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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 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 
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 podoby křesťanského života 
následování Krista v církvi. 
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„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 More, abychomu vedli alespoň některé z nejznámějších světic a 
světců, nebo také Veronika Antal, polsední 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 svou funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je 
aktivním podmětem evangelizace.“ (EG119-120). 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, 
nespravedlnosti 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 
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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. 
 

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 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. 
 

Řím 23. XII. 2018 
 

Br. Roberto Genuin, OFMCap, generální mininistr 
Br. Nicholas Polichnowski, TOR, generální ministr 

Br. Marco Tasca, OFMConv., generální ministr 
Br. Michael Anthony Perry, OFM, generální ministr 
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Z jednání rady MBS Plzeň ze dne 24. 1. 2019 
Přítomni: Antonín Jaroslav, František Karel, Anežka Jana, František Luboš, Jan 
Nepomuk, OFM. Omluven Ludvík Milan. 
Témata jednání: 
1. Odsouhlasení zásad zacházení s finančními prostředky z pokladny MBS 

 pokladník může vydat z pokladny proti účtu bez odsouhlasení rady max. 
částku 3.000 Kč; rada může vydat z pokladny proti účtu bez 
odsouhlasení společenství max. částku 5.000 Kč; odsouhlaseno 
jednomyslně 

 informace: všechny pohledávky za rok 2018 byly v pokladně vyrovnány.  
2. Odsouhlasení vstupu do noviciátu SFŘ v MBS Plzeň a projednání 
postoje dalších kandidátů 

 je odsouhlasen vstup do noviciátu Tomášovi Čihákovi. Vstup do 
noviciátu bude proveden 21. 3. 2019 po mši svaté 

 Radek Melcher zatím nepožádal o vstup do noviciátu – modlíme se za 
nalezení jeho cesty 

 Lucka Jonášová -  již částečně požádala o vstup do noviciátu, ale 
v listopadu svoji žádost odvolala – modlíme se za nalezení její cesty 

 další příležitost pro vstup do noviciátu bude na podzim 2019 

 odsouhlaseno jednomyslně 
3. K průběhu noviciátu Pavla Ševčíka 

 bylo odsouhlaseno, aby se Jana, Luboš a Tomáš 1x měsíčně scházeli 
k formaci Pavla a probírali s ním pasáže z Řehole a Konstitucí. Zároveň 
se tím bude uskutečňovat i část formace Tomáše. 

 je potřeba hledat v modlitbách cesty, jak Pavlovi pomoci, aby rozlišil své 
povolání do řádu a na prvním místě našel hluboký vztah k Pánu, a to 
skrze spiritualitu sv. Františka z Assisi 

 při formaci je potřeba také dát Pavlovi nahlédnout do morálních a dalších 
požadavků, ke kterým se zavazuje každý člen sekulárního 
františkánského řádu  

4. Přípravy na společnou pouť do Příbrami 

 Luboš připraví pozvánku a přihlášku pro členy MBS Plzeň a pro další 
MBS, bude v ní naznačen program a možnost přihlásit se do jeho 
jednotlivých částí (půlhodinový koncert nově instalovaných varhan 
v ceně vstupného 60 Kč se bude se hradit zvlášť) 

 k občerstvení během přestávky mezi formací zajistí MBS balenou vodu a 
plastové kelímky, nebudeme zajišťovat kávu a sladkosti; k obědu byla 
odsouhlasena polévka, řízek, bramborový salát a čaj; příspěvek na 
organizaci poutě 200 Kč (sál, oběd, balená voda) 

 během ledna a února budeme hledat vhodný nápad na dárek / suvenýr 
z pouti a domluvíme se na ceně a případné výrobě 
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 další jednotlivé úkoly k organizaci poutě (služby) budou dohodnuty 
v březnu 

5) Příprava duchovní obnovy s P. Bartolomějem OFM 

 bylo odsouhlaseno, že Danka připraví těstovinový salát, na ostatní se 
domluvíme v únoru na velkém společenství (pečivo, nápoje, nádobí...);  
náklady, hrazené z pokladny MBS, budou poníženy o dobrovolný 
příspěvek účastníků obnovy (výše bude stanovena) 

Zapsal: František Luboš 
 

Kam v roce 2019? 
Rád bych vás pozval na výběr akcí z kalendáře Národní rady v ČR. Vybral 

jsem akce, které se mohou líbit a povzbudit, aniž musíte cestovat daleko. 
Informace u Františka Luboše Kolafy. 
9. března 2019 - Formační seminář v Praze v KDM na náměstí Míru. Hlavním 

tématem formace bude Úvod do kontemplace od kapucína Radka Navrátila 
OFMCap. Opravdu duchovní zážitek. Společenství začíná už v pátek (já jsem 
tam již v pátek v 16.00 hod.), ale stačí přijet v sobotu na 8.00 hod. 
1. června 2019 - Tradiční Mariánská pouť Prahou (281. ročník). Tuto pouť 
napodobují i jiná společenství v Praze, ale ta naše původní je nejstarší a 
františkánská. Uvidíme se tedy na pouti také (mimo jiné) s terciáři z Prahy a 
okolí. Začíná v 10.00 mší u kapucínů na Hradčanech. Zahájení pouti je pak 
v Loretě ve 12.00 hod. (občerstvení zajištěno). 
9. - 10. listopadu - Víkend se svatou Anežkou v Praze. Klášter sv. Anežky 

(mše svatá a prohlídka), klášter křížovníků (Tedeum a prohlídka), Muzeum 
Karlova mostu, klášter v Doksanech (mše a prohlídka). O pouť bude velký 
zájem. Včas se přihlaste Národní radě. Určeno především členům SFŘ. (flk) 

 
Oblastní františkánská pouť na Svatou Horu 

u Příbrami ve středu 8. května 2019 
Předběžný program: 
10.00 mše svatá (před bazilikou nebo v bazilice – 

podle počasí) 
11.00 pro zájemce: koncert v bazilice – nové 
varhany 
cca ve 12.00 – oběd v refektáři 
13.30 – 15.30 – formace bratra Františka Kroczka 
OFMCap. (v sále), na závěr modlitba na Kalvárii 

 
Další informace: cena 200 Kč (oběd, pronájem sálu); vstupné na varhanní 

koncert 60 Kč; přihlášky nejpozději do 15. 4. 2019 bratru Františku Lubošovi 
Kolafovi; frantiskan@kolafa.name; 602 306 284 

mailto:frantiskan@kolafa.name
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U Věrky a Vaška 
Ve čtvrtek 10. 1. 2019 jsme navštívili (Jan 

Nepomuk, František Luboš, Anežka Jana, Zdislava 
Anežka Anna, Antonín Jaroslav a bratr Radek) nové 
obyvatele Domova sv. Jiří v Plzni – Doubravce – naši 
sestru Františku Věru Lodrovou a bratra Františka 
Václava Ptáka. Společně jsme se pomodlili v místní 

kapli a později ještě nešpory a v místní „cukrárně“ jsme 
strávili hezké odpoledne sdílením, zpěvem koled a 
také při koláčích, štrúdlu, kávě a čaji. Bratr Václav i 
sestra Věrka nám také ukázali své pokoje, kde mají to, 
co je jejich srdcím nejbližší – fotografie rodiny i 
předměty spojené s jejich živou vírou. Bože, pomoz jim 
nést tuto významnou životní změnu a dopřej jim 
mnoho radostných chvil s blízkými a ve zdraví. Amen. 
(ajš) 

 

Pohřeb ve Stříbře 
Ve čtvrtek 7. 2. 

2019 se několik z nás 
(Jan Nepomuk, Františka 
Pavla, František Luboš, 
Zdislava Anežka Anna 
s manželem Jaroslavem a 
Antonín Jaroslav) 
zúčastnilo ve stříbrském 
kostele Všech svatých 
posledního rozloučení 
s paní Marií Lhotovou, 
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maminkou naší sestry Consolaty Marie Lhotové. Zádušní mši celebroval P. 
Václav, O. Cr., O. Crucig, a koncelebrovali stříbrský farář P. Jiří Hájek, náš Jan 
Nepomuk, OFM, P. Martin Sedloň, OMI, a P. Jiří Barhoň. Po mši jsme se na 
místním hřbitově zúčastnili uložení Maruščiny maminky do rodinné hrobky. 
Odpočinutí věčné dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočine v pokoji. 
Amen. 

Při zpáteční cestě jsme uvítali pozvání na kávu / čaj u manželů 
Karpíškových v Kozolupech. Pán Bůh zaplať, Aničko a Jardo.  

Poznámka: vzhledem k účasti na pohřbu bylo zrušeno v ten modlitební 
společenství a jeho obsah byl přesunut na březen. (ajš; foto: fpž) 

 

Nejenom chlebem ... 
... jsme si řekli s Lubošem a Aničkou a 
v rámci čtvrtka sdílení jsme o den dříve, ve 
středu 23. 1. 2019, vyrazili na 
komentovanou výstavu nazvanou 
Z akademie do přírody aneb Podoby 
krajinomalby ve střední Evropě 1860 – 
1890 v plzeňských Masných krámech. Byl 
to moc hezký zážitek, rozhodně nám 
nestačila jedna hodina na prohlédnutí 
všech vystavených děl. (ajš) 

 

 
Sekulární františkánský řád – místní bratrské společenství Plzeň 

Kalendář únor - březen 2019 
čtvrtek 28. 2. Sdílíme se (se sv. Klárou) – 17.00: společná návštěva výstavy 

Za barokem v Depu 2015 (Plzeň, Presslova 14) 
čtvrtek 7. 3. Modlíme se (se sv. Antonínem) - 17.00: společná modlitba 
v kapli; pak ve farním sále rozjímavá četba z františkánských pramenů: Tomáš 
z Celana: První život a podivuhodné činy svatého Františka z Assisi - První 
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životopis (1229) - III. kniha; Úvod a I. – VI. kapitola; a debata k četbě 
s Františkou Pavlou 
čtvrtek 14. 3. Pomáháme (se sv. Anežkou) – 16.30: formace s Anežkou Janou 

Pachnerovou (Domeček bratří františkánů, Komenského 17, Plzeň); / 17.00 – 
návštěva někoho ze (starších) sester / bratří – dle domluvy 
sobota 16. 3. Postní duchovní obnova s P. Bartolomějem Pavlem Černým, 

OFM, ve spolupráci s P. Janem Nepomukem Svobodou, OFM; program: 9.00 – 
první promluva; 11.00 – mše svatá v kostele NPM; 12.00 – oběd; 14.00 – druhá 
promluva; 15.00 – adorace před Nejsvětější svátostí zakončená svátostným 
požehnáním; v průběhu obnovy bude možné přistoupit ke svátosti smíření (po 
první promluvě a v čase 12.45 – 14.00 hod.); vstup volný, dobrovolný příspěvek 
na oběd. 
čtvrtek 21. 3. Setkáváme se (se sv. Františkem) - 15.30: příprava agapé ve 

farním sále; 16.00: adorace v kostele NPM, 16.30: mše svatá v kostele NPM, po 
mši svaté vstup do noviciátu Tomáše Čiháka; 17.00: setkání společenství ve 
farním sále (nešpory, organizační záležitosti, formace, agapé …) 
čtvrtek 28. 3. Sdílíme se (se sv. Klárou)  – 17.00: společná návštěva výstavy 

Zaniklý svět stolních společností aneb Sociální síť před sto lety v průjezdu 
Chotěšovského domu; sraz účastníků před Národopisným muzeem Plzeňska, 
Náměstí republiky 13, Plzeň (vstup zdarma), pak společně na dobrou kávu 
Pozn.: někdy může dojít k dílčím změnám. Kdo z vás se neúčastní aktivit MBS 
pravidelně každý čtvrtek, raději si prosím ověřte na telefonu 607 607 511, že je 
vše podle plánu. Děkujeme. 
 

SLAVÍME v únoru a březnu 2019  
Profese:  

František Luboš Kolafa a Antonie Libuše Schödlbauerová 
(15. 3. 2012),Terezie Dana Šedivá a Antonín Jaroslav Šedivý 
(18. 3. 2010) 
Narozeniny:  

Antonie Jana Vlnařová (18. 2. 1930) a Františka Marie 
Kryslová (28. 2. 1938), Consolata Marie Lhotová (1. 3. 1960) 
a Václav Pavel Polívka (30. 3. 1948) 
Přejeme hojnost Božího požehnání! 
 
Redakční rada:  
František Karel Ženíšek, František Luboš Kolafa, Ludvík Milan Kučera, Anežka 
Jana Pachnerová, Antonín Jaroslav Šedivý.  

 
http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/, 

 https://www.facebook.com/mbsplzen 

 

http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/
https://www.facebook.com/mbsplzen

