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R

ím – Na zasadaní generálneho definitória, ktoré sa konalo v dňoch
7. – 18. januára 2013 na generálnej kúrii, okrem diskusie o správa z pastoračných a bratských vizitácií, zo stretnutí
konferencií, in medietate triennii a tiež o
tých, ktoré predstavili úrady, kancelárie,
kultúrne inštitúcie a domy podliehajúce
generálnemu ministrovi a tiež okrem
toho, že boli vypracované odpovede na
jednotlivé otázky, ktoré prišli z rádových
oblasti, bolo rozhodnuté o nasledujúcich
veciach:
Provincia Goa, India: br. John Dinesh
Mendonca bol menovaný za IV. provinciálneho definítora;
Generálna viceprovincia Guatemaly
– Hondurasu – Salvádoru: Br. Efraín
López Santos bol menovaný za IV. radcu;
Medzinárodné kolégium: boli potvrdené žiadosti o prijatie do kolégia a pridelenie vedeckého štipendia na rok 2013;

niektorým bratom boli predĺžené obediencie, aby mohli dokončiť štúdiá;
Nominácie pre generálnu kúriu:
• bratská služba: od 1. februára 2013, br.
Tomasz Gawroński (Varšavská provincia),
• osobný sekretár generálneho ministra:
od Veľkej noc 2013, br. Massimo Rosina
(Benátska provincia),
• generálny postulátor: od Veľkej noci
2013, br. Carlo Calloni (Lombardská provincia),
• generálny sekretár pre misijnú animáciu: od 1. júna 2013, br. Cesar Fuentes
Acuin, generálny definítor (provincia Filipíny),
• 1. generálny vicesekretár: br. Oscar Enrique Fernández–Prada Lavado (provincia Peru ,
• sekretár portugalského jazyka: od 10.
marca 2013 br. Francisco Lopes de Sousa
Neto (provincia Ceará a Piauí).

Nový generálny sekretár

R

ím - Od 1. januára 2013
je novým generálnym sekretárom Rádu br. Clayton Fernandes, ktorý prijal túto službu
po br. Sidneym D. Machadovi.
Br. Clayton má licenciát z Písma svätého a ovláda niekoľko
jazykov. Počas poslednej generálnej kapituly vykonával funkciu vicesekretára a vo svojej
materskej provincii Goa bol
doteraz definítorom. Čo najsrdečnejšie mu gratulujeme a želáme mu veľa Božieho svetla v
plnení nových povinností.

R

… kto prichádza na generálnu
kúriu
Návrat do Gruzínska
Nepokoje v Strednej Afrike

03

Východné Vianoce v malej
komunite v Adabe
Aká je budúcnosť kapucínov v
Lorete

04

Cappuccino pre Afriku
Vo veku 104 rokov zomrel
kapucínsky misionár Michalangelo
Serafini
Dôležité rozhodnutia pre
Franciscans International

Kto odchádza a ...

ím – slová srdečnej vďačnosti a
rozlúčky adresujeme
bratom, ktorí sa v
januári a februári t.
r. po skončení svojej
služby na generálnej kúrii vracajú do
vlastných provincií
alebo odchádzajú na nové miesta. Máme na mysli br. Sidneya
Machadu z provincie Paraná – sv. Kataríny, bývalého generálneho sekretára Rádu, Br. Bruna Kesangana z generálnej viceprovincie Kongo, ktorý plnil funkciu sekretára francuúzskeho jazyka a br. Tomasza Wrońského z Varšavskej provincie,
doterajšieho riaditeľa informačnej kancelárie, ktorý onedlho
odíde do Gruzínska, s cieľom obnoviť našu kapucínsku prítomnosť v tejto krajine. Spomenutým bratom vyjadrujeme
našu vďaku v mene celého Rádu a želáme im všetko dobre v
novej etape života. ►

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

... kto prichádza na generálnu kúriu

R

ím - br. Marek Przeczewski z Varšavskej provincie
prišiel na generálnu kúriu začiatkom januára, by sa
ujal vedenia Informačnej kancelrárie a funkcie sekretára
poľského jazyka.

Br. Alejandro Núñez Ennabe (generálna viceprovincia
Guatemaly – Hondurasu – Salvádoru) sa k nám pripojil 13. januára a bude plniť úlohu promotóra
solidarity. Je to služba, ktorá má
za ciel podporovať istú formu ekonomickej rovnosti v
Ráde. Vďaka nej je možné, aby Rád viedol formáciu a
misijnú evanjelizačnú a sociálnu činnosti v ekonomicky
chudobných štátoch. Srdečne vítam našich nových spolubratov .

T
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bilisi, Gruzínsko – Delegácia provinciálnych ministrov severného Talianska
navštívila Gruzínsko, aby zistili možnosti otvorenia našej
prítomnosti v Zakaukazsku.
Spolu s biskupom Giuseppe
Pasottom v dňoch 11. – 14.
novembra 2012 navštívili miesta, na ktorých by sme
mohli začať pastoračne pôsobiť. Pri tejto príležitosti sa stretli aj s miestnymi kňazmi
a rehoľnými sestrami.
Apoštolský administrátor pre katolíkov latinského obradu Mons. Pasotto sa pred dvomi rokmi obrátil na generálneho ministra s návrhom, aby sa Rád vrátil na toto územie,
na ktorom bol prítomný do roku 1845. Pri vítaní bratov v bráne tbiliskej katedrály,
ktorá je bývalým kapucínskym kostolom, vysvetlil, prečo mu záleží na našom návrate:
„Váš spôsob života je bratský, ale aj kláštorný. Naši katolíci to vidia len v pravoslávnych kláštoroch a pýtajú sa: nejestvuje podobná forma života aj v katolíckej Cirkvi? V
styku s ľuďmi ste prístupní pre všetkých a môžete byť blízko pri chudobných stanúc
sa nástrojom rozvoja a evanjelizácie.“
Cesta aj keď krátka, bola intenzívna a dovolila spoznať konkrétnu skutočnosť tejto
krajiny a Cirkvi, aby sa dali určiť perspektívny našej misie. Na marec 2013 bol stanovený termín príchodu prvých dvoch misionárov.
Provinciálni ministri odpovedajúc na prosbu generálneho ministra sa obracajú na bratov s výzvou, aby sa počúvajúc Ducha svätého, nebáli odpovedať na pozvanie do
misií. Je to isté nóvum. Na rozdiel od doterajších „klasických“ riešení, kde konkrétne
misie boli zverované jednotlivým provinciám, sa teraz pre Rád otvárajú perspektívny,
pripravujúce cestu k medziprovinciálnej spolupráci na tomto poli. Môže to priniesť
väčšiu účinnosť v odpovedaní na potreby Cirkvi. Určite treba pozorne sledovať tieto
nové výzvy, v ktorých chceme vidieť pôsobenie Ducha sv., veriac že sa stanú dôležitým prvkom pre budúcnosť Rádu.

Návrat do Gruzínska

Nepokoje
v strednej Afrike

S

AR – ako je známe z
posledných tlačových
správ, v Stredoafrickej
republike znovu vypukli
nepokoje. V novembri 2012
tri povstalecké skupiny, ktoré
sa zúčastnili predchádzajúcej
fázy stredoafrického konfliktu,
nespokojné z nedodržania
sľubov prezidenta Bozizé,
vytvorili zväz pod názvom
„Seleka“ (zmluva) a začali sériu
ozbrojených útokov na vládne
sily. V krátkom čase získali
kontrolu nad veľkou časťou
krajiny.
Poprosili sme br. Raffaela
Maddalenu, viceprovinciála
SAR o informácie z prvej ruky:
„Počas posledných niekoľko
týždňov nastal pohyb povstalcov
v niekoľkých skupinách, ktoré
sa začali presúvať zo severu a
severovýchodu na juh. S veľkou
ľahkosťou obsadili viac ako
polovicu územia štátu, pričom
takmer vôbec nenarazili na
odpor zo strany vládnych vojsk.
Dostali sa až do vzdialenosti
80 km od hl. mesta Bangui a
tam narazili na odpor vojakov
z Čadu, ktorí boli pozvaní na
obranu hlavného mesta. Potom
pritiahli aj iné zahraničné vojská.
Táto situácia prinútila vládu,
opozíciu i povstalcov, aby sa
stretli v Libreville, hl. meste
Gabunu a hľadali riešenie.
Vďaka Bohu, po niekoľkých
►
dňoch rokovaní sa dohodli.

K A P U C Í N S K Y

Dúfame, že tieto dohody budú
uvedené do života pre dobro tohto
národa, ktorý si tak veľa vytrpel a
naďalej trpí.
Pokiaľ ide o našich bratov,
len komunitu v Gofo, ktoré
leží najhlbšie vo vnútrozemí,
navštívili povstalci prichádzajúci
zo severu. Vyžiadali si auto na
prevoz ranených do nemocnice,
ale večer ho vrátili. Samotní bratia
neutrpeli žiadnu škodu. Modlime
sa k Bohu, aby srdciam ľudí, ktorí
nesú zodpovednosť, dal múdrosť a
porozumenie, aký veľký význam má
mier, ako základ rozvoja národa.“

P R Í T O M N O S Ť

Východné Vianoce
v malej komunite v Adabe

R

obe, Etiópia – Br. Angelo Antolini, kapucín a apoštolský
prefekt misie v Robe hovorí o Vianociach, ktoré prežil. „V Adabe –
hovorí br. Angelo – sme prežili s
veriacimi veľmi pekné sviatky Božieho narodenia. Bolo nás asi 25
osôb. Po sv. omši
sme usporiadali
skromnú
procesu so soškou
malého Ježiška,
ktorú nieslo najmenšie z detí až
do nášho domu,
kde sme všetci
spoločne vypili kávu a zjedli
niečo sladké. Pri
pohľade na chudobných bratov a
sestry z Cirkvi v Adabe, ktorí stáli
predo mnou – pokračuje apoštolský prefekt – so videl ako sa usku-

točňuje, hoci len čiastočne, list sv.
Pavla Títovi, ktorý som komentoval v homílii. cítil som sa časťou
tohto nového svätého ľudu, ktorý
žije z Ducha sv. a líši sa od tohto sveta, hľadajúc vždy jednotu za
každú cenu, dokonca aj vtedy, keď
sa rozbíja o naše
slabosti a hriechy. „Pred troma
rokmi – konči
br. Angelo – keď
sme slávili takú
istú polnočnú sv.
omšu, boli prítomné štyri osoby a pamätám si,
že som si vtedy
vzbudil akt vier
v Boha odovzdávajúc do jeho rúk
toto spoločenstvo. Dnes je nás už
30 osôb.“

Aká je budúcnosť kapucínov v Lorete?
Prvé stretnutie komisie
pre svätyňu v Lorete

L

oreto, Taliansko – 11. decembra minulého roka sa
uskutočnilo prvé stretnutie Komisie pre svätyňu v
Lorete. Komisia tvorí skupina bratov, ktorých úlohou je
hľadanie možností pre zlepšenie kvality našej prítomnosti a pastoračnej služby v tejto svätyni, ktorú zveril
nášmu Rádu pápež Pius XI. Patria do nej členovia menovaní generálnym ministrom: br. Francesco Colacelli,
provinciálny minister z Foggie a predseda CIMCap; br.
Giulio Criminesi, provinciálny minister Marche a br.
Alessandro Ferrari, gvardián komunity Miláne, ako aj
dvaja členovia menovaní predsedníctvom CIMCap: br.
Giuliano Viabile, rektor svätyne v Lorete a br Matteo
Siro, sekretár CIMCap. Počas svojho stretnutia v Lorete sa komisia oboznámila so skutočnosťou a významom
našej prítomnosti na tomto mieste, pričom si všimla
najmä veľkú a zároveň tichu prácu, ktorú už roky bratia
z provincie Marche, spolu s inými bratmi vykonávajú s
veľkou angažovanosťou a diskrétnosťou. Komisa sa
stretal aj s biskupom Giovannim Tonuccim, ktorých

chválil a ďakoval bratom, ktorí teraz slúžia v svätyni.
Zároveň však poukázal na nutnosť posilnenia aktivity
v takých oblastiach, ako je prijímanie pútnikov, pastorácia mládeže, liturgia a aktualizácia v oblasti morálnej
teológie. Nakoniec sa
komisia stretla s kapucínskou komunitou v
Lorete, prijímajúc návrhy bratov a zároveň
predstavujúc vlastné,
ktoré by mali smerovať k zlepšeniu kvality našej služby. Komisia predstaví svoje
postrehy na budúcom
stretnutí konferencie
CIMCap vo februári,
ktoré sa uskutoční práve v Lorete.
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K A P U C Í N S K Y
S P E

P R Í T O M N O S Ť

Cappuccino pre Afriku

Vo veku 104 rokov
zomrel
kapucínsky misionár
Michelangelo Serafini

Desať afrických obedov za jednu poľskú kávu

K

rakov, Poľsko – Niekoľko
poľských kapucínov sa
rozhodlo zorganizovať zbierku
pre chudobných v Afrike,
pomáhajúc si nápojom, ktorý nás
môže vynikajúco reprezentovať:
cappuccino!

Kaviarne šiestich poľských miest
sa pripojili k tejto trojdňovej iniciatíve nazvanej „Cappuccinio pre Afriku“. Vďaka nej sa získali financie, ktoré
krakovskí kapucíni pošlú do Stredoafrickej republiky a
Čadu. Koordinátor iniciatívy, br. Piotr Gajda, vysvetľuje,
že na tento nápad prišiel jeden z bratov pri pití kávy, keď
rozmýšľal o tom, ako by sa spojenie medzi Rádom a týmto
nápojom dalo využiť na zorganizovanie pomoci pre misie
v Afrike. Za jedno cappuccino vypité v Poľsku – hovoria
naši bratia – dáme desať teplých jedál deťom v Stredoafrickej republike.
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B

razílsia – 9. januára t. r. v
Aracajù, hlavnom meste
brazílskeho štátu Sergipe,
zomrel kapucínsky misionár
P. Michelangelo Serafini z
Cingoli (Macerata). Mal 104
rokov a bol najstarším členom kapucínskej provincie
Nossa Senhora da Piedade
a Sergipe. Zo77 rokov prežitých v Brazíli, kam prišiel
koncom r. 1935, až 50 strávil
P. Michelangelo v Aracajù,
kde bybudoval svätyňu sv.
Judú Tadeáša, ktorý je veľmi
populárny a uctievaný v celej
Brazílii.
Ustarostený o budúcnosť
opustených detí,založil Gurlandiu (Detské mestečko)
školu určenú predovšetkým
pre ne Postavil aj veľa kostolov, takmer všetky podľa
vlastného projektu.
Bol vážený v celom štáte

kvôli príkladu svojho života
úplne oddaného modlitbe a
apoštolátu. Frei Figuel (ako
ho ľudia nazývali) urobil z
kláštora v Aracajù „rybník
Betsata“, ku ktorému prichádzalo celé mesto, aby mu
vo sviatosti zmierenie, ktorej
svätý kapucín venoval denne veľa hodín, zverili svoje
trápenia, pochybnosti a obavy. Jeho popularita medzi
ľuďmi bola tak rozšírená,
že štátna televízia sledovala
krok za krokom ďalšie etapy
jeho dlhej choroby, takmer
denne informovala o jej postupe v správach, ktoré boli
s napätím očakávané. Jeho
pohreb bol pre ľudí, ktorí
sa ho zúčastnili výnimočnou
slávnosťou, kvôli emóciám,
ktoré vzbudzoval u všetkých
a tiež kvôli charakteristickej
zbožnosti s akou h „severovýchodný ľud“ sprevádzal
na jeho poslednej ceste až do
uloženia v hrobe, vo svätyni,
ktorú vybudoval.

Dôležité
ô e té rozhodnutia
o
pre Franciscans International

A

ssisi – Začiatkom októbra 2012 sa Konferencia františkánskej rodiny stretla s administratívnym predsedníctvom Franciscans International (FI), aby prerokovali ekonomické problémy, ktoré bude musieť
FI v najbližšom čase riešiť. Jednomyseľne bolo rozhodnuté o redukcii
organizačnej štruktúry FI na Core – Team: jeden právnik v New Yorku,
dvaja v Ženeve a jeden v Bangkoku. Túto skupinu bude dočasne sprevádzať br. Markus Heinze, OFM, ktorý sa ujal svojej úlohy 10. decembra
2012. Sr. Denise Boyle FMDM, výkonná riaditeľka FI podala demisiu a zostane vo funkcii do 31.
januára 2013.

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco indonesiano portoghese croato ceco

Curia Generale OFMCap
Tel. +39.06660521

C.P. 18382

00163 ROMA Italia

Fax 0039.064828267

bici@ofmcap.org

