řádu menších bratří
k 800. výročí setkání mezi sv. Františkem a sultánem Al-Malikem Al-Kamilem.
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Od násilí a nenávisti k toleranci a spolupráci
Kain zabil Ábela. Bylo to kvůli oběti. Jde o první případ nábožensky motivovaného násilí. Autoři antických tragédií zdůrazňovali, že máme v sobě ničivý princip, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Sami na sobě
si můžeme vyzkoušet, zda nás fascinují záběry z krutostí. Sice je většina lidí odsuzuje, ale stejně se mnozí
dívají na televizi a snad i zjišťují, že „nic neposkytuje hlubší potěšení než porušování všech tabu“1.
V Ježíšových dobách působili eséni, kteří se považovali za vyvolené a dokonalé a tak všechny ostatní –
Židy i pohany – považovali za nepřátele. Naproti tomu farizeové požadovali milovat své souvěrce i cizince, kteří přicházeli v dobrém. Vůči nepřátelům, kteří ohrožovali Izrael jako národ, ať vojensky či nábožensky, panovalo všeobecné nepřátelství podporované nábožensky. Připomeňme si žalm 149, který zdůrazňuje, že „Hospodin miluje svůj národ“. A věřící se modlil: „Ať svatí jásají chvalozpěvem, ať se veselí na
svých ložích, Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojsečný meč v rukou, aby vykonali pomstu na pohanech,
tresty na národech, aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože, aby na nich vykonali
určený soud. Všem jeho svatým bude to ke cti“. Podobně píše (apokryfní) kniha Henoch 98,12: „Běda
vám, kdo milujete skutky nespravedlnosti. Proč se kojíte marnými nadějemi v něco dobrého? Vězte, že budete vydáni do rukou spravedlivých; ti vám podříznou krk a bez milosti vás zabijí“.
Římané několik desetiletí před Kristem okupovali Izrael. Byla to neporazitelná velmoc a doba první globalizace. Přesto Židé zkoušeli vyvolat několik povstání a neustále partyzánsky na Římany útočili. Do této
mezinárodní situace přichází Ježíš a učiní ústředním bodem svého učení lásku k nepřátelům. „Vám, kteří
posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás
proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují.“ (Lk 6,27-28). Je to paradoxní řešení, něco z jiného světa,
mimo realitu, protože „milovat nepřátele je nad naše možnosti“, říká papež František a dodává: „Proto se
Ježíš stal člověkem, aby nás proměnil v muže a ženy schopné větší lásky, takové, jakou chová Jeho a náš
Otec“.2
Po stoletích mučedníků, kteří žili tuto revoluci lásky, přichází období církve, které je spojeno se světskou
mocí a členové církve se mnohdy řídí jejími pravidly. Učení církevních vzdělanců se snaží najít řešení této
situace. V každé době se objevovali lidé hlásající odlišnou nauku. Augustin zavedl pojem Krista nutícího,
když vyšel z podobenství o hostině, na kterou nepřišli pozvaní hosté (Lk 14,23) a služebník měl přinutit
lidi od plotů a z cest, dostavit se na hostinu. Z dnešního pohledu jde o neporozumění textu, kdy slovo
„přinutit“ má v latině více významů (přimět, naléhat). Například ve Skutcích (Sk 16,15) Lýdie přinutila
Pavla a jeho doprovod, aby šli k ní bydlet (ve volném překladu bychom řekli, že je ukecala). Na tuto Augustinovu nauku navázal Tomáš Akvinský a jeho výklad se udržel až do II. vatikánského koncilu. Podstatou této nauky je, že člověk je svobodný, aby přijal víru; když ji přijme, nesmí odpadnout; když odpadne,
může být proti němu použito násilí (zpravidla světské moci)3. Tak se upevnila náboženská nenávist, která
je v zásadním rozporu s Ježíšovým učením o lásce k nepřátelům a která vedla k upalování kacířů a
k čarodějnickým procesům.
Doba křižáckých výprav eskalovala nepřátelství mezi křesťany a vyznavači islámu. Je otázkou, zda více
šlo o víru nebo o území, ale faktem je, že náboženská nenávist šla přímo proti Ježíšovu učení. Sv. František
z Assisi udělal nevídaný krok, když se vypravil k sultánovi Malikovi v době bojů u egyptské Damiety. Křižáci jej měli za zrádce či blázna, Saracéni za vyzvědače, za jehož hlavu mohli vojáci dostat odměnu. Přes
všechno, co se událo, dostal se (zmlácený) František před sultána. Podrobnosti o jejich hovorech se nedoví1 André Glucksmann: Rozprava o nenávisti. Praha: Kalich 2011, str. 87.
2 Promluva Svatého otce Františka 24. 2. 2019.
3 Podle Schockenhoff: Vykoupená svoboda, str.52
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me, ale František se vrátil živý. „Rozhovor zůstal bez bezprostředního výsledku, ale sultán předložil návrh,
že na nějaký čas (podle islámského zvyku) vrátí křesťanům Jeruzalém a části Palestiny. Ale účastnící páté
křižácké výpravy to odmítli. O deset let později návrh přijal římský císař Fridrich II. V Jeruzalémě byl zřízen velmi komplexní systém dvojité suverenity, který umožnil křesťanům slavit bohoslužby.“4 Je zajímavá
otázka, co František dělal následujícího půl roku, když životopisy o tom mlčí. Jedna teorie praví, že František dostal list od sultána, který mu umožnil navštívit zdarma svatá místa. V té době papež poutě na svatá
místa pod hrozbou exkomunikace zakázal, neboť Saracéni vyžadovali od poutníků velké poplatky a peníze
pak sloužily k boji s křižáky. Pokud ale František šel bez poplatku, tak se vyhnul exkomunikaci. Ale životopisci snad raději o této události pomlčeli. Ovocem odvážné Františkovy návštěvy sultána s mírovým poselstvím křesťanství je to, že františkáni již 800 roků působí v islámském světě.
Koncil přijal Deklaraci O poměru církve k nekřesťanským náboženstvím (Nostra aetate), která skoncovala
s nepřátelstvím k Židům a muslimům. Podobně deklarace O náboženské svobodě (Dignitatis humanae) řeší
náboženskou svobodu ve společnosti. Bohužel, hlavně tyto deklarace byly příčinou vzniku Bratrstva Pia
X., které sdružuje lidi, kteří koncil odmítli a setrvávají na předkoncilní nauce.
V posledních letech jsme byli svědky řádění tzv. Islámského státu a dalších uskupení zaštiťujících se militantním výkladem Koránu. Za vydatné podpory médií se šíří strach ze všeho islámského a z migrantů, kteří
utíkají ze Středního východu a z Afriky. Přitom bojovníků je několik desítek tisíc, ale vyznavačů islámu ve
světě se uvádí 1,6 miliardy. Porozumět celému problému je obtížné, protože má mnoho rovin. Jedná se o
mnoho let trvající sucho, boje o nerostné bohatství, kmenové války za použití moderních zbraní dodávaných z celého světa, sociální sítě. V tak nepřehledné situaci je snadné manipulovat s veřejným míněním a
vyvolat strach z migrantů i tam, kde žádní z dané oblasti nejsou. A cílem strachu je paralyzovat lidi, aby
nepřemýšleli o praktických problémech života a o tom, jak jsou ovládáni, ale aby se stali apatickými a neschopnými odporu. Jestliže Ježíš říká, že On sám je ten migrant a vyzývá nás k lásce, je to cesta k osvobození se ze zajetí strachu a ze sevření nenávistí.
Začátkem února 2019 podepsali papež František a vrchní imám z Al Azhar Ahmed al Tajíba společné prohlášení Za světový mír a společné soužití. Ze strany papeže je to další krok v logice koncilu a sám jej komentoval slovy: „Největším ohrožením je dnes válka a vzájemné nepřátelství mezi námi, pokud si věřící
nejsou schopni podat ruku, bude naše víra poražena“. O co v Deklaraci jde?5 Uvedu pár myšlenek:
•

Víra vede věřícího k tomu, aby v druhém viděl bratra, kterého je třeba podporovat a mít rád.

•

Aby se dokument stal průvodcem nových generací směrem ke kultuře vzájemné úcty.

•

Obě strany přijímají kulturu dialogu jako cestu, spolupráci jako chování a vzájemné poznání jako
metodu a kritérium.

•

Žádáme světové představitele, aby učinili přítrž válkám, konfliktům, poškozování životního prostředí
a kulturnímu a morálnímu úpadku.

•

Obracíme se k intelektuálům, filosofům, náboženským činitelům, umělcům, pracovníkům médií a
kultury ve všech částech světa, aby znovu objevili hodnoty pokoje, spravedlnosti, dobra, krásy, lidského bratrství a společného soužití.

•

Prohlášení vychází z hluboké reflexe současné reality … věří, že mezi nejdůležitějšími příčinami krize moderního světa je spící lidské svědomí a vzdálení se náboženským hodnotám.

•

Vůči krizím, které způsobují smrt milionům dětí, z nichž se v důsledku chudoby a hladu staly lidské

4 https://svetkrestanstva.postoj.sk/41019/oslavy-800-vyrocia-stretnutia-sv-frantiska-so-sultanom
5 www.radiovaticana.cz 4.2.2019
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kostry, kraluje nepřijatelné mezinárodní mlčení.
•

Napadání instituce rodiny, znevažování nebo pochybování o důležitosti její role, je zlo, které je v naší době jedním z nejnebezpečnějších.

•

Cílem náboženství je věřit v Boha, ctít jej a volat všechny lidi, aby věřili, že veškerenstvo závisí na
Bohu.

•

Dále – pevně – prohlašujeme, že náboženství nikdy nenavádějí k válce, nepodněcují nenávist, zášť a
extrémismus a nevyzývají k násilí či krveprolití.

•

Je neodmyslitelně nutné uznat právo ženy na vzdělání, práci a uskutečňování jejích politických práv.

Jaké výzvy stojí v těchto souvislostech před Sekulárním františkánským řádem? Bratrství je naší „pracovní
náplní“6. „Přikázání odpovídat na urážku a příkoří láskou vytvořilo ve světě novou kulturu. Tato kultura
milosrdenství, kterou si máme dobře osvojit a praktikovat, uvádí do života pravou revoluci“, řekl papež
František7. Nerovné postavení ženy v církvi a ve společnosti, které zmiňuje Deklarace, je stálou výzvou i
pro křesťany. I když koncil odstranil z nauky staré postoje, pozůstatky v myšlení i v praxi stále existují.
Pro františkány je sv. František stálým vzorem, nebál se pálit si prsty, když se angažoval ve válečném konfliktu s cílem přinést lidem Kristovo bratrství.
6 Řehole SFŘ např. čl. 13, 14
7 Promluva Svatého otce 24. 2. 2019

Nabídka pobytu ve františkánské chaloupce na Lopeníku krátkodobý pobyt zpravidla
do 1 týdne
SFŘ nabízí i v dalších letech členům i nečlenům pobyt na samotě u lesa. V roce 2018 letní období byla poustevna plně využita.
Poustevna je místo pro vytržení z ruchu světa, ztišení i mlčení,
ve skromných podmínkách v kontaktu s přírodou, s možností
rozjímání a naslouchání Božímu hlasu.
Polosamota č.p. 150 v horské obci Lopeník (dvě staré chalupy
se stoletou lípou uprostřed) „na konci civilizace“ v nadmořské
výšce 600 m, na Moravsko-slovenských Kopanicách v Bílých Karpatech, 37 km od UH, 35 km od Trenčína
Vybavení: společná jizba, 2 palandy (přistýlka) + „kaplička“ + WC a
koupelna (elektrický vařič, mikrovlná trouba, lednička), topení dřevem v krbu, chabá tepelná izolace, vlastní spací pytel
Spojení autobusem z Uherského Brodu, zastávka Lopeník točna
2 km od chalupy, příjezd autem 0,5 km od cíle (GPS: 48.9355228N,
17.7635508E)
Možnosti nákupu Chata Lopenik – obědy (www.lopenik.cz) (necelý
1 km) a obec Březová (2,5 km)
Zajímavá místa v okolí Velký Lopeník s rozhlednou 911 m.n.m 45
min pěšky, Velká Javořina 970 m.n.m 45 min. autem (pěšky 5 hodin), Moravsko-slovenské Kopanice,
Uherský Brod
Doporučená sazba 100 Kč/noc poslouží na úhradu drobných provozních nákladů popř. na další františkánské aktivity
Mše svaté Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu, kostel sv. Cyrila a Metoděje 3 km pěšky,
Konkrétní termíny najdeš na: http://www.farnostbrezova.cz/
KONTAKT Václav V. Hájek tel. 602 720 627, e-mail: vvhajek@seznam.cz
nutno předem dohodnout rezervaci termínu i asistenci při příjezdu!
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JAKO TY JSI MNE POSLAL DO SVĚTA, TAK I JÁ JSEM JE POSLAL DO SVĚTA
(Jn 17, 18)
40 let po Seraphicus Patriarcha
PRÁCE JAKO POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ
Fr. Francis Bongajum Dor, OFMCap
Úvod
Na počátku roku 2008 se v Assisi konalo sympozium na téma “Ekonomie: od nástroje k modle”. Jeden z účastníků, který mluvil o hlubokých změnách v evropské společnosti po druhé světové válce, se dotkl zvláště zajímavé věci. Ukázal, jak po devastujících válečných následcích společnost začala hledat spásu v práci, protože se to
zdálo jako jediný způsob, jak obnovit zdevastovanou ekonomiku. To fungovalo ale jen chvíli. Sotva padesát let
po ekonomickém snu je situace jiná - frustrace milionů lidí bez práce a křik milionů lidí v nové formě otroctví
volají do nebe. Proto je důležité, že Sekulární františkáni, jako bratři a sestry, kteří se “snaží ve svém světském
stavu dosahovat dokonalosti v lásce” (Řehole 2), si najdou čas na reflexi, modlitbu a sdílení svého vztahu k práci, a to ve světle Božího zjevení, sociálního učení církve a své Řehole.
Následující článek se skládá ze čtyř částí: náš přístup k práci, dar odpočinku, nezaměstnanost a evangelizace
naší prací. Naším cílem je vyprovokovat přemýšlení, sdílení ve společenstvích SFŘ a FRMOLu, a s Boží milostí i změnu tam, kde je zapotřebí. Mezi církevními dokumenty na toto téma je výrazná zvláště encyklika Laborem exercens papeže sv. Jana Pavla II., a to pro své zaměření, hloubku a aktuálnost.
1. Náš přístup k práci
“Práci ať považují za dar a jakousi účast na stvoření, vykoupení a službě lidskému společenství”1
Během let mé formace mě zarazilo, že jak byl čas na práci, rychle jsme běželi do svých pokojů a oblékli jsme si
ty nejhorší šaty. Ale když byl čas na procházku, spontánně jsme si oblékli to nejlepší. Později jsem totéž pozoroval u většiny lidí, nejen u těch, kteří dělají manuální nebo technickou práci, jako automechanici, stavbaři nebo
zemědělci, ale též mnoho uniformovaných lidí jako studenti, policisté, strážci a učňové. Tento přístup prozrazuje postoj, ve kterém práce je spojena se špínou a porobou, je břemenem a ve své podstatě ne poctou. V prostředí, ze kterého pocházím, se děti od raného věku učí dělat některé domácí pomocné práce a pracovat společně se
svými rodiči. A tento postoj, staré a špinavé oblečení je pro práci, se nevědomky přenáší na mladší generaci.
Zvyk spojovat práci se špinavým není pouze otázkou hygieny, je též duchovní záležitostí, protože práce je spojována se hříchem a svět hlásá: blažení ti, kteří si užívají život bez lopoty. Práce “bílých límečků” přitahuje většinu lidí a mnohým z těch, kteří mají práci, chybí láska k ní. To je zdrojem mnohé zkaženosti.
Práce má sama o sobě vnitřní hodnotu. Generální konstituce SFŘ připomínají: “Pro sv. Františka je práce darem a schopnost pracovat je milostí. Každodenní práce není pouze prostředkem k obživě, ale také příležitostí
sloužit Bohu i bližnímu a cestou k rozvoji vlastní osobnosti”2. Nesnižuje lidskou důstojnost, spíše ji stupňuje a
dovršuje důstojnost člověka, jako obraz, podobu Boží. Papež František píše: “Vědomí, že lidská práce je účast
na díle Božím, musí pronikat – jak učí koncil – i do obvyklých každodenních prací.”3 Svatý Benedikt shrnul
1 Řehole SFŘ 16.
2 Generální konstituce, čl. 21.1a.
3 Jan Pavel II., encyklika Laborem exercens, čl. 25, 1981.
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svojí mnišskou řeholi ve dvou principech: “Ora et labora”, modli se a pracuj. Svatý František z Assisi pokládal
za důležité vložit do své Závěti toto: “A já jsem pracoval vlastníma rukama a budu pracovat; a rozhodně chci,
aby všichni ostatní bratři se zaměstnávali počestnou prací. Kdo neumí pracovat, ať se naučí, a to ne z touhy po
mzdě za práci, ale pro příklad a pro potlačení zahálky.”4 Zápolení s prací zde vždy bylo. Být si toho vědom je
prvním krokem ke změně.
2. Dar odpočinku
“Nemůžete sloužit Bohu i majetku” (Mt. 6:24). Je nutné vážit si daru odpočinku - ve světě, ve kterém se mnozí
stali otroky peněz skrze práci.
“Zábava a odpočinek mají svou hodnotu a jsou nezbytné pro rozvoj člověka. Sekulární františkáni ať se snaží
docílit rovnováhy mezi prací a odpočinkem a usilují o účelné využití svého volného času. 5”
Člověk, který je stvořen k obrazu a podobě Boží, dostal nejen milost práce, ale též milost odpočinku. Božská
legislativa je podle mých vědomostí jediná existující legislativa na světě, která nařizuje odpočinek jako povinnost, která když není dodržena, je považována za přestupek: “Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou
práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn
a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v
tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.” (Dt 5,13-14). Cvičením ve svém principiálním právu na odpočinek je člověk utvrzován ve své bytostné svobodě a chráněn od nebezpečí otročení práci a
penězům. “Je povinen napodobovat Boha jak v práci, tak v odpočinku, protože sám Bůh mu chtěl představit
svou tvůrčí činnost v podobě práce a odpočinku.6”
“Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu” (Mk 2:27). Cílem všech Božích přikázání je největší
dobro pro člověka. “Jako Bůh 'přestal sedmý den konat veškeré své stvořitelské dílo' (Gn 2,2) a odpočinul si,
tak i život člověka má rytmus práce a odpočinku. Ustanovení dne Páně přispívá k tomu, aby byla všem dána
možnost 'mít také dostatek klidu a volného času k životu rodinnému, kulturnímu, společenskému a náboženskému'.7“ Odpočinek není pouhým volitelným doplňkem, pro člověka, ale i pro jiné tvory, je povinností. Vědomý
odpočinek s cílem celistvého dobra pro člověka. Zákon týdenního odpočinku zakázal práci sedmého dne, “aby
odpočinul tvůj býk i osel a aby si mohl oddechnout syn tvé otrokyně i host.” (Ex 23:12). Papež František říká
“Odpočinek rozšiřuje náš pohled a umožňuje nám znovu uznávat práva druhých.”8
3. Výzva nezaměstnanosti
“S přesvědčením, že práce je právem i povinností a že každé zaměstnání si zaslouží úctu, ať se bratři a sestry
snaží spolupracovat na tom, aby všichni měli možnost pracovat a pracovní podmínky aby byly stále více humánní.”9
Nezaměstnanost je křivda. Sociální učení církve umisťuje práci do centra otázek týkajících se společnosti.
“Práce skutečně je v srdci toho povolání, které dal Bůh člověku, aby prodloužil svoji stvořitelskou činnost a
dokončil, svou svobodnou iniciativou a rozhodnutím, panování nade všemi tvory, které je nám dáno ne v podobě despotického podrobení, ale s harmonií a respektem”10. Je základním právem každé lidské bytosti pracovat
a dostávat plat. “Byli jsme stvořeni s povoláním pracovat”, učí papež František, “práce je nezbytnost, je součástí smyslu života na této zemi, cestou zrání, lidského rozvoje a osobní realizace.”11 Je poněkud nešťastné, že
4 Závěť 5
5 Generální konstituce, čl. 21.2.
6 Jan Pavel II., encyklika Laborem exercens, čl. 25
7 Katechismus katol. církve, par. 2184.
8 papež František, encyklika Laudato sì, 237.
9 Generální konstituce, čl. 21.1b.
10 papež František, projev k účastníkům národního sjezdu Federazione Maestri del lavoro d’Italia”, Řím, 15. června 2018
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/june/documents/papa-francesco_20180615_federazionemaestri-dellavoro.html
11 papež František, encyklika Laudato sì, 128.
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v současné situaci finanční ekonomie se práce stala privilegiem pro nemnohé a ne základním právem pro všechny. Je nepřijatelné, že někteří lidé zůstávají nezaměstnaní, zatímco jiní jsou zatíženi paralelními úkoly. Papež
svatý Jan Pavel II. poukazuje na to, že v otázkách práce by neměli být vynecháni postižení a emigranti: “Jelikož
postižení lidé jsou osobami se všemi právy, měli bychom jim pomoci v tom, aby se mohli podílet na životě společnosti ve všech aspektech a na všech úrovních dostupných jejich schopnostem.” 12
Papež František rozšiřuje toto učení, zahrnuje migranty a všechny nezaměstnané osoby. “Člověk nemůže být
šťastný, pokud nemá možnost nabídnout svůj vlastní příspěvek, ať už malý nebo velký, pro budování společného
dobra. Každá osoba může dát svůj podíl - nebo spíše musí! - aby se nestala pasivní a aby se ve společenském
životě necítila cizincem.”13 Vytvářet pracovní příležitosti pro lidi bez práce znamená dobro pro lidstvo. Říká se:
“zahálející člověk je ďáblovo dílo”. “Pomáhat chudým finančně, jak učí Jan Pavel II, musí být vždy jen provizorní řešení v okamžiku naléhavé potřeby”14. Papež František vyjádřil starost o mladé s ohledem na odpovědnost také uvnitř církve: “Přeji si, aby vám v církvi byly svěřovány důležité odpovědnosti, aby tam byla odvaha
nechat vám prostor. A vy se připravte na převzetí těchto zodpovědností.”15

4. Evangelizace naší prací
Ať (sekulární františkáni) o této víře vydávají před lidmi svědectví: v rodinném životě; v práci; v radosti i v utrpení; při setkáních s lidmi, kteří jsou všichni bratry a sestrami, dětmi téhož Otce; svou přítomností a účastí na
životě společnosti; v bratrském vztahu ke všemu stvoření.16
Evangelizace naší prací znamená především rozpoznávat v naší práci dar od Boha, vykonávat ji jako službu pro
Něj, a přijímat plody naší práce nebo náš plat tak, jako bychom je přijímali od Něj, jemuž patří všechno na nebi
i na zemi, a který má pro nás připravené ještě větší věci. Apoštol nás nabádá: “Cokoli děláte, dělejte upřímně,
jako by to nebylo lidem, ale Pánu, s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je
Kristus, jemu sloužíte.” (Kol 3:23-24)
Evangelizovat naší prací také znamená dělat naší práci s radostí, nezáleží na tom, jak pokořující nebo obtížná je.
Opravdu, papež František zve všechny křesťany do nové éry evangelizace, vyznačující se evangelijní radostí. 17
Naše práce nemusí být potěšující sama o sobě, ale radost evangelia je hlubší než jakékoliv potěšení nebo žal, se
kterými se můžeme setkat v tomto životě. Je to radost, která tryská ze spásy, kterou pro nás získal Ježíš Kristus
na kříži: “V lidské práci nalézá křesťan část Kristova kříže a přijímá ji v témže duchu vykoupení, v jakém Pán
přijal za nás svůj kříž. V témže světle, které k nám proniká z Kristova zmrtvýchvstání, nalézáme vždycky světlo
nového života, nového dobra, jakoby příslib nového nebe a nové země, na kterých má člověk a svět účast právě
prostřednictvím námahy spojené s prací.18
Evangelizovat naší prací znamená také dělat ty nejobyčejnější věci s ne-obyčejnou láskou a dobrotivostí. To
bylo tajemství svaté Terezie z Lisieux. Znamená to též dobře se připravovat na naši práci a dělat ji svědomitě.
Jsme opravdu obklopeni množstvím těch, kteří takto žijí. Papež František nás zve ke kontemplaci této ctnosti
“světce ze sousedství”: “Rád pozoruji svatost přítomnou v trpělivosti Božího lidu: v rodičích, kteří s tolikerou
láskou vychovávají své děti, v mužích a ženách, kteří pracují, aby si vydělali na chléb, v nemocných lidech, ve
starých řeholnicích, které se pořád usmívají.”19 Zde se má mysl obrací k mé báječné matce, která po desítky let
vždy poté, co zajistila jídlo pro každého v rodině, opouštěla brzy ráno dům s košíkem na hlavě, aby pracovala až
do večera. Nikdy jsem ji neslyšel, že by si stěžovala.
12 papež Jan Pavel II., encyklika Laborem exercens, 22
13 papež František, projev k účastníkům národního sjezdu Federazione Maestri del lavoro d’Italia”, Řím.
14 tamtéž, 128.
15 papež František, poselství k mladým na XXXIII. světových dnech mládeže http://w2.vatican.va/content/francesco/en/
messages/youth/documents/papa-francesco_20180211_messaggio-giovani_2018.html
16 srv. Generální konstituce, čl. 12.
17 srv. Evangelii Gaudium, 1.
18 papež Jan Pavel II., encyklika Laborem exercens, 27.
19 papež František, apoštolská exhortace Gaudete et Exsultate, 7.
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Evangelizovat naší prací znamená též dávat milující pozornost těm, kdo pracují s námi, povzbuzovat bratrskou a
přátelskou atmosféru v oblasti naší práce, aniž bychom uváděli to, že patříme Kristu. To je to, co papež František nazývá neformální kázání.20 A konečně, evangelizovat naší prací znamená také připravovat mladé, aby převzali štafetu, a až dozraje čas, přijmout náš odchod do výslužby pokojně.
Závěr
Práce je pro všechny lidi povoláním a milostí. Práce zviditelňuje a dovršuje obraz a podobu Boží uloženou v
každém člověku. Je proto základním lidským právem. Vzhledem k situaci, kdy existuje mnoho nezaměstnaných, zatímco pár lidí je přetížených, je zapotřebí znovu objevit milost odpočinku a prosazovat práci pro všechny. Je též důležité přehodnotit náš vztah k práci. Oslavy 40. výročí současné řehole Sekulárního františkánského
řádu nám poskytují zvláštní příležitost přemýšlet, modlit se a sdílet se o těchto otázkách. Sekulární františkáni
na svém pracovišti zajisté prožívají důležité okamžiky svých životů s lidmi jiných vyznání. To je jedinečná příležitost svědčit o Kristu a o evangeliu, podle řehole a generálních konstitucí. Radostná zvěst musí být šířena také na těchto místech, ne nutně slovy, ale spíše duchem, se kterým člověk čelí výzvám a stresu, který přichází
spolu s pracovní službou.
Překlad z anglické verze: Tereza Skálová
20 srv. Evangelii Gaudium, 127-128.

V rámci domluvené spolupráce se slovenskými terciáři jsou nám k dispozici jejich webové stránky www.ofs.assisi.sk, kde jsou kromě jiného k dispozici překlady formačních
materiálů vydávaných naší Mezinárodní radou.

FRANTIŠKÁNSKY SVETSKÝ RÁD V LITVE
Litva, 7. január 2019
Drahí bratia a sestry, darcovia a priatelia projektu „Studňa pre Afriku“,
Nech vás Pán požehná svojim pokojom!
Minulý rok na jar, pri príprave III. Európskeho kongresu OFS a YouFra v Litve, Národná rada OFS Litvy
spustila spoločnú iniciatívu spolu so zložkami Európskej františkánskej rodiny – „Well4Africa“. Hlavným
cieľom tejto iniciatívy je reagovať na výzvu nášho milovaného pápeža
Františka, aby sme zabezpečili ľudské právo na pitnú vodu pre všetkých a vyjadrili svoju solidaritu s chudobnými, pre ktorých sme povinní „vytvoriť životné podmienky hodné stvorení vykúpených Krista“.
(Regula OFS, článok 13). Myšlienka pomôcť pri vŕtaní studní v Ugande, Zimbabwe a Malawi mala byť osobitým ovocím kongresu.
13 Národných bratstiev OFS (Belgicko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká
Británia a Gibraltár) a 4 Národné bratstvá YouFra (Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Taliansko, Poľsko) odpovedali na výzvu a prispeli
podľa svojich možností. Niektoré z nich zapojili katolícke mediá alebo
organizovali kampane na získavanie prostriedkov. Svedčili, že nemusíme byť bohatí, aby sme pomáhali druhým, niekedy stačí, aby sme boli
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kreatívni a odvážni ponúknuť naše dve ryby a päť chlebov Pánovi.

Do konca III. Európskeho OFS a YouFra kongresu už bolo vyzbieraných 38.122,50 EUR a v súčasnosti je
celková suma 69.320 EUR. Chválime za to Pána a chceme vyjadriť našu veľkú vďačnosť všetkým národným bratstvám a dobrodincom, ktorí odpovedali na túto výzvu, pretože toto slovo sa stáva telom! Práce už
začali v Ugande a Malawi!
Vrt je už vyvŕtaný a funguje v komunite Namane,
diecéza Blantyre, Malawi. Celkové náklady na projekt boli 8.150 EUR a peniaze na pokrytie platby už
boli doručené miestnym zodpovedným osobám. Informácie o výsledkoch tohto projektu nájdete na našej webovej stránke www.well4africa.eu
Projekt sofistikovanejšieho vodovodného systému sa
začal vo farnosti Kihani, arcidiecéza Mbarara
v Ugande. Tento projekt sa bude realizovať v troch
fázach. Prvá fáza zahŕňa výkop a výstavbu plytkého vrtu (povrchovej studne), výstavbu čerpadlového domu, výber stojanov na solárne panely a inštaláciu vodného čerpadla, výstavbu 50 000 litrového zásobníka
na vodu v farskom kostole Kihani, výkop a kladenie potrubí z vrtu do cisterny a ďalej sa rozšírila na Základnú školu sv. Jozefa a Strednú školu sv. Anny. Fáza 2
zahŕňa výstavbu vodnej nádrže s kapacitou 50 000 litrov
na Základnej škole sv. Márie, výkop a kladenie potrubia
od studne až po primárnu nádrž a šírenie vody na dve komunitné dediny Irwaniro a Kitambeya, výstavba stojanov
s kohútikmi a kontrolných komôr. Fáza 3 zahŕňa rozšírenie vodovodu z primárnej nádrže Sv. Márie do komunitnej dediny Katunguru, spojenej základnej školy a na tržnicu v meste Katunguru, základnej školy Bright Model,
a do ubytovne pre personál školy Sv.Anny a komunitnej dediny Kagunga. Celkové náklady na projekt sú
okolo 41.420 EUR (závisí od zmeny miery ugandského šilingu). Projekt by mal byť dokončený do 4 mesiacov od konca novembra. Môžete sledovať priebeh projektu na www.well4africa.eu
Tretí projekt sa má realizovať v Zimbabwe, dedine Nehumambi. Dokončujeme dokumentáciu a dúfame, že
budeme môcť začať pracovať čo najskôr.
Počas svojho jesenného zasadnutia sa Predsedníctvo CIOFS dohodlo, že sociálna iniciatíva Well4Africa
(Studňa pre Afriku) bude pokračovať pod zodpovednosťou Litovskej Národnej rady OFS, aby sa mohla
stať trvalou misiou Františkánskeho svetského rádu. Okrem toho CIOFS dáva svoju záštitu a duchovnú
podporu tejto misii. Takto sa čoskoro otvorí priestor pre nové žiadosti od františkánskych komunít v Afrike.
Z tohto dôvodu vyzývame všetky Národné bratstvá OFS a YouFra, aby pokračovali v získavaní finančných
prostriedkov pre „Well4Africa“. Môžete byť kreatívni a zapojiť sa do tejto sociálnej iniciatívy rôznymi
spôsobmi, nie nevyhnutne priamym darom, ale aj vašou prácou, venovaním času, predajom remeselných
výrobkov, organizovaním konkrétnych podujatí na získavanie finančných prostriedkov alebo pozvaním
iných komunít a organizácií. Môžete tiež preložiť webovú stránku www.well4africa.eu do svojho jazyka a
použiť ju ako nástroj na propagáciu. Webová stránka bude aktualizovaná po implementácii príslušných
projektov. Neváhajte využiť logo sociálnej iniciatívy na účely zbierania prostriedkov, môžete požiadať aj o
všetok potrebný materiál.
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Ešte raz vám ďakujeme za vašu štedrosť a angažovanosť! Táto sociálna iniciatíva nám umožňuje konať
ako jedna duchovná rodina a pomôže našim bratom a sestrám v núdzi. Ako sv. František povedal svojim
bratom ku koncu svojho života: „Začnime bratia, slúžiť Bohu, nášmu Pánovi, lebo doteraz sme vykonali
len málo alebo nič“ (od T. Celana).
Zverujeme túto iniciatívu Panne Márii - Kráľovnej františkánskej rodiny - a prosíme vás, aby ste túto misiu
zahrnuli do svojich modlitieb, najmä modlitbou františkánskeho ruženca počas púte Ikony Regina Familiae
Franciscanae.
Virginija Mickute OFs,
Národná ministerka OFS, Litva

Monika Midverte OFS,

medzinárodný radca OFS, koordinátor sociálnej iniciatívy, Litva

Doplnění informace k projektu „Well4Africa“
18.2.2019 byla ukončena 1. fáze projektu - systém čerpání vody začal fungovat ve vesnici Kihani v Ugandě. Voda je zavedena do místní farnosti, základní školy sv. Josefa a střední školy sv. Anny. Druhá a třetí
etapa poskytne vodu pro obce Irwaniro, Kitambeya, Katunguru a jejich školy.
Místní terciáři s velikou radostí děkují všem dárcům a vyprošují požehnání.

Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá nádhernému
stromu, který z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý
užitek, a to skrze Ducha svatého, jenž byl podivuhodně vlit do našich srdcí a svou milostí
z našich skutků činí skutky své, a přitom je ponechává, aby zůstaly skutky našimi…
(Basil Veliký *330 †379
František Saleský * 1567 † 1622)

Pokoj a dobro milé sestry a bratři,
dovolte, abychom Vám vyjádřili poděkování a upřímné Pán Bůh zaplať za zaslané finanční
příspěvky za rok 2018 pro činnost NR SFŘ. Velmi si vážíme vaší podpory a pomoci.
Všechna MBS v ČR příspěvky zaslala, od některých jsme už obdrželi příspěvky i na rok
2019. Ještě jednou srdečně děkujeme a přejeme radost, pokoj a Boží požehnání po celý rok
2019.
Marie Richterová, hospodář NR
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Blahoslavený Lucchesius - první z františkánských terciářů
Když církev chce podpořit zbožnost a duchovní směřování církevních hnutí, nabízí jim také milost odpustků pro významné svátky a duchovní okamžiky jejich života. Tak i v našem sekulárním řádu máme z rozhodnutí příslušné římské kongregace z roku 1972 určeno čtrnáct svátků církevního roku, které máme naplnit modlitbou a rozjímáním a za splnění obvyklých podmínek tak můžeme získat odpustky. V seznamu
jsou svátky všeobecně známých světců – Panna Maria, sv.František, sv.Klára – ale jsou tam i jména méně
známá, která ani nenajdeme v českém církevním kalendáři. Snad nejméně známý je Lucchesius z Poggibonsi, jediný blahoslavený mezi těmito svatými, jehož svátek připadá na 28.duben. Můžeme se tedy ptát,
kdo to byl a proč je pro nás důležitý tak málo známý světec. Pro odpověď na tyto otázky se musíme vrátit
do života sv.Františka a do počátků františkánského hnutí.
Poggibonsi je dnes okresní město v italském Toskánsku, zhruba na polovině cesty mezi Florencií a Sienou.
Zde ve 13.stol. prožil celý svůj život bl.Lucchesius s manželkou Bonadonou a celou svou rodinou. Byl to
bohatý kupec, který získal značný majetek při obchodování s obilím. Byl to však i hluboce věřící křesťan,
který chápal, že jeho majetek je také Božím obdarováním, o které se má dělit s méně šťastnými. A tak nejen dával dary chudým, ale také je zval do svého domu a pořádal pro ně hostiny. Jeho pověst dobrodince
zřejmě zaujala i sv.Františka, protože i on ho osobně navštívil. Příklad této rodiny jej možná vedl k myšlence vytvořit ve svém duchovním hnutí prostor pro laiky. Myšlenka to nebyla nová, už dříve taková hnutí
vznikala, zdá se dokonce, že i sám František původně takto začínal. Těmto skupinám laiků se říkalo
„kajícníci“. Byli to lidé, kteří žili v manželství, měli své majetky, řemesla a rodové tradice, nechtěli nebo
ani nemohli toto vše opustit a skládat řeholní sliby, ale přesto chtěli žít hlubším a duchovnějším životem,
než jak to bylo v tehdejší společnosti obvyklé. František rozuměl této touze, proto i on začal shromažďovat
a vést ty, kteří svůj život chtěli formovat podle myšlenek jeho hnutí. Vytvořil pro ně jednoduchá pravidla,
která v duchu evangelia kombinovala způsob života řeholníků s řádně prožívaným životem laiků. Tradice
udává, že laické františkánské hnutí vzniklo kolem roku 1221. V tomto roce se totiž o těchto „kajícnících“
píše v listu papeže Honoria III. biskupovi v Rimini. Hnutí se pak šířilo po Itálii a později všude tam, kde
vznikaly františkánské komunity. Nejsme si jisti, zda Lucchesiova rodina byla opravdu ta první, ale nepochybné je, že k prvním patřila a že jejich život se stal příkladem a inspirací pro mnoho dalších. Těší se proto úctě jako první františkánští terciáři.
O jejich životě jinak mnoho nevíme. Patrně to byl život prožitý v pokoře, modlitbě, péči o chudé a jako
dobrý příklad pro své okolí. Oba zemřeli krátce po sobě roku 1260, tedy 34 let po Františkově smrti
r.1226. Nedožili se tedy toho, když papež Mikuláš IV. potvrdil a schválil první řeholi těchto františkánských „kajícníků“, řečeno dnešními slovy tohoto sekulárního františkánského řádu. Stalo se tak listem Memoriale propositi z r.1289, tedy 29 let po smrti manželů. Jak je zřejmé, cesta od první myšlenky až po
schválení závazné řehole ve smyslu kanonického práva byla dosti dlouhá.
Lucchesius s rodinou zůstávali v paměti terciářů jako ti, kdo ukazovali cestu dalším. Proto úctu k nim potvrdil r.1694 papež Inocenc XII. Papež Pius VI., který zastával svůj úřad v letech 1775 až 1799, prohlásil
Lucchesia za blahoslaveného.
Sestavil: Jaroslav Antoš, Krnov
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Všem ministrům a formátorům místních bratrských společenství
Věnujte, prosím, pozornost následujícímu dopisu předsedkyně rodinné komise
CIOFS!
Vydané zpracované texty o rodině najdete na stránkách slovenských terciářů:
ofs.assisi.sk
Prot. N. 3136 Řím 11. února 2019
Pro všechny OFS a YouFra
Pro všechny národní rady OFS
Pro všechny františkánské národní rady mládeže
Drazí bratři OFS a YOUFRA, pokoj a vše dobré !
V tomto materiálu, který posíláme všem bratřím, pokračujeme v navrhování toho, co bylo považováno za
prioritu na generální kapitule v roce 2014, která nás vyzývá, abychom zahrnuli význam sexuality a svátosti
manželství do všech formačních programů OFS a YouFra. "
Pro rok 2019 navrhujeme následující téma pro formování našich místních bratrských společenství:
"Rodina v různých encyklikách a katechismu katolické církve."
Téma, které se zde navrhuje pro rok 2019, vás má vést. Každé bratrské společenství by mělo zvážit, jak je
téma pro ně důležité. Vyzýváme ta společenství, která chtějí sdílet své vzdělávací materiály o rodině s dalšími bratry, aby je poslala Komisi pro rodinu prostřednictvím sekretariátu CIOFS.
Žádám zejména mezinárodní radní OFS a YouFra, aby rozeslali tento materiál na všechny úrovně. Připravujeme jej s velkým úsilím a u některých návštěv jsme už zjistili, že náš návrh pro sdílení na různá roční
témata neznají.
Předsednictvo nadále navrhuje, aby OFS-YouFra slavili Den rodiny každý 28. duben každého roku (nebo
v den blízký tomuto datu). Jejím cílem je oživit život našich BS a shoduje se s liturgickým svátkem blahoslaveného Luchesia a Buonadonny, první světské františkánské rodiny.
Až dosud jsme každé dva měsíce publikovali materiály k zamyšlení na webových stránkách CIOFS
www.ciofs.org. Jsou založeny na dokumentech: Závěry synodu a encyklika Amoris laetitia. V současné
době jsou každé čtyři měsíce zveřejňovány výukové listy o různých tématech týkajících se odborné přípravy rodiny.
Nechť nám Pán požehná a doprovází nás v našich rodinných iniciativách. Kéž nás jeho láska naplní milostí a bude nadále chránit posvátnou hodnotu rodiny, která je darem.

Silvia Diana OFS
Předsedkyně rodinné komise CIOFS
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Výročí profese v II. čtvrtletí 2019
Společenství

Přijmení

Jméno

Profes

Výročí profese

Plzeň

Křížková

Jiřina

21.05.1944

75

Liberec

Purová

Terezie

27.05.1974

45

Praha PMS

Novotný

Antonín

01.05.1984

35

Plzeň

Polívka

Pavel

10.06.1984

35

Plzeň

Polívková

Jitka

10.06.1984

35

Ostrava

Hořínková

Hana

18.06.1984

35

Ostrava

Matějová

Anna

18.06.1984

35

Ostrava

Mikušová

Eva

18.06.1984

35

Praha PMS

Hampl

Otakar

15.04.1989

30

Praha PMS

Hamplová

Marie

15.04.1989

30

Praha PMS

Vorlová

Lucie

15.04.1989

30

Praha PMS

Kalenda

Václav

22.05.1989

30

Uherské Hradiště

Horáková

Olga

02.06.1989

30

Brno, Husovice

Černocká

Marie

10.04.1994

25

Brno, Husovice

Horňanská

Libuše

10.04.1994

25

Brno, Husovice

Novák

Pavel

10.04.1994

25

Brno, Husovice

Nováková

Miriam

10.04.1994

25

Brno, Husovice

Pavelková

Terezie

10.04.1994

25

Brno, Husovice

Ptáček

Jan

10.04.1994

25

Brno, Husovice

Sokol

Václav

10.04.1994

25

Červený Kostelec

Tuček

František

01.05.1994

25

Hradec Králové

Bílá

Zoja

01.05.1994

25

Hradec Králové

Machková

Libuše

01.05.1994

25

Hradec Králové

Půžová

Marie

01.05.1994

25

Čeladná

Kowaliková

Jiřina

11.05.1994

25

Čeladná

Kozel

Jaroslav

11.05.1994

25

Čeladná

Šrubařová

Marie

11.05.1994

25

Čeladná

Šigutová

Eliška

11.05.1994

25

Stará Boleslav

Nováková

Karolína

30.05.1994

25

Fulnek

Lipinská

Helena

10.06.1994

25

Fulnek

Lipinský

Václav

10.06.1994

25
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Fulnek

Matúšů

Václav

10.06.1994

25

Fulnek

Matúšů

Renáta

10.06.1994

25

Olomouc

Arbeit

Jan

12.06.1994

25

Frýdek-Místek

Kotásková

Helena

16.06.1994

25

Frýdek-Místek

Wolná

Marta

16.06.1994

25

Blažovice

Mazálková

Renata

24.06.1994

25

Praha Sv. Josef

Fejk

Jakub

16.04.1999

20

Praha Sv. Josef

Fejková

Iveta

16.04.1999

20

Olomouc

Horáková

Libuše

08.05.1999

20

Olomouc

Kratochvílová

Marie

08.05.1999

20

Sokolov

Hasilová

Anna

15.05.1999

20

Liberec

Augustová

Lidmila

20.04.2004

15

Olomouc

Havelková

Anna

24.04.2004

15

Olomouc

Loučná

Vlasta

24.04.2004

15

Olomouc

Minářová

Libuše

24.04.2004

15

Olomouc

Ošťádalová

Marie

24.04.2004

15

Olomouc

Vašíčková

Božena

24.04.2004

15

Příbram

Smetana

František

14.05.2004

15

Český Těšín

Szotkowska

Marta

06.06.2004

15

Hodonín

Kmentová

Lubomíra

09.06.2004

15

Hodonín

Šticová

Anna

09.06.2004

15

Brno, Husovice

Klíčová

Marcela

18.04.2009

10

Praha Spořilov

Marková

Marie

29.06.2009

10

Liberec

Kolář

Vlastimil

01.04.2014

5

Benešov

Filipová

Soňa

06.06.2014

5

Benešov

Balíková

Marie

06.06.2014

5

Šumperk

Lednická

Petra

07.06.2014

5

Praha Sv. Josef

Pospíšil

Jan

23.06.2014

5

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 7. 6. 2019.
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