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Ty jsi naše víra
Představení Listu generálního ministra

R

ok víry, vyhlášený papežem Benediktem XVI., a co do obsahů i
motivace nově formulovaný papežem
Františkem, vybízí každého bratra, aby
prověřil a obnovil svůj vztah k Pánu.
Těmito úmysly začíná i list, který generální ministr br.
Mauro Jöhri píše
všem bratřím kapucínům.
Je uveden slovy
Panny Marie: “Zde
jsem, ať se mi stane, podle tvého
slova”, a následuje
přehlédnutí cesty
víry pod zorným
úhlem následování.
Ta je pak zhodnocena jako teologické místo, především jako hledání
smyslu, který předchází její rozvoj.
Právě při té příležitosti je řečeno: skutečně u Marie “Poslání předchází před
pochopením”.
Právě tato věta: “Poslání předchází
před pochopením”, je základní myšlenkou a snadno rozeznatelnou osnovou Listu psaného všem bratřím Řádu.
“Cesta víry”, která se vine jako čas milosti v době duchovních těžkostí. Právě
tam v následování Krista povzbuzeni
slovem “Odvahu, nebojte se”, zakoušíme zkušenost růstu a vědomí, ale především společenství s tím, který působí

zrod víry a vede ji k naplnění (Žd 12,2).
Odrazem této zkušenosti jsou i slova,
která zaznamenala setkání mezi Pannou Marií a její sestřenicí Alžbětou.
Jsou to slova, jež “zastavují čas”, v
radosti, která se rodí z prožívané víry.
“Blahoslavená, která uvěřila, že se splní Pánova
slova” (Lk 1,45).
Je čas duchovních těžkostí, čas milosti a čas
radosti.
V jasném povědomí, že
“dar víry je třeba střežit
a rozvíjet”, si také uvědomujeme, že “věřící je
ohrožován pokušením ke
zvykovosti, ke kompromisům a nezřídka i k vyprahlosti, které posouvají
pocity skleslosti, jež brání
vidět před sebou jasný a
zářivý obzor, který víra
otvírá naší existenci. Generální ministr na to reaguje výzvou
všem bratřím, aby mezi sebou vzájemně sdíleli dar víry.
A tak i zakončuje: “Toužím po tom, aby
naše provinční i místní bratrská společenství byla místy, kde se vzájemně
podpíráme na cestě víry a pomáháme
si poznat přítomnost Pána vzkříšeného mezi námi. Vydávejme si vzájemně
svědectví o kráse víry, a milosrdně i
trpělivě si pomáhejme v obtížích víry,
které občas navštíví naši existenci.”
fr. Umberto Losacco OFMCap.

Změny
v generálním definitoriu

Ř

ÍM, Itálie – Br. Cesar
Acuin, generální definitor za PACC, požádal, aby
byl ze zdravotních důvodů
zproštěn svého úřadu.
Generální definitorium
přijalo jeho žádost na svém
řádném zasedání dne 17.
června 2013. V následujícím
»mimořádném« zasedání, k

němuž došlo během setkání
s novými provinciály, dne 27.
června, po obdržení návrhů
ze strany Konference PACC,
jmenoval generální ministr se
souhlasem svého definitora
generálním definitorem br.
Victoriuse Dwiardy, doposud provinciála Provincie
Pontianak v Indonésii.
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Nový
generální definitor

B

r. Victorius Dwiardy, jmenovaný za generálního definitora na
zasedání definitoria dne 27. června
2013 jako náhrada za odstoupivšího
br. Cesara Acuina, se narodil 11.
prosince 1966 v indonéském Sebalos. Dne 15. července 1989 vstoupil do kapucínského noviciátu v
Provincii Pontianak, roku 1990 složil
své první sliby, a doživotní sliby
složil 23. srpna 1997. Po ukončení
filozoficko-teologických studií byl 2.
října 1999 vysvěcen na kněze, a pak
studoval občanské právo na Křesťanské univerzitě Indonésie v Jakartě, kde se specializoval, a roku 2008
dosáhl doktorátu v oblasti soukromého práva. Pracoval pak jako farní
vikář v katedrální farnosti Arcidiecéze Pontianak, sloužil jako generální
sekretář a kancléř a také člen rady
poradců v téže arcidiecézi. Br. Victorius byl také výkonným sekretářem a
následně předsedou Dharma Insan
Foundation – což je nadace zřízená
Arcidiecézí Pontianak, pro vydržování katolické nemocnice sv. Antonína
a Vzdělávacího ústavu pro ošetřovatelky a porodní asistentky. V rámci
Řádu byl definitorem a provinciálem
Provincie Pontianak. Byl místopředsedou a nedávno se stal předsedou
Konference PACC.

P R O N Á ZO R N O S T
“ P Ř Í T O M N O S T, S V Ě D E C T V Í ,

V Y T R VA LO S T

A …

T R P Ě L I V O S T ”

V

posledním čísle BICI jsme si mohli přečíst zprávu o návštěvě generálního ministra br. Mauro Jöhriho a jeho vikáře br. Štefana Kožuha u bratří kapucínů žijících
na Islandu. Jen krátce nato mezi nás dorazil i jeden misionářů na Islandu br. David
Tencer a měli jsme tedy příležitost položit mu několik otázek ohledně jeho zkušenosti,
kterou prožívá na Islandu.
Br. Umberto Losacco ofmcap

Přítomnost, svědectví,
vytrvalost a… trpělivost
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▪ Bratře Davide, příští rok oslavíš již deset
let od svého příchodu na Island. Ty nejsi
Islanďan. Pocházíš ze Slovenské republiky,
vlasti sv. Alžběty, patronky SFŘ, a do »země
Elfů« jsi dorazil v říjnu 2004. Jaké vzpomínky máš na to období na Slovensku? A na
tvou komunitu?
Pro mne se nejedná o období života
patřící minulosti, nýbrž o stále přítomnou skutečnost. Protože i když
teď žiji na Islandu, zůstávám členem
naší Slovenské provincie a udržuji s ní
hluboce bratrské vztahy. Jestliže jedu na
dovolenou na Slovensko, mohu vždy
říci: „jedu domů“. Díky Bohu to platí
i obráceně. Když odjíždím ze Slovenska, znovu říkám: „jedu domů“, tj. na
Island… a doufám, že dříve než umřu,
budu moci naposledy říci: „odcházím
domů“…
▪ Co tě vedlo k tomu, že jsi opustil hornaté
území Střední Evropy a vydal se doprostřed
Atlantiku mezi moře severu, aby ses tu dotýkal vikingské půdy?
Myslím, že to byl sám Bůh, kdo mne
ponoukal, abych přišel na toto místo.
Velmi se mi tu líbí, ale kdyby to nebyl
on (kdo mne sem posílá), už bych tu
nechtěl být. Již léta jsem cítil povolání jít do misií, a vždycky mě to táhlo
někam na Sever… do Grónska, na
Sibiř… Island byl jednou z možností…
▪ Na Islandu lidé již dlouhá staletí praktikují luteránskou víru. Jak je tomu s katolíky?
Můžeš nám něco říci o islandském náboženském duchu? Jak je to katolickými komunitami?
Islandští křesťané patří do Islandské
národní luteránské církve. Na jiných
protestantech jsou nezávislí, ale jsou s
nimi v úzkém kontaktu. My, katolíci,
jsme zde skutečná menšina (asi 3%
populace), složená z nemnoha rodáků
a mnoha přistěhovalců. Mohu však
říci, že vztahy s místní církví jsou velmi
dobré. Když například mluví o katolické církvi, hovoří o »mateřské církvi«. Mám již 50 let, ale nikdy ve svém
životě jsem neslyšel, že by takto mluvili
protestanti.
▪ Mohl bys vypíchnout, na jakých hodnotách
Islanďanům záleží při žití a sdílení víry v

Interview s br. Davidem Tencerem OFMCap.

Krista?
Ki ?
Zde je všechno jiné: počasí, příroda i
mentalita. Když jsem přijel, potřeboval
jsem určitou dobu, abych si zvyknul.
Vzpomínám, že když jsem chtěl odemknout dveře, bylo třeba otáčet klíčem
přesně opačně. A stařičký biskup, když
mne viděl, mi řekl: „obráceně… pamatuj si, že na Islandu je všechno obráceně…“ Velkou hodnotou, v tradičních
katolických zemích dosti vzácnou, je
zde osobní zodpovědnost za víru a
církev.
Katolická církev zde přežila v obtížných dobách počátkem 20. století právě
díky jednotlivcům… V té době tu byl
oficiálně jen jeden katolík, Gunnar Einaarsson, který tak vychoval i své děti;
poslední ze synů se pak stal knězem, a
roku 1942 byl jmenován prvním biskupem Diecéze Reykjavík. Osobní odpovědnost přináší plody právě takto…
▪ Podle kronik byl první kapucínský dům
otevřen roku 2007. Ty jsi ale byl na tomto
území již od roku 2004. A když islandský
biskup roku 2010 požádal o založení nové
kapucínské fraternity pro péči o přistěhovalce
z Polska, Litvy a Filipín, přítomné na ostrově, co jsi pociťoval, jak jsi reagoval?
Velkou radost, … že je to Bůh, kdo
nám dává růst, … a že vztahy s diecézí
jsou tak dobré a otevřené… nevím…
radost… radost.
▪ Pak na setkání, které proběhlo na generální
kurii roku 2010 ve dnech 15. až 18. listopadu, generální definitorium vyhodnotilo pozitivně žádost islandského biskupa o založení nové
fraternity. Jaká je vaše pastorace? Můžeš nám
přiblížit svou fraternitu?
V současnosti jsme tu tři bratři ze
Slovenské provincie. Doufáme však, že
budeme moci zvýšit počet. Je tu nějaký
zájemce o naše povolání a měli jsme
také novice, který pak odešel, avšak
uchoval si k nám velmi úzký vztah…
Území naší farnosti se rozkládá na
jihovýchod podél asi 700 km pobřeží a
objímá celý východ Islandu. Obyvatel je
asi 20.000, z nichž asi 700 jsou katolíci.

Avšak jak jsem vysvětlil luteránským
kněžím na jednom setkání, všech 20
tisíc je našich, protože jsme povinni
modlit se za všechny.
Na našich mších se obvykle účastní
tak 10 lidí, ale jsme ze šesti národů…
Rekord jsme zaznamenali o Vánocích
roku 2005, kdy na noční mši svatou
bylo přítomno 33 národností. Je tedy
jasné, že komunikace není možná
prostřednictvím slov. Zdá se mi, že
to, co přináší plody, je přítomnost,
svědectví, vytrvalost … a trpělivost
… jak říkají Islanďané, „když Bůh
tvořil čas, stvořil ho v hojnosti!“
▪ Tento rok jste zde měli na vizitaci
generálního ministra: Chceš nám o tom něco
říci? Jaká jsou tvá očekávání?
Byla historická událost, protože
poprvé od stvoření světa přišel
kapucínský generál na Island. Pro

K A P U C Í N S K Á

mne osobně to bylo velmi bratrské gesto, kterým nám sdělil, že nejsme
opuštěni, zapomenuti, ztraceni mezi ledy… A co z toho vzejde? Věřím a doufám, že věci se pohnou kupředu. Ale i když se nezmění nic,
již toto vědomí bratrství, které sem přinesli bratři Mauro a Štefan, je
pro nás velmi cenné.

Setkání nových ministrů ve Frascati

F

RASCATI, Itálie – Ve dnech
23. až 29. června 2013 se konalo již podesáté od rozhodnutí
generální kapituly roku 2000, obvyklé formační a informační setkání nových ministrů. Tentokrát
bylo novinkou, že zatímco až do
roku 2012 se setkání uskutečňovalo v lednu, letos bylo rozhodnuto
uspořádat v červnu, což je klimaticky příznivější období. Účastnilo
se ho 32 vyšších představených –
provinciálů, viceprovinciálů a kustodů – zvolených v průběhu roku
2012 a během prvních pěti měsícůů
tohoto roku.

Během dopolední se projednávalaa
témata s klíčovým významem pro
animaci: Postava a role ministra,
Autorita a poslušnost pod zorným
úhlem pastorace, Věrnost zasvěcenému životu, zvláště pak slibu
čistoty, Řízení správní oblasti z hlediska církevního práva, Konstituce
a Nařízení, Bratrská spolupráce
mezi správními oblastmi, Řádová
formace, Mezinárodní ekonomická
solidarita, Animace misií, Animace na poli Spravedlnosti, pokoje a
ekologie. Kromě jiného byly představeny dva dokumenty schválené
poslední generální kapitulou roku
2012: První se zabývá procedurami
závaznými v případech zneužívání
mladistvých a asistenčně závislých
dospělých. Druhý dokument se
týká směrnic pro oblast bratrské
spolupráce mezi správními jednotkami, která byla až donedávna
označována za personální solidaritu. V oblasti hospodaření generální
ekonomát jednak zdůraznil potřebu stále více rozvíjet bratrské hospodaření a také představil novou
iniciativu, která spočívá v digitálním inventáři našich domů. Kaž-

dému vyššímu představenému byl
zaslán odkaz na webové stránky,
na kterých je třeba do konce roku
on line vyplnit přednastavené moduly informacemi potřebnými pro
databanku kapucínského kulturní-

ho dědictví na celém světě.
Účastníci se také, jako obvykle,
mohli setkat s bratry odpovědnými za rozličné úřady a služby na
generální kurii. Osobně poznali
bratry, kterým jsou svěřeny, jejich
práci a úkoly, které by měl ministr
vykonávat vzhledem k jednotlivým
institucím. Na závěr bylo zorganizováno setkání s celou fraternitou
generální kurie při společné večeři ve Frascati. K tomu všemu byla
přidána také návštěva Mezinárodní
koleje, a jiných centrální institucí Řádu: františkánského muzea,
knihovny a generálního archivu.
Během dopoledne posledního dne
se každý z účastníků mohl podělit
o vlastní zkušenost prožitou během tohoto týdne. Zvláště bylo
zdůrazňováno bratrské ovzduší,
které se vytvořilo mezi účastníky,
přítomnost generálního ministra
a definitorů během celého setkání,
liturgická modlitba, a společně konaná meditace.

Bratrská návštěva v Turecku

T

URECKO – Ve dnech 19. až
26. května se uskutečnila bratrská návštěva generálního definitora br. Pio Murata, v doprovodu
provinciála Provincie Emilia-Romagna v Kustodii Turecka. Br. Pio,
který pochází z Izmiru (starověká
Smyrna), navštívil čtyři kapucínské
komunity a mluvil se všemi bratry.

Působivý byl večer v Maryemana,
kde se uskutečnilo bdění s pochodněmi u příležitosti svátku sv. Jana,
za účasti stovky tureckých křesťanů, sdružujících se kolem našich
komunit. Velmi intenzivní byla nedělní mše svatá nad hrobem apoštola, které předsedal biskup Mons.
Ruggero Franceschini za účasti asi

P Ř Í T O M N O S T

Zasedání generálního definitoria
ŘÍM, Itálie – Ještě před pátým zasedáním definitoria, dne 8. června 2013, generální ministr
doprovázený generálním prokurátorem a svým
osobním sekretářem, předložil Svatému stolci k
potvrzení Konstituce a Nařízení našeho Řádu,
schválené 84. generální kapitulou a následně
přehlédnuté právnickou komisí a redakční
komisí.
Na samotném zasedání, které proběhlo ve
dnech 17. až 21. června 2013, byla projednávána
témata související s rozličnými osobními záležitostmi bratří i provincií a ohledně meziprovinční spolupráce. Diskutovalo se také o zprávách v
polovině tříletí, zaslaných jednotlivými správními oblastmi Řádu, a o zprávách ze setkání s
Konferencemi a z nedávno slavených provinčních kapitul.
Byly schváleny některé žádosti o přijetí do Mezinárodní koleje pro akademický rok 2013/2014,
které nevyžadovaly přiznání stipendia.
Na zasedání byli přizváni někteří bratři odpovědní za různé úřady a služby generální kurie
a na období tří let byl schválen nový manuál
generálního ekonoma.
Správní oblasti Řádu
Byla přijata žádost z Domu přítomnosti v
indické Arunachal Pradeshi o zřízení Delegatury Arunachal Pradesh. Současně se z Domu
přítomnosti v Malawi stane Kustodie Malawi.
Generální kurie – jmenování
Br. Jean Marcel Rossini, z Provincie Sardinie a
Korsiky, byl jmenován sekretářem pro francouzštinu a pomocníkem generálního postulátora.
Současně bude konat službu místního ekonoma
ve fraternitě v Garbatelle.
Br. Domenico Donatelli, z Provincie Apulie, byl
jmenován animátorem liturgie pro Mezinárodní
kolej sv. Vavřince z Brindisi.
Br. Carlo Calloni, z Provincie Lombardie, byl
jmenován delegovaným členem Konference
CCA pro Generální formační radu.
Byly také vypracovány první směrnice pro
slavení VIII. PRŘ, které se bude věnovat tématu
»milost práce«.
Na šestém zasedání definitoria, které proběhlo
27. června 2013 v Římě během setkání nových
ministrů, byl br. Hugo Mejia Morales jmenován
nejen novým generálním definitorem, ale také
generálním sekretářem pro animaci misií; a br.
Joaquim José Hangalo z Viceprovincie Angoly
byl jmenován správcem počítačů na generální
kurii.
Bratři františkáni na hoře Athos
ŘECKO – Mezinárodní františkánské centrum
pro dialog (CEFID), zorganizovalo ve dnech
10. až 12. června 2013 oficiální návštěvu Hory
Athos, v reakci na pozvání P. Ioustinose a P.
Joannikiose, dvou mnichů z Athosu, kteří v říjnu 2012 přišli na pouť do Assisi, a s otcovským
požehnáním konstantinopolského patriarchy
Bartoloměje I. Návštěvy se účastnili: Br. Jerzy
Norel, generální vikář Řádu Menších bratří
konventuálů, br. Mauro Gambetti, kustod Posvátného konventu v Assisi, br. Silvestro Bejan,
generální delegát pro ekumenický a mezinábo-
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ženský dialog, a dva přátelé a spolupracovníci
CEFID: čestný občan Athosu pan Virgilio
Avato z Grottaferraty a řecký novinář pan
Ioannis Chrysafis. Nakolik se zdá, návštěva
tohoto typu nemá precedens v celé historii
františkánského řádu.
Když prvního dopoledne dne 10. června
dorazili bratři do posvátného konventu
Simonopetra, byli přijati ve velkém kapitulním sále v atmosféře křesťanského bratrství,
okázalé velkodušnosti a pohostinnosti. Během
pobytu, který trval tři dny, následovalo mnoho
zajímavých rozhovorů s egumenem P. Eliseem
a s mnichy komunity a bylo dohodnuto, že se
zopakuje setkání v Assisi za účelem sdílení bohatého duchovního dědictví v otázce spojení s
Bohem i v otázce jeho božského světla, jež nás
proměňuje, aby se všechno identifikovalo v absolutní a nekonečné myšlence na Boha. Bratři
přítomní na rozličných bratrských okamžicích
mnišské komunity se účastnili společně s
mnichy náboženských bohoslužeb posvátného
konventu Simonopetra (ranní chvály, božská
liturgie, nešpory) a také jídel.
Otcové aghiorité ze svaté Hory Athos přijali
své bratry františkány vskutku s velkou
láskou a díky této návštěvě byl uskutečněn
další malý krok k nalézání duchovních pout a
ke vzájemné otevřenosti, vždyť všichni jsme
hledači Boha..
Br. Silvestro Bejan, OFMConv.
Generální delegát pro ekumenický a mezináboženský
dialog
Františkánská rodina
na MSM v Riu 2013
RIO DE JANEIRO, Brazílie – Františkánská
rodina v Brazílii (FFB) se připravuje poskytnout pravé bratrské setkání všem těm, kdo jsou
vázáni, nebo přitahováni k cestě sv. Františka
a sv. Kláry z Assisi, která i dnes má miliony
následovníků a podpůrců charismatu na celém
světě. Je plánováno, že naše františkánská
přítomnost bude prezentována následujícími
způsoby: (1) Mezinárodní setkání františkánské
mládeže (GiFra) – ve dnech 19. až 22. července
ve městech São João del Rei, MG. (2) Stánek
pro prezentaci povolání – 23. až 28. července
od 10:00 do 20:00 v Quinta da Boa Vista a v
Rio de Janeiru. (3) Františkánský prostor – setkávací prostor, kde budou hudební a umělecká
představení, workshopy, prostor pro modlitbu
a přemýšlení a to vše v co nejhlubším bratrském společenství – ve dnech 23., 25. a 26.
července od 10:00 do 19:00 hodin. (4) Setkání
s františkánskými generálními ministry – jako
pravá rodina, bude tu úzký a přímý dialog s
mladými i s františkány všech obediencí. Tak,
24. července v 15:00 v kostele sv. Sebastiána
ve čtvrti Tijuca, se uskuteční velké setkání celé
Františkánské rodiny s ministry a ostatními
generálními představenými rozličných větví
naší mnohotvárné rodiny.

tří stovek křesťanů. O animaci zpěvů se postarali křesťané z Antiochie a
skupina afrických křesťanů žijících v Izmiru. Odpoledne br. Pio ukončil
návštěvu společným setkáním, kde byli přítomni všichni bratři z Kustodie.
Povzbudil je v apoštolátu, který zde konají, a vybídl je, aby hleděli vstříc budoucnosti s důvěrou. Navrhl jim, aby přemýšleli o plánech na obnovenou
evangelizaci, která by umožnila zapojení i ostatních provincií v této zemi
tak cenné pro křesťany celého světa.

Delegatura Kuby přechází
pod Provincii Maranhão-Pará-Amapá

L

AS FECHAS, Kuba – Po intenzivní misionářské práci, trvající
více než dvě století, předává Provincie Španělska, na základě dekretu generálního ministra, odpovědnost za

Delegaturu Kuby brazilské Provincii
Maranhão-Pará-Amapá. K předání
došlo během zvláštního kongresu

S

Delegatury, jenž proběhl ve dnech
1. až 3. června 2013. Účastnili se ho
bratři, kteří tam pracují spolu s delegátem br. Antoniem Martinsem,
provinciálové: br. Deusivan Santos
( Maranhão-Pará-A mapá)
a br. Benjamin Echeverría
(Španělsko); generální definitor pro Brazílii br. Sergio
Dal Moro a generální definitor pro španělskou jazykovou oblast br. Hugo Mejía,
který také přečetl dekret generálního ministra a předsedal slavnostní eucharistii, při
které koncelebrovalo dvanáct kapucínů. Kubánských
kapucínů, nepočítaje španělské a brazilské, je 10. Žijí ve
čtyřech fraternitách a pracují
v misijní službě, ve farnostech a ve
formaci.

Kapucíni na »Pochodu pro život«

EOUL, Jižní Korea – Dne 8.
června 2013 se devět bratří kapucínů účastnilo druhého Pochodu pro
život v Koreji, události organizované organizací Pro-Life
Aliance v Parku Yeouido Hangang v Soulu. Navzdory vedru
se shromáždilo velké množství
lidí »pod týmž slunečníkem«
obrany života od jeho počátku až do přirozeného konce.
Advokáti, profesoři, mládež
a také řeholníci, katolíci, protestanti, budhisté a obecný lid
všeho věku se shromáždili na
otevřeném prostranství podél
řeky Han. Akci, jíž přecházelo
několik »zahřívacích« přípravných setkání, zahájil proslov
Otce Kazimíra a pak pokračovalo
hudebními produkcemi, tancem a
svědectvími. Tento Pochod za život
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se tak trochu podobá tomu, jenž
existuje ve Spojených státech od
roku 1973 s cílem protestovat proti

tamější legalizaci potratů. V Koreji
proběhl poprvé roku 2012.
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