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“Kdo jsme my, Menší bratři kapucí-
ni?” Právě touto otázkou začíná 

generální ministr br. Mauro Jöhri svůj 
zatím poslední okružní list, rozeslaný 
dne 4. října celému Řádu pod názvem: 
»Identita a přináležení Menších brat-
ří kapucínů«. Stručně shrnuto nás list 
vyzývá, abychom jako jednotlivci i jako 
komunity žili, co jsme slíbili evangelní-
mi sliby v našem Řádu. Při této výzvě 
však podniká důležité a účinné puto-
vání realistického, konkrétního a bra-
trského přemýšlení nad způsobem, jak 
každodenně postupujeme vpřed. Tako-
vé životní rozhodnutí nás zapojuje do 
historického sledu bratří, kteří staletí 
před námi čili toutéž cestou ve stopách 
sv. Františka a podle ideálů kapucínské 
reformy, a kteří, jakožto vzory svatosti, 
jsou pro nás dnes pobídkou, abychom 
v dnešní rozporuplné době hledali, což 
je jediný způsob, jak neztratit naši ka-
pucínskou identitu, neboli abychom 
se stále vraceli ke svému přináležení v 
tomto jedinečném charismatu velké 
františkánské rodiny v Církvi. 
V dnešní době, extrémně pozname-
nané individualismem, bude odlišují-
cím prvkem našeho dnešního příbě-
hu »přisuzování prvořadého významu 
bratrskému životu«. Bratrský život je 
prvkem našeho přináležení k duchovní 
rodině, zamýšlené Františkem z Assisi. 
Tento »bratrský život« byl však vždy 
přítomen na přesně a závazně vybíra-
ných místech a pozicích, a to i fyzicky 
a zeměpisně, aby umožňoval blízkost 
lidem, avšak současně zachovával pro-
stotu a ústraní, mnohdy nechtěné dru-
hými. Těmito znaky se vždy vyznačoval 
náš život a apoštolát. 

A právě zde k nám promlouvá život 
našich světců. A díky Bohu jich máme 
velké množství! Téměř všechny z nich 
bychom mohli popsat jako »laskavé 
a milosrdné bratry«, protože se neu-
chylovali k neplodnému »útěku před 
světem«, ve kterém by se skrývali před 
voláními, nebezpečími a utrpením 
prostých lidí, ale naopak je sdíleli po-
hledem víry a činnou solidární láskou, 
hraničící s hrdinstvím, avšak vždy při 
zachování františkánské radosti a pro-
stoty. A tak vnější znaky, doprovázejí-
cí naši kapucínskou identitu, – hábit, 
plnovous, poustevna, – nejsou pouze 
pomůckou pro naše rozlišení v ikono-
grafi i, ale jsou ještě pravým znakem ro-
dokmene, k němuž patříme, a který v 
dějinách Církve vydal a stále vydává tak 
mnohé plody svatosti. 
Jestliže tedy pochopíme, že naše povo-
lání a poslání v současném složitém svě-
tě podléhajícím stálým a rychlým změ-
nám, je i nadále, stejně jako u našich 
»starších bratří«, objevováním Kristovy 
tváře v dnešní Církvi, existuje reálná 
možnost, že i nadále budeme platnými 
znameními pro budoucí generace, kte-
ré touží, aby se v nás mohly »dotýkat 
Kristova těla«, jak to zdůrazňuje také 
papež František. To však bude uskuteč-
nitelné jen tehdy, jestliže si uchováme 
nadšení těch, kdo očekávají skutečnost, 
která již buší na dveře rukama nově 
příchozích, vedených stopami svatosti 
těch, kdo žili před námi, nebo připra-
veni šířit náš způsob života za pomoci 
důsledné a přináležité odpovědi na tuto 
vzrušující výzvu, kterou je žít evangeli-
um s kapucínskou »DNA«.

Naši svatí: svědkové
“identity a přináležení”

poznámky o nedávném okružním listu gen. ministra - br. Francisco Lopes

ŘÍM, Itálie – Ve dnech 15. až 26. září 2014 se 
uskutečnilo řádné zasedání generální rady. 
Zde je výčet důležitých témat a rozhodnutí:
• Byl schválen rozpočet Mezinárodní 

solidarity pro rok 2015.
• Byl schválen počet delegátů pro VIII. 

PRŘ spolu se změnou místa jejího 
slavení: Mezinárodní kolej sv. Vavřince z 
Brindisi, Řím.

• Byl projednán program setkání ve Fati-
mě (1. až 5. prosince 2014).

• Byla přijata demise provinčního rádce 
br. Willibrorda Jana Geertse z Provincie 
Flandro-Belgické, a byl jmenován jeho 
nástupce v osobě br. Marcina Derd-
ziuka.

• Kustodie Dominikánské republiky a 
Haiti bude 14. října 2014 rozdělena na 
Generální kustodii Dominikánské re-
publiky a na Provinční delegaturu Haiti, 
podřízenou Provincii Rio Grande do Sul.

Pro generální kurii a domy závislé na gene-
rálním ministru byla schválena tato jmeno-
vání: delegát pro mnišky klarisky-kapucínky 
(br. Leonardo Ariel González z Provincie Rio 
de la Plata); delegát pro SFŘ (br. Francis 
Bongajum Dor z Kustodie Kamerunu); II. 
generální vicesekretář (br. Ivan Michele 
Milazzo z Provincie Palermské); kvardián v 
Garbatelle (br. Benitius Brevoort z Provincie 
Medanu); místní vikář v Garbatelle a sou-
časně kaplan pro klarisky (br. Hailemikael 
Beraki z Provincie Eritree).

ŘÍJEN-L ISTOPAD 2014
N° 277

Leonardo Francis Ivan Benitius Hailemikael
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P R O  N Á Z O R N O S T
G E N E R Á L N Í  P O S T U L A T U R A :  » T O V Á R N A  N A  S V A T É « ?

Jakou službu Řádu plní generální 
postulatura?
Prvořadým úkolem generální 
postulatury je dát plně vyniknout 
svatosti mnohých našich bratří, aby 
je Církev, ve své autoritě, vyhlásila 
za vzory a přímluvce pro všech-
ny, kdo věří v Pána Ježíše Krista, 
Božího Syna. Současně usiluje o to, 
aby se udržovala živá vzpomínka 
na přemnohé naše bratry a sestry 
Druhého Řádu (klarisky kapucínky) 
i bratry a sestry z institutů a kon-
gregací začleněných, nebo přidru-
žených k našemu Řádu, aby se na 
ně nezapomnělo. Konkrétně tedy 
generální postulatura plní trojí úkol: 
legislativní, normativní a technický. 
Generální postulatura totiž zahaju-
je, vede a uzavírá každou kauzu od 
diecézní fáze až po fází římskou; 
předává normy a texty, regulující 
liturgickou část; spravuje materiál 
kauzy. Je třeba také nezapomínat na 
úkol šířit a představovat spiritualitu 
a svatost jednotlivých služebníků 
Božích, ctihodných, blahoslavených 
a svatých, aby k dobru celé Církve 
i Řádu a k větší slávě Boží vyšla 
najevo jejich svatost, jako Boží dar 
pro všechny, a jako účast na životě 
samého Boha prostřednictvím Kris-
ta a působením Ducha svatého. 
Je ještě aktuální prohlašovat za blaho-
slavené a svaté?
Velmi často slyšíme říkat, že gene-
rální postulatura je »továrna na sva-
té«. Je to výraz, který podle mého 
názoru degraduje a banalizuje sva-
tost a nebere dostatečně v potaz vý-
znam a důležitost Ježíšova výroku: 
“Buďte dokonalí, jako je dokonalý 
můj Otec”. Generální postulátor se 
zajímá o kanonickou svatost, tj. o 
tu svatost, která je uznána církevní 
autoritou. Je to svatost vyznaču-
jící se svatým životem hrdinským 
stupněm ctností, pověstí svatosti a 
znameními, doprovázejícími tento 
život. Když představujeme život 
a činy tolika našich bratří, chce se 
tím říci, že i dnes je ještě možné žít 
život vracený Bohu, jak o tom mluví 
sv. František v Nepotvrzené řeholi: 
“Všechno vracejme svrchovanému 
a nejvyššímu Pánu a uznávejme, 
že mu to patří, a za všechno mu 

vzdávejme díky, protože od něj to 
pochází”. Prohlašovat za svaté je 
způsob jak oslavovat Boží milo-
srdenství a lásku v Kristu Ježíši. 
Není to jakýsi krám z dávných časů 
nalezený v zatuchlé sakristii, ale je 
to krása, která o sobě dává vědět. 
Jaký je stručný postup uznání svatosti 
nějakého bratra? 
Stanovy generální kurie v č. 33,3 
prohlašují: “Kauzy pro zahájení pro-
cesu se vybírají se souhlasem gene-
rálního ministra a jeho rady z těch, 
na kterých má Církev nebo Řád 
zvláštní zájem, a jsou schopny být 
nositeli významného poselství pro 
současné lidi”. Proces začíná tím, že 
provinciál nebo kustod požádají o 
proces beatifi kace nebo kanonizace 
bratra. Prvním krokem je ověřit 
pověst svatosti. Jinými slovy, zda o 
bratru za života, ve smrti, nebo po 
smrti byla vznesena významná kon-
zistentní svědectví ze strany Božího 
lidu, o životě vykazujícím znaky 
hrdinských ctností. Je důležité, aby 
pověst svatosti byla spontánní a 
nikoli vyvolaná, nebo ještě hůře vy-
tvářená od stolu. Jestliže je ověřena 
existence pověsti svatosti, začíná 
se techničtější a kanoničtější část. 
Postulátor zašle diecéznímu bisku-
povi místa, kde zemřel služebník 
Boží jednoduchou žádost o zahájení 
diecézního šetření, ve kterém se 
vyslechnou svědkové, shromáždí se 
archivní důkazy, prověří se nauka, 
a ověří se, zda neexistuje nevhodná 
úcta. Po uzavření diecézního šetření 
se akta předají na Kongregaci pro 
kauzy svatořečení, a tím se začne 
římská fáze kauzy. Po obdržení de-
kretu o právní platnosti diecézního 
šetření se přistupuje k přípravě tzv. 
»Positio« ve spolupráci se zpravodaj-
cem (relator) jmenovaným samot-
nou Kongregací. Následuje ověření 
faktů historickými a teologickými 
poradci a sborem kardinálů a bis-
kupů, kteří rozhodují, zda je možné 
považovat život služebníka Božího 
za hrdinský. Potom Svatý Otec 
schválí návrh prefekta Kongregace 
a dotyčný je dekretem prohlášen za 
ctihodného. Pro beatifi kaci je pak 
třeba jeden zázrak, tj. mimořád-
ná událost, dosažená na přímluvu 

ctihodného. I v tomto případě se 
uskutečňuje podobný proces jako 
ten, jehož výsledkem byl dekret o 
hrdinském stupni ctností: diecézní 
šetření, předložení akt do Říma, 
ověření akt v Římě, římská lékař-
ská komise, a výsledkem je dekret, 
uznávající událost jako »zázračnou«, 
čímž se otevírá cesta k beatifi kaci. 
Pro kanonizaci je vyžadován druhý 
zázrak, k němuž došlo po vydá-
ní dekretu o beatifi kaci. Proces 
kanonizace je pak tentýž jako u 
beatifi kace. 
Jak stále více zintenzivňovat spolupráci 
mezi správními oblastmi Řádu a gene-
rální postulaturou? 
Domnívám se, že pro zintenzivnění 
spolupráce je dobré znát některé 
kroky, které musí udělat provin-
ciál nebo kustod před otevřením 
kauzy. Prvním krokem, jenž je 
rozhodující pro úspěch kauzy, je, že 
provinciál se svou radou ověří, zda 
opravdu existuje pověst svatosti. 
Generální postulatura v tom může 
být platným pomocníkem tím, že 
se podělí o získané zkušenosti a 
normy vyžadované Církví, aby se 
zamezilo nejisté a tápavé cestě. 
Ministr pak musí generálními po-
stulátorovi představit bratra, který 
bude jmenován vicepostulátorem, 
jehož úkolem pak bude shroma-
žďovat dokumentaci, včetně té, 
která protiřečí, nebo se zdá mluvit 
v neprospěch služebníka Božího. 
Postava vicepostulátora získává na 
důležitosti a aktuálnosti, jestliže 
intenzivně spolupracuje s generální 
postulaturou, aniž by se tím cítila 
umenšena. Je třeba poznamenat, že 
právní funkce vicepostulátora končí 
uzavřením diecézního šetření, ale 
i nadále pak je činný jako »animá-
tor«, a šíří povědomí a památku 
na služebníka Božího, ctihodného 
a blahoslaveného. Na závěr mi 
nezbývá, než připomenout VI. 
Napomenutí serafi ckého Otce, sv. 
Františka z Assisi: “Proto je velkým 
zahanbením pro nás, služebníky 
Páně, že svatí byli činní svými 
skutky, zatímco my chceme přijímat 
pocty a slávy vyprávěním a kázáním 
o tom, co oni vykonali”.

Generální postulatura: »továrna na svaté«?
BICI vede interview s br. Carlo Callonim – generálním postulátorem OFMCap.
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G E N E R Á L N Í  K U R I E  •  K A P U C Í N S K Á  P Ř Í T O M N O S T
V Š E H O C H U Ť

ŘÍM, Itálie – Po třech letech inten-
zivních prací byla ofi ciálně znovu 

otevřena generální kurie na Via Pie-
monte. Způsob a okolnosti předání 
této tak důležité budovy významné pro 
celý Řád byl zorganizován generální 
radou tak, aby bylo možné poděkovat 
všem, kdo spolupracovali na uskuteč-
nění prací v každé etapě a v každém 
detailu. Tak se dne 13. září konala oslava 
pro bratry kapucíny, 20. září se vedení 
sešlo s dělníky a jejich rodinnými pří-
slušníky i všemi provozními předáky 

a 27. září byli pozváni státní a církevní 
představitelé. Konečně, dne 4. října, 
o slavnosti sv. Františka, byl posvěcen 
oltář v kapli, během slavnosti eucha-
ristické bohoslužby, které předsedal 
náš spolubratr kardinál Sean Patrick 
O’Malley, arcibiskup bostonský (USA). 
Všechny tyto oslavy se začaly chvílí 
modlitby, krátkým představením a ob-
jasněním všech uskutečněných prací, 
po kterém pak následovalo bratrské 
pohoštění a komentovaná prohlídka 
budovy pro ty, kdo měli zájem.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLI-
KA – Dne 16. října 2014 byla 

kanonicky zrušena Provinční kusto-
die Dominikánské republiky a Haiti 
a přeměněna na Generální kustodii 
Dominikánské republiky a na Pro-
vinční delegaturu Haiti (podřízenou 
brazilské Provincii Rio Grande do 
Sul).
Následující bratři byli jmenováni do 
vedení Generální kustodie Domini-
kánské republiky:

KU: Jorge Luis Jiménez Portes
1R: José David Antonio Vásquez 
Guzmán
2R: Kelvis Acevedo Almonte
3R: Santiago Bautista Guerrero
4R: Demetrio De La Cruz Jiménez
Pro Provinční kustodii Haiti byl 
delegátem provinciála jmenován br. 
Aldir Crocoli z Provincie Rio Gran-
de do Sul a rádci se stali br. Sergio 
Defendi a St-Ange Bastien. 

Generální ministr a mimořádný 
synod o rodině

VATIKÁN – Generální ministr br. 
Mauro Jöhri se účastnil mimořádného 
synodu biskupů o rodině a o pas-
toračních výzvách v kontextu evan-
gelizace, který se konal ve Vatikánu 
od 5. do 19. září. Kromě významné s 
univerzálností a synodality v Církvi 
ministr zdůrazňoval přání papeže, aby 
účastníci synodu hovořili otevřeně a 
bez strachu o konkrétních situacích, 
postihujících osoby v rozličných ro-
dinných situacích po celém světě, aby 
Církev spíše než nějakou daňovou 
celnicí byla místem bezpečí a milosr-
denství, a snad i skutečným domem 
přijetí pro všechny, kdo trpí kvůli 
proměnám rodiny, nebo v rodině 
roztříštěné trápeními a rozlukami. Zá-
věrečná »Zpráva« synodu předkládá 
témata, která synodní Otcové spolu 
se Svatým Otcem berou v úvahu pro 
sestavení konečného dokumentu, 
jenž bude publikován po řádném 
synodu na totéž téma, svolaném na 
příští rok. Syn se zakončil mší, při níž 
byl blahořečen papež Pavel VI. Této 
mše se účastnil také generální ministr.

Setkání pro pracovníky v kapu-
cínských knihovnách, archivech a 
muzeích

ASSISI, Itálie – Letošní kurz se usku-
tečnil mimo Řím, v Assisi, ve dnech 1. 
až 6. září v našem domě »Domus La-
etitiae«. Týden byl rozdělen do dvou 
velkých okamžiků, totiž na komentova-

né návštěvy hlavních františkánských 
míst, které byly střídány plenárními 
zasedáními v sídle, kde se společně 
diskutovalo o aplikaci mezinárodních 
standardů a pravidel při katalogizaci v 
našich kulturních institucích. Akce se 
účastnilo 55 kapucínů a laických spo-
lupracovníků, většinou Italů, ale také z 
Evropy, ze Severní i Jižní Ameriky, z Af-
riky, kteří měli možnost navštívit hlavní 
instituce města Chudáčka Božího ne-
jen jako poutníci nebo turisti, ale pře-
devším jako pracovníci v kulturních 
institucích. Doslova se mohli dotýkat 
pokladů františkánského dědictví, 
zvláště pergamenů, rukopisů, umě-
leckých předmětů a relikvií, uchováva-
ných v Posvátném konventu, v Novém 

Dominikánská republika a Haiti: 
změna správní oblasti

»Inaugurace«
restaurované

generální kurie
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F R A N T I Š K Á N S K Á  R O D I N A
V Š E H O C H U Ť

kostele při rodném domě sv. Františka, v 
misijním muzeu umbrijských kapucínů, a 
obrazové galerii v Perugii. Jako obvykle, 
byla pak příležitost k aktualizaci soubor-
ného katalogu kapucínských knihoven, 
kterého se v současnosti účastní 36 
knihoven, k online registraci do ročenky 
nebo rejstříku kapucínských kulturních 
institucí a souboru autorit kapucínských 
autorů (webová adresa www.ibisweb.it/
bcc). Jako i v minulosti, kurz probíhal ital-
sky a anglicky.

Br. Luca Bianchi je novým předsedou 
Františkánského institutu spirituality
ŘÍM, Itálie – V důsledku jmenování br. 
Paola Martinelliho pomocným biskupem 
Milánským jmenovala rektorka Papež-
ské univerzity Antonianum profesorka 
Mary Melone profesora Luca Bianchiho 
OFMCap. předsedou Františkánského 
institutu spirituality pro tříletí 2014-2017, 
poté co dne 1. října 2014 proběhla volba 
předsedy v radě fakulty teologie.

Setkání představených CIC
FATIMA, Portugalsko – Ve dnech 20. až 
24. října 2014 se v Kapucínském bib-
lickém centru ve Fatimě uskutečnilo 
XVI. obroční setkání představených 
(provinciálové, rádci, kvardiáni) Konfe-
rence CIC, pocházejících z Katalánska, 
Španělska a Portugalska, celkem 48 
bratří. Letošním tématem, s ohledem na 
nadcházející PRŘ byl »Smysl práce v na-
šem životě«, přičemž se ubírali stezkami 
historických zamyšlení, křesťanského 
pohledu na svět a františkánské i kapu-
cínské tradice práce i jejích rozličných 
fi nes a výzev v moderním světě dneška. 
Na důkaz blízkosti a zájmu generálního 
vedení se tohoto setkání i diskuse účast-
nil také generální vikář br. Štefan Kožuh.

ŘÍM, Itálie – Na 29. listopadu 
2014 připadá 35. výročí od jme-

nování sv. Františka patronem eko-
logie. Mnozí jsou toho názoru, že 
planeta Země prožívá dnes kritický 
okamžik svých dějin. Krize sociál-
ní, ekonomická i krize životního 
prostředí nás hluboce oslovují, pro-
tože vyžadují hodnocení současné 
situace a hledání účinných cest pro 
šíření vzájemné odpovědnosti, vět-
šího společenství života,, abychom 
tak pomohli budoucím generacím i 
naší planetě. 

My, Romans VI (animátoři SPE 
při světové františkánské rodině) 
jsme si kladli otázku, jak nejlépe 
bychom mohli oslavit toto výročí 
a rádi vám oznamujeme, že jsme 
vytvořili webové stránky (http://
francis35.org) na nichž jsme shro-
máždili a navrhli rozličné příruč-
ky, které považujeme pro přípravu 
této oslavy. Stránky byly uvedeny 
do provozu 22  března t.r. u příleži-
tosti světového dne vody. Toto da-
tum bylo zvoleno proto, abychom 
si připomněli, že naše úsilí a práce 
na tvorstva by mělo být konkrétní 
a praktické. Předložené příručky 
jsou k dispozici v rozličných jazy-
cích, a vyrovnávají se nejrůznějšími 
tématy, včetně rozjímání pro ce-
lebraci, prohlášení, kterým papež 
Jan Pavel II. jmenoval Františka 
patronem ekologie, eucharistická 
celebrace, ekumenická modlitba, 
některé normy pro mezinábožen-
ská slavení, Mayská modlitba před 
křížem, některé přímluvy, a jeden 
článek o ochraně přírody podle 
františkánské spirituality. Prosíme, 
abyste sdíleli tyto informace se vše-
mi františkány ve vaší oblasti. 
Vybízíme, vás, abyste oslavili toto 

výročí způsoby, které jsou nejví-
ce přiměřené pro vaši zemi a pro 
vaši kulturu, a které také nejvíce 
vyhovují vám i vašim partnerům, s 
nimiž organizujete akce, modlitby, 
a setkání zaměřená na připomínku 
tohoto výročí. Nezapomeňte do 
svého plánování zapojit celou Fran-
tiškánskou rodinu, laiky s nimiž 
pracujete a pro něj vykonáváte svou 
službu, diecézní organizace, eku-
menické skupiny, mezináboženské 
skupiny, a všechny lidi dobré vůle. 
Snažte se šířit mezi lidmi pozor-

nost k přírodě v duchu sv. Františ-
ka. Navrhujeme vám, abyste zvá-
žili možnost spojit tuto oslavu se 
dnem Ducha Assisi, který každo-
ročně připadá na 27. října. Doufá-
me, že vám nabízený materiál bude 
užitečný. Sdílejte ho, pokud mož-
no ekologicky, mezi co nejširší ve-
řejností. Navrhujeme, abyste místo 
tisku na papír promítali slova a ob-
razy, a kde to není možné, abyste 
užívali recyklovaný papír. Prosíme, 
abyste nám na adresu elektronické 
pošty francis35romansVI@gmail.
com poslali krátký článeček o ka-
ždém slavení, které se koná ve va-
šem městě nebo oblasti, nejlépe i 
s několika fotografi emi. Kéž vám 
Pán žehná ve vašem snažení pro 
záchranu přírody, stvořením, které 
sdílíme se všemi Božími tvory! 
Roman VI
Benedict Ayodi, OFM Cap. Nancy Ce-
laschi a Sheila Kinsey, IFC-TOR 
Attilio Galimberti, OFS Thomas 
Kochuchira, TOR Ugo Sartorio, OFM 
Conv. 
Joe Rozansky a Fabio L’Amour Ferrei-
ra, OFM

Sv. František 
“patron ekologie”
35. výročí


