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Návštěva generálního ministra v Mozambiku

MOZAMBIK – Za do-
provodu překladatele 

pro portugalštinu br. Fernanda 
Ventury navštívil generální 
ministr br. Mauro Jöhri ve 
dnech 14. až 21. února po-
prvé generální viceprovincii 
Mozambiku. Ministr navštívil 
čtyři bratrská společenství 
viceprovincie a setkal se se 
všemi bratry jak jednotlivě, tak 
hromadně.

Knihy a pracovní 
zástěry do všech škol
NAMIBIE – “Přišly pracovní zá-

stěry, tužky a pomůcky” potvr-
zuje br. Varghese Pulikkiyil, kapucín-
ský misionář, který již mnoho let žije 
v Namibii. Vláda, jak vysvětluje, již 
rozdělila 990.000 knih, aby také na 
prvním stupni školy každé dítě mělo 
svůj text. O tomto projektu se v Na-
mibii hovoří již delší dobu. Minister-
stvo školství si stanovilo za cíl mili-
on sedm set tisíc nových textů, což 
je počet nutný k vyzásobení všech 
škol této bývalé německé kolonie 
jižní Afriky. Podle br. Vargheseho, 
přinejmenším doposud byla tato 
snaha pojímána velmi vážně. Pra-
covní zástěry, tužky a didaktický 
materiál byly doručeny také do dvou 
škol, které kapucíni vedou v sever-
ním regionu Caprivi, v obci Bukalo. 

LUSAKA, Zambie – Ka-
pitula Zambijské kus-

todie slavená v 
květnu 2012 roz-
hodla svolat se-
tkání kvardiánů 
a ekonomů s cí-
lem pomoci jim 
v jejich službě 
vykonávané pro 
jednotlivé ko-
munity. Všechny 
fraternity Zam-
bijské kustodie 
měly svého zástupce na setkání ve dnech 
15. až 18. ledna t.r. v Lusace vedeném 
br. Philipem Baxterem. Byly předloženy 
teoretické pokyny a proveden praktický 
nácvik, jak vést účetní záznamy. Sestra 
Margaret Mweshi (Františkánské sestry 
misionářky z Assisi) vedla půldenní zase-

dání o ekonomic-
ké soběstačnosti. 
Nakonec všichni 
bratři dosáhli lep-
šího pochopení 
své role, vztahů 
mezi kvardiánem 
a ekonomem a 
důležitosti trans-
parentnosti a 
správně vede-
ného účetnictví. 

Diskutovali také o možných cestách, jak 
rozjet projekty, které by pomohly celé kus-
todii i jednotlivým fraternitám dosáhnout 
v blízké budoucnosti větší ekonomické 
soběstačnosti. 

Setkání kapucínských kvardiánů a ekonomů

Důležitost 
transparentnosti

►

ŘÍM, Itálie – Během měsíce února se 
generální kurie rozrostla o dva nově 

příchozí. Br. Tomasz Gawroński z Var-
šavské provincie, který bude vykonávat 
rozličné bratrské služby na generální kurii 
a br. Charles Alfhonse z Provincie Jižní 
Tamil Nadu, který přijel do Říma, aby se 
ujal důležitého úkolu generálního sekretáře 
pro formaci. Jeho společníkem ve funkci 
bude br. Jaime Rey z Provincie Španělska. 
Radostně vítáme naše nové bratry!

Nově příchozí
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LAHORE, Pakistán – V roce víry, 
jak jej vyhlásil papež, je dílo 

evangelizace v pákistánské církvi 
realizováno pomocí dětí. Děti v Pá-
kistánu prochází etapami své cesty 
křesťanství, znovu objevují svou 
víru, a stávají se »pravými evangeli-
zátory«. Vyplývá to s prohlášení pá-
kistánské církve, která 17. února sla-
vila v Lahore »Den misionářského 
dětství«. V kostele sv. Josefa stovky 
přítomných dětí pod vedením kapu-
cína br. Francise Nadeema obnovují 
své odhodlání žít a prohlubovat svou 
křesťanskou víru prostřednictvím 
katecheze, studia a vydávání křes-
ťanského svědectví v prostředích, 

kde žijí: v rodině, 
škole a společ-
nosti. Br. Francis 
zdůraznil, že “děti 
mohou v rámci 
křesťanské komu-
nity hrát význam-
nou roli a pomáhat 
dalším potřebným 
dětem”. Během 
slavení eucharistie 
děti recitovaly modlitbu »Bože, učiň 
mne nástrojem tvého pokoje« a rov-
něž se intenzivně modlily za emerit-
ního papeže Benedikta XVI. 

K A P U C Í N S K Á  P Ř Í T O M N O S T

Schola Fratrum
BRAZÍLIE – Ve dnech 20. až 

31. ledna 2013 proběhla v Hi-
drolândii (Střední Brazílie) první 
část druhého běhu františkánské 
školy bratrského života. Schola 
Fratrum si klade za cíl umožnit 
zažít a prohloubit zkušenost konti-
nuálního procesu formace bratřím, 
kteří pracují na rozličných stupních 
formace k našemu františkánsko-
-kapucínskému způsobu života. 
Ústředním tématem těchto setkání 
je naše identita. Záměrem iniciativy 
je školit současné i budoucí formá-
tory pro službu formace v Řádu a 
vytvářet podmínky, aby bratří za-

pojení do formačního procesu v 
CCB (Konference kapucínů Bra-
zílie) mohli vzájemně sdílet zku-
šenosti a upevnit své žité bratrství. 
Důvody pro vznik této Scholy 
Fratrum jsou dva: přehledněji 
defi novat naši františkánsko-ka-
pucínskou identitu a sjednotit for-
mační proces v rámci CCB podle 
požadavků, jak byly formulovány 
v listu generálního ministra s cílem 
»oživit plamen našeho charisma-
tu«. Příští část druhého běhu se 
uskuteční ve dnech 19. až 31. ledna 
2014 opět v Hidrolândii.

Děti »evangelizátory« v roce víry

ki
vv
dd
pp
c
s
k
k
ť

t 
m
m 
e

IV. národní setkání bratří laiků

PORTO ALEGRE, Brazílie – Ve dnech 4. až 8. února se v bra-
zilském Porto Alegre (stát Jižní Rio Grande) uskutečnilo IV. 

národní setkání kapucínských bratří laiků na téma: »svědectví, my-
stika a proroctví«. Přítomni byli bratři laici z brazilských provincií. 
Setkání se již podruhé účastnil také generální defi nitor br. Mark 
Schenk, který je rovněž br. laik. Setkání bylo přidruženo k formač-
nímu běhu kapucínských animátorů v oblasti povolání z Konfe-
rence brazilských kapucínů. Přítomni byli také generální defi nitoři 
Sergio Dal Moro a Hugo Mejia. 

Misionář říká, že “s rozdílením se začalo v červnu 2012 a mělo 
by být dokončeno do 20. února”. Podle údajů OSN vláda ve 
Windhoek investovala do vzdělání ekvivalent 6,4% hrubého 
národního produktu. V zemi, kde žije jen něco přes dva mili-
ony obyvatel, nepřesahuje analfabetismus 12%. 

O S T
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K A P U C Í N S K Á  P Ř Í T O M N O S T 
Z P R Á V Y  A  Z P R Á V I Č K Y

Spisy Mons. Padoveseho v turečtině

ISTANBUL, Turecko – Ředitel papežského misijního 
díla (POM) v Turecku P. Martin Kmetec OFMConv. 

kdysi vyjádřil přání, že 
“by bylo velmi užiteč-
ným velkým darem, 
kdyby spisy kapucín-
ského biskupa Lugi-
ho Padoveseho byly 
přeloženy do turečti-
ny”. Tento návrh byl 
vyslyšen v době, kdy 
křesťanské komunity 
v Turecku slaví rok 
víry, v němž si rozlič-
nými ekumenickými 
akcemi připomínají 
dvě postavy mučední-
ků, kteří položili svůj 
život za misii: Mons. 
Luigi Padoveseho, apoštolského vikáře v Anatolii, zabi-
tého roku 2010, a P. Andrey Santoro, misionáře iniciativy 
Fidei donum, zavražděného roku 2006. Mons. Padovese 

byl vědecky činný v oblasti patristiky a větší část jeho 
spisů se týká církevního Otců z prvních křesťanských 
století. P. Kmetec prohlašuje: “Stále cítíme, jak nám chy-

bí, avšak připomínka těchto dvou postav 
nám velmi pomáhá při misii dnes, v roce 
víry. Cítíme výzvu prohloubit jejich vizi mi-
sie. A prvním krokem by mohl být překlad 
spisů Mons. Padoveseho. On miloval Turec-
ko a připomínal ho zvláště jako zemi, kde se 
v pohanském světě zrodila Církev. Zde se 
uskutečnilo prvních devět koncilů: v Turec-
ku je přítomna památka na Církev prvních 
století, která čeká na znovuobjevení. Dou-
fejme, že spisy Mons. Padoveseho se dočka-
jí hojného rozšíření v Turecku, aby v této 
zemi mohlo zakořenit duchovní, kulturní a 
pastorační dědictví Mons. Padoveseho”. A 
P. Martin dodává: “U P. Santoriho si připo-
mínáme především jeho styl přítomnosti a 
svědectví, který se vyznačoval prostotou a 

inkulturací do prostoru, kde žil”. 

Františkánský festival: společenství a evangelizace

ITÁLIE – V kraji Emilia Romagna od roku 2009, vždy 
koncem září několik dní před svátkem sv. Františka, 

probíhá Františkánský festival. Zrodil se z nápadu jed-
noho bratra kapucína, kterého se chopila jeho provincie 
a zapojila do spolupráce terciáře, laiky a skauty činné při 
jejich klášterech. Od roku 2010 se festival stal oficiálním 
vyjádřením františkánského hnutí v kraji Emilia Romagna. 
Od té doby se začali stále více zapojovat také bratři ostat-
ních obediencí kraje, sekulární františkáni a františkánské 
sestry misionářky z Assisi. Roku 2013 se již páté pokračo-
vání festivalu zaměří na téma cesta/pouť/poutnictví. Od 
tohoto roku se přistoupilo také k větší spolupráci s Ital-
ským františkánským hnutím. Františkánský festival dále 
roste a zájem o něj již dostává národní rozměr. Kromě 
toho bratři žijící v Itálii nebo cizinci, kteří projeví zájem o 
tuto akci, mohou navštívit tento podnik a učinit zde pěk-
nou zkušenost. Dost možná je to vhodná platforma pro 
přenášení a implementaci nápadů do jiných národních a 
kulturních prostředí. Tento festival otvírá nám bratřím, 
sestrám i sekulárním františkánům konkrétní možnost 
vrátit se na náměstí mezi lidi a svědčit jim o evangelních 

hodnotách prostým a kulturním způsobem ve formátu 
festivalu, který, jak se zdá, dnes lidé stále více oceňují. 

Nabídka roku víry

MEXIKO – Ve dnech 8. až 10. ledna kapucíni z nové Kustodie 
severního Mexika slavili svou první mimořádnou kapitulu. Byly 

schváleny stanovy, které budou určovat tón kapucínského života v nové 
kustodii. 19 bratří kapitulářů spolu s 11 bratřími s časnými sliby v roli 
pozorovatelů, prožívali tuto historickou chvíli jako okamžik Boží milosti 
pro jejich kapucínský život. Přítomnost kapucínů v severním Mexiku 
započala roku 1985 příchodem čtyř bratří misionářů z Provincie Panny 
Marie Andělské v Kalifornii. V současnosti jsou zde přítomni také bratři 
misionáři z brazilské Provincie Sv. Pavla a indické Provincie Goa. 

První kapitula Kustodie severního Mexika
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Z P R Á V Y  A  Z P R Á V I Č K Y 
F R A N T I Š K Á N S K Á  R O D I N A

ŘÍM, Itálie – Hlas Amedea Minghiho, známého 
římského písničkáře, vypráví o originální cestě ve 
společnosti některých »velikánů víry«, věrohodných 
svědků dějin spásy a lidstva. Činí tak prostřednic-
tvím koncertu – akce nabídnuté v divadlech i na 
náměstích, na posvátné půdě katedrál, na poutních 
místech a v kostelech, a “všude tam, kde se víra a 
umění pojí, aby pozvedal zpěv víry ke chvále Stvoři-
tele”. Dílo »hledači Boha«, zpívá pod patronací Pa-
pežské rady pro novou evangelizaci, Papežské rady 
pro rodinu, Italské biskupské konference, Františ-
kánské rodiny Itálie.

Koncert je nabídnut jako “evangelizace schopná za-
pojit věřící k prožití intenzivních okamžiků zamyšle-
ní prostřednictvím ‘laického’ písničkáře, zpívajícího 
věřícímu i nevěřícímu obecenstvu s cíle znovu ob-
jevovat, zhodnocovat a prožívat dar víry”. Jedná 
se o zajímavou náboženskou a kulturní iniciativu s 
velkým ohlasem – vysvětlují organizátoři – která se 
zrodila jako odpověď na Pastorační výzvu pro rok 
víry, vybízející pastýře, aby se s využitím nových 
sdělovacích prostředků snažili podporovat akce na 
téma víry na lidové úrovni a přístupné širokému pu-
bliku, ve kterých se bude vypovídat o principech a 
obsazích víry prostřednictvím poznání svatých jako 
autentických svědků víry (Kongregace pro nauku 
víry)”. »Hledači Boha«, které akce předkládá k po-
zornosti veřejnosti, jsou: Abrahám, »náš Otec víry«, 
Ježíš Kristus a jeho zvěst evangelních blahoslaven-
ství, Maria »žena, jež řekla Ano«, Pavel z Tarsu s 
jeho proměnou »z pronásledovatele na apoštola ná-
rodů«, a také František z Assisi a jeho »zpěv víry 
Stvořiteli«, Maxmilián Kolbe a jeho »víra a láska v 
Osvětimi«, Matka Tereza z Kalkaty a její »objaté utr-
pení a chudoba«, Jan Pavel II. a jeho »být na cestách 

světa svědkem 
pokoje«, A cestu 
uzavírá P. Pino 
Puglisi, »první 
blahoslavený mu-
čedník mafie« a 
modlitba Otčenáš 
jako »modlitba 
lidstva pozvednu-
tá k Otci«.

Hledači Boha Evangelizace 
a komunikaceHudebně katechetická akce 

v roce víry
tři lekce pro řeholníky

ŘÍM, Itálie – Dne 19. února se začaly kurzy na téma 
Evangelizace a komunikace určené pro řeholníky a 

laiky činné v pastoraci, Motem kurzů je: »Slova a video při 
hlásání«. Kurzy organizuje NOVA-T, společnost italských 
kapucínů pro komunikaci a multimediální produkci. Cí-
lem kurzů je posílit schopnost používání nových digitál-
ních komunikačních prostředků pro službu evangelizace 
a pastoraci. První setkání bylo na téma »Hlásání jako ko-
munikace« a jazykové prostředky, které lze převést ze slov 
na obrazy, z textů na video. Následné lekce pokračovaly 
19. března, na téma »Evangelium lze hlásat na sociálních 
sítích« a 16. dubna pak na téma: »Jak se vytváří a spravuje 
webová stránka«. Celá akce probíhá ve fraternitě bratří 
kapucínů v Římě na Via Cairoli. 

ASSISI, Itálie – Dne 29. 
ledna 2013 byl znovu 

zvolen generální ministr 
Řádu menších bratří kon-
ventuálů br. Marco Tasca 
z Provincie sv. Antonína 
(Padova, Itálie). Je to 119. 
generální ministr Řádu men-
ších bratří konventuálů. 

Znovu zvolen generální ministr 
OFMConv.

Klariánské prameny

ASSISI – V měsíci únoru se 
předvídá publikování italské-

ho překladu sbírky středověkých 
františkánských pramenů, které 
budou připojeny k Františkánským 
pramenům. Poprvé budou péčí G. 
Boccaliho publikovány také Fonti 
Clariane (prameny o sv. Kláře), 
Assisi: Vydavatelství Porziuncola, 
2013, ISBN 978-88-270-1011-2, 
1472 s., 60 Euro.


