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VIII. PRR sa približuje

Chýba iba niekoľko týždňov do 
začiatku VIII. Plenárner rady 

Rádu, ktorej úsilie bude zamera-
né na svetlo Ducha  smerujúceho 
k milosti práce. Jednotlivé konfe-
rencie Rádu nominovali svojich 
delegátov, ktorí už začali príprav-
né práce s predbežnými spoloč-
nými refl exiami, ktoré by ich mali 
inšpirovať k vlastnému príspevku 
počas PRR.  Pre ďalšie obohate-
nie úvah, generálna rada požiadala 
o príspevok viacerých referujúcich 
z rôznych častí sveta, ktorí pro-
stredníctvom svojich schopností 
budú môcť osvetliť prerpektívy 
danej témy práce. 

Uvádzame tu za sebou mená re-
ferujúcich a ich témy, ktoré budú 
rozvíjať.  

Prof. Mauro Magatti (Milano) 
sociológ a ekonóm, absolvent a 
doktor v ekonomických a sociál-
nych odboroch (DES) na univerzi-
te Bocconi v Miláne v roku 1984, 
dosiahol vedeckú hodnosť  PhD 
v sociálnych vedách v Canterbury 
(Anglicko) v roku 1991. Od roku 
1994 výskumný univerzitný pra-
covník na Fakulte politických vied 
na katolíckej univerzite v Milá-
ne, od roku 2002 riadny profesor 
všeobecnej sociológie. Od roku 
2006 do roku 2012 bol preziden-
tom sociologickej fakulty pri ka-

tolíckej univerzite v Miláne, kde 
vyučoval sociológiu globalizácie a 
analýzy inštitúcie súčasného kapi-
talizmu. Jeho správa sa bude týkať 
sociologických aspektov práce, jej 
výzvy, ekonomické a kultúre mož-
nosti.  

Mss. Mary HESS (USA) - ... Bude 
mať prednášku o práci vo vzťahu 
k masmédiám; ako ich bratia kapu-
cíni môžu využívať pri ohlasovaní 
Božieho slova a dopad technoló-
gie na mladých ľudí, ovplyvňova-
nie ich spôsobu myslenia a práce s 
osobitným zreteľom na osobné a 
virtuálne  vzťahy, v dôsledku vnik-
nutia sociálnych médií do každo-
denného života mladých.  

Br. Giuseppe Buff on, OFM (Rím) 
– je františkánom. Doktor cirkev-
ných dejín na Gregoriánskej un-
vierzite a dejín na Ecole Pratique 
des Hautes Etudes (Sorbona), je 
riadnym profesorom moderných 
cirkevných dejín a súčasne aj na 
pápežskej univerzite Antonianum, 
je členom technického výboru pre 
historické štúdiá Rádu menších 
bratov, ako aj členom výkonného 
výboru sekcie františkásnkej his-
tórie a poradcom v redakcii Archi-
vum Franciscanum Historicum. 
Jeho správa bude o práci v kapu-
cínskej tradícii. 

Don Felice Accrocca (Latina) – kňaz 
z diecézy Latina-Terracina-Sezze-Pri-
verno, je biskupským vikárom pre 
pastoráciu a farárom v Latine. Bá-
dateľ stredovekej histórie, docent 

Giuseppe Buff onMauro Magatti Felice AccroccaMary Hess
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D O  P O Z O R N O S T I
V I I I .  P R R  S A  P R I B L I Ž U J E

Luiz Carlos Susin Fernando Ventura Pio Murat

na “Fakulte dejín a kultúrneho 
cirkevného dedičstva” na Grego-
riánskej univerzite v Ríme a na 
Teologickom inštitúte v Assisi, je 
autorom mnohých kníh o Fran-
tiškovi a Kláre z Assisi a stredo-
vekého františkanizmu. Predme-
tom jeho prednášky bude práca v 
prvotných františkánskych brat-
stvách ako plod evanjeliovej in-
špirácie. 

Br. Luiz Carlos Susin, OFM-
Cap (Brazília) – je brat kapucín. 
Doktor a post-doktor teológie, 
absolvetnt teológie na PUC-
RS (1979), fi lozofi e na UNIJUI 
(1971). doktor teológie na Grego-
riánskej univerzite v Ríme (1983). 
Aktuálne je profesorom a báda-
teľom na PUC-RS; profesorom 
teológie a františkánskej spiritu-

ality  (Estefe) v Porto Alegre; je 
členom medzinárodného výboru 
redakcie teologického časopisru 
Concilium; je členom tímu teo-
logických úvah Konferencie re-
hoľníkov v Brazílii. Témou jeho 
príspevku bude aktuálny kontext 
konkrétnej  práce a aké návrhy 
ponúka učiteľský úrad Cirkvi re-
hoľníkom, aby sa mohli priblížiť 
k pracujúcim dnešnej doby. 

Br. Fernando Ventura, OFMCap 
(Portugalsko) – je brat kapucín. 
Absolvent teológie na Katolíckej 
unvierzite v Lisabone. Neskôr 
získal licenciát z biblických vied 
na Pápežskom biblickom inšti-
túte v Ríme. Bol zodpovedným 
za Národné hnutie Biblická ak-
cia, riaditeľ biblického časopisu, 
docent Svätého Písma na Fakul-

te náboženských vied v Averio. 
Svoj život zasvätil stretnutiam, 
konferenciám, formačným bib-
lickým sústredeniam na piatich 
kontinentoch. Ako prekladateľ, 
interprét, spolupracuje s rôznymi 
medzinárodnými organizáciami: 
kapucínsky Rád, medzinárodná 
teologická komisia vo Vatikáne, 
Svetové biblické združenie, Me-
dzinárodný poradca františkán-
skeho sekulárneho rádu a tiež 
niektoré ONG. Bude hovoriť o 
biblických aspektoch práce, jej 
víziách a spiritualite v citátoch  
Sv. Písma. 

Br. Pio Murat, OFMCap – je brat 
kapucín. Uvedie predchádzajú-
ce PRR, Konštitúcie a niektoré 
listy generálnych ministrov na 
tému práce. 

Charakter, ktorý chcel generálny 
minister so svojou radou vtla-
čiť do slávenia PRR je pripraviť 
delegátom podmienky k roz-
prave, ktorá nepredstavuje len 
inelektuálny výskum v rôznych 
formách, ktoré môže mať práca 
v závislosti od tejto perpsektívy 
prijatia; ale túto PRR charkateri-
zuje  prostredníctvom zapojenia 
konkrétnych osôb, ktoré v Ráde, 
v Cirkvi a vo svete pracujú v rôz-

nych oblastiach. To je dôvod, 
prečo okrem prednášajúcich boli 
zapojení niekoľkí bratia, aby sa 
podelili o svoje skúsenosti prá-
ce.  Metodológia, ktorú v tom-
to prípade vybrali, je svedectvo 
konkrétnych príkladov práce po-
núknutých delegátom PRR, pre-
žité ako milosť.  V tomto obraze 
porozumenia za zúčastňujeme 
PRR, ponúkajúc vlastné svedec-
tvá: Mons. Rino Fisichella, pre-
zident pápežskej rady pre postup 
novej evanjelizáie; br. Domi-
nique Pacrot, br. Benedict Ayo-
di a br. Henryk Cisowski; páter 
Pedro Opeka, br. Christophorus 
Geodereis, br. Carmelo Saia.  

Bol otvorený blog PRR, aby 
umožnil všetkým bratom Rádu 
byť denne informovaní o tom 

čo sa udeje počas pracovných 
zasadaní. Blog môžete násť na 
domovskej stránky Rádu (www.
ofmcap.org)

Všetky predpoklady nás vedú k 
tomu, že môžme očakávať vý-
sledok, ktorý môže zahŕňať po-
vzbudenie, opätovné volanie, vý-
zvu a požehnanie pre náš Rád.
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Kríza utečencov a naša odpoveď ako 
bratov kapucínov

br. Benedict Ayodi

Nedávno sa ma v televíznych novinách 
veľmi dotklo, keď som videl Nemcov, kto-
rí vítali utečencov zo Sýrie a iných miest v 
Mníchove v Bavorsku. Nemeckí obyvate-
lia prijali utečencov s chlebom a vodou, 
poskytli im prístrešie a lekársku starost-
livosť. Pre mňa to bol skutočný prejav 
Ježišovho posolstva: “Bol som pocestný 
a pritúlili ste ma”. (Mt 25,35)

Zdieľajúc tento pocit minister generál, 
br. Mauro, bol tak dotknutý, že hneď 
prehlásil, že my  bratia kapucíni nemô-
žeme len stáť a ticho pozerať, zatiaľ čo 
utečenci trpia, musíme reagovať na krízu 
spôsobom, ktorým by ju riešil Kristus a 
náš zakladateľ sv. František. V tomto prí-
pade napísal list všetkým provinciálom 
v Európe, v Libanone, Eritrei a v Turecku 
s pozvánkou na mimoriadne zasadnutie, 
aby diskutovali o kríze a spôsobe ako čo 
najlepšie pomôcť utečencom. 

Vieme, že ľudská dôstojnosť každého 
emigranta a utečenca je prvoradá. Nábo-
ženské, etnické, sociálne alebo kulturne 
otázky sú variabilné, štátna príslušnosť 
alebo  jej chýbajúci údaj nemenia  sku-
točnosť, že každý jednotlivec má abo-
slútnu hodnotu, nesmiernu dôstojnosť, 
v ktorej každý ľudský život je a musí byť 
posvätný. Keď sledujeme príklad sv. 
Františka z Assisi, ktorý objal malomoc-
ných, chudobných a tých, ktorí boli na 
okraji spoločnosti musíme reagovať na 
túto krízu s láskou a pokorou.   

Citujúc pápeža Františka, br. Mauro napí-
sal: “Exodus národov obracia pohľad na 
naše povolanie menších, pre našu lásku, 
pre našu konrétku tvorivosť a schopnosti 
dať vhodné odpovede”. Pápež František 
na Anjel Pána 6. septembra tohto roku 
povedal: “Tvárou v tvár tragédii desaťtisí-
cov utečencov utekajúcich pred smrťou z 
vojny a hladu, ktorí začali svoj útek pohá-
ňaný nádejou na prežitie, evanjelium nás 
pozýva, aby sme boli “blízki” najmenším 
a opusteným a aby sme im dali skutočnú  
nádej.  

Nestačí povedať: “Majte odvahu, buďte 
trpezliví”... kresťanská nádej má bojovné-
ho ducha s húževnatosťou pre tých, ktorí 
smerujú k určitému cieľu... Nech každá 
farnosť, každá rehoľná komunita, každý 
kláštor, každé pútne miesto v Európe 
ubytuje jednu rodinu, začnem mojou 
diecézou v Ríme”.  Br. Mauro potvrdzuje, 
že v mnohých bratstvách a farnostiach, 
ktoré sú zverené našim bratom existujú 
už viaceré iniciatívy pomoci, ktoré reagu-
jú na túto výzvu pápeža. Vyzval bratov, 
aby sa cítili byť silne volaní touto výzvou 
a aby na ňu dali primeranú a koordinova-
nú odpoveď. 

G E N E R Á L N A  K Ú R I A  •  K A P U C Í N S K A  P R Í T O M N O S Ť
M A L É  V E Ľ K É  S P R Á V Y

br. Abdallah Noufaily

G E N E R Á L N A  K Ú R I A  •  K A P U C Í N S K A  P R Í T O M N O S Ť

Libanon… 
útočište utečencov

História “krajiny cédrov” ako 
krajiny pohostinnej pre ute-

čencov pochádza z rokov prvej 
svetovej vojny. Ktokoľek navštívi 
mestá na periféri Beyrouthu stret-
ne arménov, ktorí prišli do Libano-
nu na začiatku roku 1915. Oni tvo-
rili prvú vlnu utečencov modernej 
epochy, ktorí sa usadili v krajine. 
Následne v 40. a 50. rokoch prišli 
palestínski utečenci, aby sa usadili 
v rôznych oblastiach celého liba-
nonského územia. Neskôr, s vojna-
mi v Iraku a potom v Sýrii, počet 
imigrantov v Libanone rástol. Ako 
dôsledok týchto traumatizujúcich 
udalostí vojen v blízkych krajinách, 
libanončania žijú v skutočnom stra-
chu: “hostia” utečenci predstavujú 
50 % populácie. Je to skutočnosť, 
ktorá znepokojuje a ohrozuje! 
Okrem toho je veľmi ťažké rozu-
mieť politickej stratégii libanon-
ského štátu vzhľadom na situáciu. 
Správa miliónov utečencov je teraz 
viac skomplikovaná skutočnosťou, 
lebo politici nevytvorili pre nich 
tábory, aby ich tam mohli zhromaž-
diť. Naopak, sú rozptýlení po ce-
lom libanonskom území. 
K ubytovacej kríze sa pridala aj krí-
za práce, istoty a kríza humanitár-
na a zdravotnícka. Povedané inými 
slovami, mnohí imigranti nepracu-
jú, niektorí kradnú, aby sa dosta-
li k peniazom, iní majú ťažkosti s 
dostatkom pitnej vody,  mladí sú 
vystavení hrozbe negramotnosti. 
Naproti týmto ťažkostiam, cirkev 
v Libanone spustila  výzvu s pros-
bou o pomoc, kritizovala mlčanie a 
ľahostajnosť politických predsta-

viteľov; stará sa vo všeobecnosti o 
utečencov a súčasne o kresťanov, 
kresťanov, ktorí pochádzajú z rôz-
nych spoločenstiev. V skutočnosti 
títo ľudia, ktorí boli vyhnaní žijú v 
chudobe a veľmi potrebujú pomoc. 
V rovnakom duchu sa chopili aj 
libanonskí kapucíni iniciatívy na 
pomoc kresťanským utečencom 
a nekresťanom irackej, syrskej a 
egyptskej národnosti. Ponúkajú im 
stravu, ošatenie 
atď. Tvárou v tvár krutostiam vojny 
a exilu bratia ukazujú Pánovo milo-
srdenstvo, v priestoroch kláštora v 
Notre-Dame des Agnes v Badare, 
v Bejrúte poskytujú pohostinnosť 
kresťanským rodinám v núdzi. Za-
isťujú im stravu, ubytovanie a zdra-
vontú starostlivosť. Je zrejmé, že 
toto všetko si vyžaduje trpezlivosť, 
dohľad a doprevádzanie. Preto sa 
jeden brat o nich stará, navštevuje 
rodiny a sprevádza ich ľudsky aj du-
chovne. 
Kresťanskí utečenci vo svojich vy-
jadreniach potvrdzujú, že Libanon 
je poslendným prístavom pred Zá-
padom.  Hoci “krajina cédrov” na 
blízkom východe je považovaná za 
kresťanskú, dávajú prednosť inej 
krajine, pretože trpia degradáciou 
z ich sitácie. Vedia, že libanonské 
prostriedky sú limitované a že Li-
banon sa nachádza v ťažkej ekono-
mickej situácii. 
Dúfajú v lepšie zajtrajšky a všetci 
sa modlia, aby pokoj panoval v celej 
oblasti Svätej zeme. 

03



MONTERREY, Mexiko – V 
júli tohto roku v Mexiku 

sa zišiel ALAC (Zhromaždenie 
Latinsko-Amerických kapu-
cínov). Stretnutie ministrov a 
delegátov jednotlivých oblastí 
Americko-latinskej konferencie 
bolo v Monterrey, v kláštore sv. 
Vavrinca z Brindissi s výbornou 
organizáciou a prijatím zo stra-
ny bratov kustódie v severnom 
Mexiku. 
Téma, ktorú si na toto latin-
sko-americké stretnutie vybrali 
bola VIII. PRR o  “milosti pra-
covať”. Na tomto stretnutí bol 
prítomný aj br. Mauro Jöhri, ge-
nerálny minister, br. Sergio Dal 
Moro a br. Hugo Mejía, generál-
ny poradca, provinciáli a kustódi 
z troch konferenci a delegáti na 
PRR. 
Prezentované boli štyri argu-
menty, ktoré vyvolali veľký záu-
jem publika. Br. Guillermo Lan-
caster, OFMC predniesol úvahu 
o vízii práce v živote sv. Františka 
z Assisi. Br. Pedrovi Césarovi Sil-
veirovi, OFMCap bola zverená 
úloha hovoriť o vízii práce v his-
tórii kapucínov. Medzi príspev-
kami ponúknutými zo strany 

prednášateľov, veľký ohlas mala 
prednáška br. Aldira Crocoliho, 
OFMCap, ktorý hovoril o vízii 
práce v našich Konštitúciách.  
Základnou problémom bola sna-
ha nájsť patričnú odpoveď na 
otázku, čo očakávajú ľudia La-
tinskej Ameriky a Karibiku od 
práce bratov kapucínov dnes? 
Pán Guillermo Vásquez, laik, 
ktorý pracuje s bratmi kapucín-
mi v Monterrey, predstavil prácu 
bratov z pohľadu laikov. Minis-
ter generál vo svojom prípsevku 
hovoil o vyhliadkach práce bra-
tov kapucínov a pozval účastní-
kov, aby premýšľali o hlavných 
výzvach Rádu.   
Na záver stretnutia ALAC poslal 
generálny minister list všetkým 
bratom Latinskej Ameriky, v 
ktorom sa zdieľal so závermi, 
výzvami a kládol otázky vzhľa-
dom na blížiacu sa PRR. Okrem  
formácie a plodov, ktoré prinies-
lo toto stretnutie, to bol pekný 
moment bratského stretnutia, 
rozlišovania na tému práce a 
výmenili si užitočné a potrebné 
postrehy pre Latinskú Ameriku 
v rámci prípravy na VIII. PRR

V tejto súvislosti požiadal úrad Spravodlivos-
ti, pokoja a ochrany stvorenia (GPIC) Rádu, 
aby zvolal stretnutie, na ktorom bude osobne 
prítomný. Stretnutie sa uskutoční vo Frascati 
od 15. do 17. októbra 2015. Modlime sa a 
dúfajme, že bude úspešné a dá konkrétne 
projekty na pomoc a dá aj odpoveď na krízu 
utečencov. 

Kurz GPIC v Ázii Oceánii

KURZ ÁZIA-OCEÁNIA GPIC-PUA 2015 –  sa 
uskutočnil medzifrantiškánsky kurz GPIC, 
ktorý bol určený k príprave bratov a sestier, 
ktorí pracujú pre GPIC v príslučných kongre-
gáciách, aby sa mohli stať animátormi GPIC. 
Kurz sa uskutočnil v centre sv. Františka, 
Maghaway, Talisay, Cebu na Filipínach od 
26. júla do 7. augusta 2015 a zúčastnilo sa ho 
70 bratov a sestier františkánskeho sveta a 
tím GPIC. Účastníci boli z rôznych krajín ako 
Japonsko, Taiwan, Kórea, Indonézia, India, 
Pakistan, Vietnam, Myanmar, Austrália, Papua 
Nová Giunea a Filipíny. Prítomný bol br. Joe 
Rozansky, OFM e fr. Benedict Ayodi, OFM 
Cap z generálnej kúrie OFM a OFMCap, 
podporovatelia a okrem toho boli prítomní aj 
zástupcovia zo súkromného sektora Fran-
ciscans International. 

Počas dvoch týždňov kurzu účastníci podstú-
pili postupný proces zodpovednosti (em-
powerment) a inšpirácie. Aktivity a zdieľania 
rôznych animátorov GPIC z rôznych krajín 
dali súčasne účastníkom nové pohľady a 
povzbudenia. Kurz poskytol účastníkom širší 
networking a užšiu spoluprácu medzi krajina-
mi, odkiaľ boli účastníci, kongregácie a laici 
podporujúci GPIC. 

KAPUCÍNSKI ANIMÁTORI z PACC GPIC: 
Osem kapucínov z oblastí PACC sa zúčastni-
lo kurzu: Boli to bratia z Pauy Novej Guieny, 
Indonézie, Kórey a Filipín. Br. Benedict Ayodi, 
OFMCap zodpovedný za GPIC sa stretol 
počas kurzu s bratmi dvakrát 30. júla 2015 
a 3. augusta 2015) a títo bratia sformulovali 
niekoľko uznesení, ktoré majú byť predlože-
né na konferencii. 

Po kurze v Cebu, br. Benedict Ayodi navštívil 
rôzne sociálne projekty na Filipínach a v In-
donézii. Na Filipínach br. Joel a fr. Eduardo si 
zvolili chudobných ako ich primárny cieľ. Uro-
bili viaceré útulky a školy pre obete tajfúna 
Hayan. V Mandaluyongu br. Eduardo koordi-
nuje viaceré sociálne projekty, jedným z nich 
je jedáleň a klinika pre chudobných. Eduardo 
realizuje aj mestské iniciatívy, pri ktorých 
vyúžíva voľné priestory mesta, aby mohol 
pestovať eokologické produkty pre rodiny, 
ktoré sa ocitli bez obživy. Br. Gioele je medik 
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a koordinuje medicínske kapucínske 
misie v odľahlých oblastiach medzi 
ľuďmi ostrova Mangyan Mindoro. 

V Medane je úrad GPIC dobre roz-
behnutý s tromi bratmi, ktorí pracujú 
na plný uväzok. Nedávno bratia 
poskytli jedlo a prístrešie tisícom, 
ktorí muselí opustiť svoje domovy 
pred sopečnou erupciou sopky na 
vrchu Sinabung. Br. Ivo, br. Haron a 

br. Guido odpovedajú na potreby 
ľudí, ktorí sú vyradení na okraj spo-
ločnosti v Medane prostredníctom 
sponzorstva, vyučovania a charity 
pre chudobných. Br. Leo, misionár 
pochádzajúci z Holandska pracoval 
v Medane veľa rokov a odviedol 
skvelú robotu, postavil viaceré kos-
toly, školy a dokonca aj mešity pre 
moslimov. 

ALAC sa stretol
a premýšľal o PRR

K A P U C Í N S K A  P R Í T O M N O S Ť
M A L É  V E Ľ K É  S P R Á V Y


