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Spolupráce mezi oblastmi Řádu

Advent v Papežském domě

Ř

ÍM – 84. generální kapitula na základě Vádemékum pro solidaritu personálu,
schválila směrnice pro bratrskou spolupráci mezi správními oblastmi Řádu.
Kromě jiné se rozhodla změnit termín “solidarita personálu” za “spolupráci mezi
správními oblastmi Řádu”. Směrnice mohou být pomůckou pro ty, kteří se již
angažují v této oblasti, ale také povzbuzením pro ty, kteří cítí touhu odejít do misií.:
“Jako František byl ponoukán Duchem Páně, aby ze světa učinil svůj klášter, tak
také my jsme voláni, abychom vnášeli náš životní styl a naše evangelní svědectví do
dnešního světa, překonávajíce přitom hranice správních oblastí a zemí. Je zřejmé,
že to znamená překonat každou podobu provincialismu a otevřít se jedni druhým,
takže se budeme zajímat nejen o to, co se týká naší místní fraternity, nebo naší
správní oblasti, ale také o to, co se týká Řádu, Církve, a celého světa. (…) Zkušenosti,
které Řád dosud učinil, i obecný dojem ohledně bratrské spolupráce mezi správními
oblastmi, jsou pozitivní. Známe velkorysost a odvahu zaangažovaných bratří;
především těch, kdo byli posláni a přijali výzvu žít v jiné kultuře; i ze strany těch,
kteří přijímají a nechávají se proměňovat touto zkušeností. Tehdy jsme skutečně
menší bratři, když se umíme navzájem přijímat v pokorně a ochotně, když jsme
na sobě navzájem závislí, a když společně pracujeme pro dobro Božího lidu.
Bratrská spolupráce mezi správními oblastmi Řádu je prorockým úkolem Řádu.
Prostřednictvím této spolupráce dále ožijeme oheň našeho charismatu v rozličných
částech světa”. Tak to čteme v dokumentu, který je k dispozici na řádovém webu
www.ofmcap.org v sekci “generální kurie” – “úřady a služby”.

Někteří odcházejí z kurie

Ř

ÍM – Během prosince zaznamenáváme
rozličné odchody: br. Rocco Timpano z Provincie Kalábrie, br. Piotr Komorniczak a br. Marek Miszczyński z Provincie krakovské, končí svou službu na
generální kurii a vrací se do svých provincií.
Patří jim náš dík a přání všeho dobrého do
nových aktivit, kterých se mají ujmout.

… a v Historickém
institutu

T

aké v Historickém institutu
byl zaznamenán jeden odchod. Br. Costanzo Cargnoni,
z Provincie lombardské, po 36
letech chvályhodné práce badatele
v Historickém institutu opouští
Řím a vrací se do své provincie.
Generální ministr ve svém
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o svátosti smíření

Setkání Komise pro solidaritu
Nová rada Unie gen.
představených

03

Na pomoc chudým a lidem
na okraji společnosti
Odpovědnost řeholníků
za evangelizaci

04

Telefon, který zabíjí Kongo
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poděkování br. Costanzovi píše:
“Bylo to 36 let mlčenlivé práce,
od roku 1976 do dnes, během
kterých jsi mohl rozvíjet cenný
a hluboký výzkum v oblasti
františkánské spirituality, zvláště
pak kapucínské, od rané doby až
po dnešek, a to jak v dlouhé řadě
knih a článků, publikovaných
v rozličných specializovaných
časopisech, tak i při spolupráci
na tvorbě slovníků… Známá je
tvé několikasvazkové vydání tzv.
“Kapucínských pramenů”, což
je mohutné dílo v pěti svazcích,
obsahujících většinou nevydané
dokumenty, vztahující se na dějiny
Řádu Menších bratří kapucínů.
Tyto studie byly s potěšením a
zájmem čteny k užitku bratří
a badatelů, a přispěly k tomu,
že se v srdcích obnovila láska
a františkánsko-kapucínskému
životu a charismatu”.

G E N E R Á L N Í

K U R I E

Třetí Mezinárodní týden o svátosti smíření

S

AN GIOVANNI ROTONDO – Ve dnech 11. až 15. března 2013 proběhne
v S. Giovanni Rotondu třetí Mezinárodní týden o svátosti smíření, který bude
mít téma: “Věřím v odpuštění hříchů”. Tento čas přemýšlení a formace pro kněze,
tentokrát věnovaný většímu prohloubení naší víry, si klade za cíl podnítit úvahy o
článku Vyznání víry, který tradice Církve vztahuje na tajemství Božího milosrdenství,
jež přináší obnovu a spásu. Iniciativa je organizována ve spolupráci mezi generálním
sekretariátem pro formaci a Sanktuáriem sv. Pia z Pietrelciny. Tentokrát přislíbili
zvláštní účast nejvyšší představitelé apoštolské penitenciárie, Kongregace pro
duchovenstvo, a také jedna laická teoložka. Počítá se také s kulatým stolem pro
novináře a laiky, kteří budou diskutovat o přijetí článku víry v dnešní kultuře.
Kromě toho, že zveme vás, čtenáře BICI, žádáme vás také, abyste propagovali tuto
iniciativu a pozvali k účasti na ní další. S programem týdne se můžete seznámit
na adrese sanktuária (www.santuariopadrepio.it) nebo na stránkách generálního
sekretariátu pro formaci (www.ugfofmcap.blogspot.com), kde najdete dokumenty a
shrnutí programu předchozích setkání.
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Advent v Papežském domě

V

ATIKÁN – Termín “Milostivé léto Páně” (Lk 4,19)
je tématem meditací, které přednese během adventu
(o pátcích 7., 14., a 21. prosince) br. Raniero Cantalamessa
za přítomnosti papeže Benedikta XVI. V liturgickém
roce 2012–2013 Církev prožívá tři milosti, jež jsou také
třemi výzvami: rok víry, 50. výročí II. vatikánského
koncilu, a výzva k obnovenému misijnímu úsilí navazující
na biskupský synod o evangelizaci a předávání víry.
Adventními kázáními ve stopách apoštolského listu
Benedikta XVI. »Porta Fidei« se br. Raniero Cantalamessa
bude snažit nabídnout v každém ze tří témat duchovní
zamyšlení, aby tento čas, díky pomazání Ducha svatého,
byl skutečně »milostivým létem Páně«, jaký ohlašoval i
Ježíš v Nazaretské synagoze.

Ř

ÍM – V čele Unie generálních představených bude,
pro příští tříletí, br. José Rodriguez Carballo,
generální ministr Menších bratří, který převezme funkci
od Dona Pascuala Cháveze, Velkého rektora salesiánů.
Představením nově zvoleného předsedy, místopředsedy
a členů výkonné rady se dne 23. listopadu skončilo
jednání Generálního shromáždění Unie generálních
představených. “Řeholní život je živý, a proto můžeme
pokorně a s důvěrou čelit výzvám, které nás čekají.
Chceme se znovu upevnit jako svědkové a aktéři nové
evangelizace v rozličných oblastech života a podle
příslušných charismat”, to řekl nově zvolený předseda

Setkání
Komise
pro solidaritu

Ř

ÍM – Jako praktické vyjádření našeho »bratrského
hospodaření« se v prvních dnech října 2012 setkali
projektoví manažeři s bratřími z Úřadu pro ekonomickou
solidaritu, aby studovali projekty ekonomické pomoci,
kterých tento rok dorazilo velmi mnoho. Následně ve dnech
16. až 18. října Komise pro mezinárodní ekonomickou
solidaritu studovala a analyzovala jednotlivé projekty a
vyjadřovala k nim své mínění. Generální ministr a jeho rada
pak přijali konečné rozhodnutí během svého listopadového
setkání. V bratrském duchu se schválené řešení snažilo
odpovědět pozitivně na žádosti přicházející z rozličných
částí Řádu. Zvláštní pozornost byla věnována podpoře
počáteční formace a misijního úsilí. Sdílení majetku je jistě
jedním z důležitých rozměrů našeho bratrského života a
nástrojem pro hlásání evangelia.

Nová rada Unie gen.
představených

při svém úvodním pozdravu. Místopředsedou byl zvolen
Don Adolfo Nicolás Pachón, generální představený
Tovaryšstva Ježíšova.

K A P U C Í N S K Á

C

HENNAI, Indie – Šicí stroje, lekce angličtiny a matematiky, bezplatné
školy pro nejmenší, vzdělávací kurzy pro ženy: to jsou jen některé z
iniciativ zajišťovaných bratry kapucíny z Udhayam Peace Centre v Chennai
(Tamil Nadu). Ředitel centra br. Nithiya Sagayam vysvětluje, že “cílem je
věnovat se nejchudším a lidem vyhnaným na okraj společnosti a realizovat
svou víru činnostmi typickými pro nevládní organizace.” Tak bratři v
posledních čtyřech měsících přestali dávat peníze ze sbírek, ale
místo toho se snaží pomáhat lidem a dosáhnout nezávislosti,
a budovat lepší budoucnost. Některé z aktivit organizovaných
v Udhayam Peace Centre se týkají uprchlíků: do uprchlických
táborů bratři přinášejí šicí stroje a organizují intenzivní kurzy
angličtiny a matematiky. Zásadní význam mají též aktivity
ve prospěch těch nejmenších, jako bezplatné školy anebo
kurzy občanské a sociální nauky. Pro ženy kapucíni organizují
motivační setkání, aby si lépe uvědomily své schopnosti a
možnosti a mohly se osamostatnit ekonomicky, sociálně a
kulturně. Široký prostor je pak věnován také bezdomovcům,
pro které postavili noční přístřešek, a dále pak se věnují dětem
žebráků. Ve všední dny jsou tyto děti ponechány sobě samým,
proto se jim centrum stará o jídlo a ubytování.

P Ř Í T O M N O S T
Z P R Á V Y

Na pomoc
chudým a lidem
na okraji společnosti

Odpovědnost řeholníků za evangelizaci

A

CIREALE, Itálie – V návaznosti na téma XIII. biskupského synodu 52. generální shromáždění Italské konference
vyšších představených, které probíhalo ve dnech 5. až 9. listopadu 2012, vybralo jako téma ke studiu »Čas nové
evangelizace: odpovědnost řeholníků«. V úvodní přednášce generální sekretář br. Fidenzio Volpi, OFMCap. rozvedl
téma ve čtyřech oddílech, rozvíjejících specifičnost termínu »nová«, vždy při
využití evangelia. Hledal novost ve volbě jazykové formy, v metodologiích, a
v obnoveném entuziasmu schopném tvořit nové skutečnosti pro autentickou
evangelizaci, která zahrnuje i lidskou inteligenci. Vyšší představení kladli na první
místo odpovědnost rozličných řeholních institutů, které v oblasti vzdělávání,
zdraví, pastorace, charitativní činnosti vůči chudým a potřebným, rozvíjejí
poslání charakteristické pro charisma institutu jako znamení evangelizační
přítomnosti v současném světě, o to rovněž prostřednictvím nových aktérů
křesťanského snažení a svědectví. Během prací při Shromáždění byla rozvíjena
rozličná témata načrtnutá v pracovní příručce pro novou evangelizaci, a zvláště
pak první misijní hlásání, průběh křesťanské iniciace, katechumenát po křtu,
a svátost biřmování. Hlavními body obnovené pastorace řeholních institutů
ve službě Církvi zůstávají katecheze a vzdělávání, jako odpověď na rozšířené
chybění zdrojů informací v rodině a ve škole. Na Shromáždění vystoupil také
náš generální ministr br. Mauro Jöhri, který informoval účastníky o nedávné
práci synodu a hovořil o přínosech řeholního života pro novou evangelizaci.
Podle br. Mauro Jöhriho “Synod potvrdil, že církevní struktura je dobrá, ale
je třeba ji oživovat novými formami pastorace. Bylo požadováno, aby byla
posílena role farností a svátostí se zvláštní pozorností na svátost smíření.
U základů nové evangelizace však musí být především pokora a vědomí, že
Církve každým dnem ztrácí další věřící. Celé velké oblasti, např. ve Francii, jsou
dnes dalece vzdáleny od křesťanského poselství”. Pak pokračoval, že “pravou
výzvou pro církevní společenství je uvádět do konkrétního vyjádření slova a
vyvarovat se toho, že po mnohých diskusích zůstane nový evangelizace pouze
mrtvou literou a že bude brzy zapomenuta.”
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Telefon, který zabíjí Kongo

Ř

ÍM – Přetiskujeme zde úryvek z článku br. Bruno Kesangany,
OFMCap., publikovaného v kambodžském měsíčníku Nigrizia,
zaměřeném na africký kontinent a Afričany ve světě, který je přebírán
tiskovými agenturami a internetovými blogy s cílem zvyšovat citlivost
veřejného mínění pro situaci v Kongu.

Máš mobilní telefon, nebo přenosný počítač, nebo podobné nástroje? Tyto technologické zázraky mají svou cenu.
Demokratická republika Kongo za ně platí účet nepřetržitými konflikty za ovládnutí surovin potřebných pro jejich výrobu.
Jednou z nich je coltan. Kongo má 60 až 80% světových zásob tohoto minerálu. Průmyslové označení coltan je složeninou
názvů dvou minerálů (kolumbit a tantalit). První z nich je velmi ceněný pro svou enormní odolnost vůči korozi. Je považován
za strategický kov a je používán především při výrobě kondenzátorů, pro elektronické součástky mobilních telefonů, pro
dálkově ovládané zbraně, pro plazmové televizory, pro konzoly videoher, mp3, mp4, fotografické přístroje…, je však také
široce užíván pro výrobu slitin kobaltu a niklu v kosmonautice a zvláště pak při výrobě reaktorů, raket a satelitů. Válka,
zvláště mezi dvěma Kivu, není pouze etnickým konfliktem. Je to též snaha opatřit si za každou cenu tento minerál. Mnohé
zprávy OSN a nevládních organizací a svědectví biskupů a misionářů, pracujících v této oblasti obnažily tuto realitu. Rozličná
hnutí guerilly, působící ve dvou provinciích Konga se přetahují o kontrolu nad minerálními ložisky. V pozadí těchto hnutí
jsou mnohé africké státy, mezi něž patří Rwanda, Uganda a Burundi. Některé nadnárodní společnosti, jako Nokia, Alcatel,
Apple, Nikon, Ericsson – byly volány k odpovědnosti za nepřímé financování války placením poplatků odbojným skupinám
a bezohledně vykořisťujíce tuto zemi na úkor jejích obyvatel.
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Setkání předsednictva CIOFS

Ř

ÍM – Za předsednictví generální ministryně SFŘ Encarnación del Pozo, proběhlo v Mezinárodní koleji Seraphicum ve dnech 20. až 27. října druhé setkání předsednictva Mezinárodní rady
Sekulárního františkánského řádu (CIOFS) v roce 2012. Během tohoto setkání byl vypracován plán
práce pro rok 2013. Během setkání proběhla kanonická vizitace, kterou jménem Církve provedl
br. Michael Higgins, TOR. Diskutovalo se o těchto tématech: formace, komunikace, františkánská
mládež a Mezinárodní den mládeže v roce 2013, přítomnost ve světě, nově vznikající národní
bratrská společenství.
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