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Pápež František
Massimo Rosina ofmcap

P

ápež František sa ako pastier dostal
hneď do sŕdc cez sympatiu a cítenie s
mnohými kňazmi, či laikmi. Oslovili nás
jeho malé gestá: používa titul biskup Ríma,
hneď myslel na svojho
predchodcu a signál,
ktorý vydal používaním
reči II. Vatikánskeho
koncilu
odvolávajúc
sa na primát svätého
božieho ľudu, ktorý je
vyjadrený v lokálnych
cirkvách. Pri spoločnej
modlitbe požiadal zídený ľud, aby ho prijal
a požehnal, čo sa stalo
skoro až odpoveďou
viery a modlitby ako
aj vyjadrením silného
spoločného puta medzi pastierom a ľudom.
Začiatok pontifikátu pápeža Františka bol
plný gest a slov, ktoré si spravili cestu k
srdciam miliónov ľudí. Ďalší obraz sa vryl
do sŕdc všetkých ostatných a je to obraz
Najvznešenejší Otče,
Pokoj a dobro!

chudobnej cirkvi. Nielen chudobnej cirkvi,
ale aj per chudobných. Je to pozvanie, ktoré sa dotýka popri inštitúcii aj každého z
nás. Spôsob používania peňazí, jednoduchosť a striedmosť nášho spôsobu života, štedré delenie sa s najchudobnejšími.
Tým, že si vzal meno po sv. Františkovi
z Assisi „človeku chudoby, človeku pokoja a
človeku, ktorý miluje a
ochraňuje stvorenstvo“
nás provokuje zamyslieť
sa nad naším spôsobom
rozvoja a nad tým ako
je blahobyt západných
štátov planéty v nerovnováhe s prostredím a v
konflikte pochádzajúcom
z ekonomických záujmov.
Na druhej strane nám
pripomína ako osobným
príkladom vnáša s neuveriteľnou účinnosťou
a schopnosťou do sveta
Dobrú zvesť. A práve toto je misia, ku
ktorej v konečnom dôsledku sme volaní:
ohlasovať Krista, a teda „pravdu, dobrotu
a krásu „osobne“.
bratskej jednoty, lásky a dôvery.

Ľudovým a jednoduchým pozdravom františkanskej
tradície sa chcem obrátiť na Vašu osobu, aby som ju
pozdravil od každého brata Rádu menších bratov kapucínov pri príležitosti zvolenia za Najvyššieho Pontifika a uistiť Vás o našej modlitbe. Pri Vašom prvom
stretnutí s Cirkvou včera večer zídenou v Ríme, ste
nás z balkóna vatikánskej baziliky pozvali kráčať
spolu a modliť sa jedni za druhých, a tak byť znakom

Vďaka, Svätý Otec, za toto pozvanie, ktoré prijímame a berieme ako záväzok v našom bratstve Menších
bratov kapucínov, aby sme boli bratstvo, ktoré nás naučil Kristus pri vzájomnom umývaní nôh.
Sv. František z Assisi v hymne Bratovi slnka nám v
poslednej strofe pomáha modliť sa za uskutočňovanie
tohto veľkého bratstva: „Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!“

Stretnutie Generálneho definitória...

R

ÍM – Stretnutie generálneho definitória začalo 11.
marca v pondelok a pokračovalo až do 20. marca. Po výmene
niektorých informácií o vlastných aktivitách vyplývajúcich z
posledného dafinitória v januári
sa definitórium sústredilo na širokú škálu problémov. Program
bol nabitý, zjavne rôznorodý
a komplexný. K tomu treba
pridať ďalšie body a problémy
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mimo programu. Tu sú niektoré
hlavné rozhodnutia:
Oblasti
• Provincia Maranhao-Para-Amapa od 1. júna 2013 bude
zodpovedná za Delegáciu na
Kube
• 9. máj 2014 je stanovený ako
dátum zjednotenia provincií
Alessandrie a Piemontu.
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Tam, kde je ľúbezná chvála Pánovi, je vďaka za jeho
lásku preukázanú na kríži spojenom v pokornej službe mužovi a žene každej doby a akéhokoľvek miesta.
Svätý Otec, uisťujeme Vás o našej synovskej poslušnosti a každodennej modlitbe k Pánovi za Vás. Prosím Váss o požehnanie pre bratov kapucínov.

(pokračuje str. 3)

Personálne nominácie gene-rálnej kúrie a domov závislých
na generálnej kúrii:
• br. Dariusz Mazur prov.
Krakov, br. Manuel de Gama
Santos prov. Bahia-Sergipe, od
1. apríla 2013 prídu do Ríma do
bratskej služby na Generálnej
kúrii.
• br. Ravi Rosario Irudayanathan prov. Tamil Nadu Nord

Veselé Velikonoce!
bol od 1. apríla 2013 menovaný
ekonómom domu v Jeruzaleme.
• br. Benedict Ayodi viceprov.
Keňa od 1. júla 2013 bude novým sekretárom Úradu pre pokoj, spravodlivosť a ekológiu.

V C E N T R E P O ZO R N O S T I
“ KO S T O L C H U D O B N Ý C H

A

P R E

C H U D O B N Ý C H ”

Boh posiela chudobných, on sa o nich aj
postará“.

spolupracovníčky
v domácej ekonomike a úctyhodní
Odovzdať božie dary
pomocníci, ženy a
Br. Wendelin považoval „Našu Pani“
muži, ktorí slúžia pri
za miesto božej dobročinnosti. Zvolil
stole, prinášajú znovu
si kapucínsky život, aby nemal nikdy
na svetlo časom
nič pre seba, ale aby žil jedine pre Boha zabudnuté svedeca pre svoje deti. Každodenná modlitba
tvá. Aspoň na malú
v kostole ho pútala k tým, ktorí deň
chvíľu chceme znovu
čo deň prichádzali k „Našej Pani“, aby
zviazať povrázky
našli „pokoj na zemi“ v „Božom stándôvery. V „Stretnutí Františka“ sa to
ohľad od sviečok pred Madonou na
ku“ ďaleko od ruchu „táborov“ aktivít
stáva bez napätia. Každému sa necháva
chodbe „Našej
ssvoj čas. A s vytrvaPanej“ (Liebfrauen)
llosťou dobrodincov
oproti vstupu do
Paulus Terwitte ofmcap
cchceme ponúknuť
„Stretnutia Františka““
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ttento priestor rastu v
sleduje stále aktuálddôvere. Takto chlieb
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ddarovaný slobodne
otvárajú každý všednýý
a bez donútenia
deň, ale aj vo sviatočprivádza mnohých k
p
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pokusu o nový krok
p
a pre našich spolupravvyjsť z problémov.
covníkov v „StretnuFakt, že všetci naši
F
tí“ neustále prichádza
Pred 20 rokmi br. Wendelin založil „Stretnutie Františka“
hostia musia platiť
h
Boh s úžasom, ako
550 centov, podľa nás
si naši známi hosjje súčasťou slobody.
tia vo svojej chudobe vedia zachovať
mesta. Pre toto br. Wendelín a kapucíni Tento malý príspevok hovorí našim
svoju dôstojnosť. Každý deň sú akoby
až dodnes ukazujú každodenný zázrak
hosťom, že aj oni sú skutočnými hosVianoce: v kostole Našej Panej tí, čo do- v skutočnosti, že sa dá dennodenne
ťami a ich úcta je rešpektovaná.
stávajú sa stávajú osobami, ktoré dávajú,
pripraviť strava pre ľudí chudobných a
dobrodincami „Stretnutia Františka“. V
bez domova.
Blažený, kto sa delí
centre Frankfurtu je tento malý „hotel“,
21. júna 2013 u „Našej Pani“ budeme
v ktorom sú vítaní naši bratia chudobní a
Miesto nádeje
sláviť vonkajšiu slávnosť dvadsiateho
bezdomovci. Denne ich
roku „Stretnutia Františka“. Teší nás,
„Stretnutie
Františka“
sem príde okolo 160.
že biskup Franz-Peter prisľúbil svoju
je jedno z mnohých
Tento rok sme zvlášť
prítomnosť v tento deň. V predchádzamiest, ktoré dávajú
radi lebo v advente a
júcich týždňoch budú štyri konferencie
nádej. My kapucíni
na Vianoce 2012 „Naša
u „Našej Pani“. Poukážu na silu a nasaspolu zhruba s 1700
Pani“ začína dvadsiate
denie kresťanskej lásky k blížnemu. V
dobrovoľníkmi znovu
jubileum „Stretnutia
tom istom čase, my kapucíni, pripratkáme ošúchaný
Františka“. Br. Wenvíme nadáciu, ktorou chceme spolu s
oblek dôvery tým, ktorí k
delin, ktorý zomrel v roku
vami pokračovať v diele br. Wendelina
nám prichádzajú. Ten, kto
2012, viac menej na začiatku
pri kostole „Našej Pani“ po dvadsianájde cestu k pohostinným
svojho diela napísal: „Po
tich rokoch
dverám pred Lurdskou
krátkom čase modlitby v
jej existencie.
jaskynkou panny Márie,
Stuttgarte som začal realiChudobní a bez
ktorú Boh poznal v chudozovať môj záväzok 24.
domova, ktorí
be a na úteku, nemusí
decembra 1992“.
k nám prichánám povedať svoje
dzajú, musia
Bez energie zakladatemeno. Nepýtame sa na
ľa by sme nemali dnes
jeho minulosť. Naopak, tu nájsť vždy
otvorené dvere
toto miesto poznačené
teplá káva a voňavé
a prestretý stôl.
dôverou osôb chudobkakao, čerstvý chlieb,
Pretože Boh sa
ných a bez domova, ktorí
častokrát aj marmeo nich stará.
prichádzajú do kostola
láda a zákusok, ktoré
Našej Panej, kde hľadajú jedlo a konkrét- pre našich hostí prinášajú iniciatívni
nu pomoc. Každodenne zakusujeme to,
podporovatelia priamo z domáceho
čo br. Wendelin raz povedal: „Keď nám
ohniska. Ochotní spolupracovníci a

P

“Keď nám Boh posiela chudobných, on sa o nich
aj postará”
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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

Príchody a odchody

R

ÍM, Taliansko – V mesiaci
marec sa do bratstva Generálnej kúrie pridal jeden brat: br.
Francisco Lopes De Sousa Neto z
provincie Ceará – Piauí. Nahradí
br. Herminia Bezerra z tej istej
provincie v úlohe sekretára pre
portugalčinu. V posledných rokoch
bol študentom v našom Medzinárodnom kolégiu. Študoval Teológiu
komunikácie na Lateránskej pápežskej univerzite. Br. Hermínio sa 20.
marca vrátil do Brazílie.

Rád v číslach

R

ÍM – Zo štatistiky vyberáme niektoré dáta ohľadom bratstva Bratov
kapucínov. K 31. decembru 2012 bolo 10.278 bratov kapucínov (o 86
menej oproti roku 2011). Pár detailov: postulantov: 620; novicov: 362; dočasných profesov: 1.479; s trvalou profesiou: 8.799. Naši bratia kardináli
1, arcibiskupi/biskupi 90; spolu 91. Zosnulí bratia 209. Bratia kapucíni sú
prítomní v 106 krajinách takto rozdelení podľa geografických zón: Afrika
1353, Latinská Amerika 1657, Stredná Amerika 664, Ázia – Oceánia 2339,
Západná Európa 3496, Východná Európa 769. Univerzálne bratstvo je
rozdelené do 81 provincií, 9 generálnych vice-provincií, 17 provinciálnych
vice-provincií, 17 kustódií, 8 delegácii, 24 domus praesentiae, 13 konferencií provinciálnych ministrov. Treba počúvať aj jazyk čísel, aby sme chápali historický moment, ktorý prežívame v našom Ráde, zvlášť, aby sme
podporili so zápalom kultúru spolupráce a hľadali s jasnosťou spôsoby,
ktoré nám dovolia do hĺbky kvalifikovať náš život.

Zjednotenie Benátok a Trenta
je stále bližšie

T

HIENE, Taliansko – Zhruba
200 bratov počas dvoch dní 21.
a 22. marca 2013 sa zúčastnilo na
treťom medziprovinčnom stretnutí
Benátok a Trenta. Predsedal minister generál Mauro Jőhri, za účasti ministrov provinciálov Modesta Sartori
a Roberta Genuina a generálneho
definítora pre taliansko br. Raffaela
Della Torre. Po úvodnej modlitbe br.
Massimo Lorandini, prezident komisie pre zjednotenie provincií, prezentoval doterajšiu prácu a rôzne aspekty života v dvoch provinciách. Br.
Antonio Butterini a br. Flavio G. Gusella počas 21. a 22. marca odprezentovali hodnoty zjednotenia a br. Roberto Tadiello spoločnú cestu v
počiatočnej a trvalej formácii, tak v spojitosti medzi provinciami Trento
- Benátky, ako aj medzi provinciami Miláno a ostatnými provinciami na
severe Talianska. Br. Dario Zardo načrtol hlavné línie historického vývoja oboch provincií a tiež právno - administratívne aspekty vedúce k
zjednoteniu v jednu provinciu v roku 2014. Nakoniec br. Roberto Doná
a br. Guido Felicietti hovorili o misiách obidvoch provincií, o minulosti
a projektoch do budúcna. Po prestávke br. Matteo Ghisini, minister provinciál a br. Adriano Parenti ekonóm provincie Emiglia Romagna sa podelili o skúsenosť pri zjednocovaní provincií Bologna a Parma. Poobede
bol dialóg generálneho ministra s bratmi.

... Stretnutie Generálneho definitória
• br. Umberto Losacco prov. Janov od 1. mája
2013 bude novým sekretárom pre taliansky jazyk.
• br. José Carlos Gubert prov. Paraná-Santa
Catarina bol menovaný od 1. apríla generálnym
vice-ekonómom a ekonómom bratstva na kúrii.
Generálna rada pre formáciu. Novovymenovaní členovia: br. Eduard Rey i Puiggros (PR
Catalogna - CIC), br. Christi Francis V. (PR San
Tommaso-Kerala - CCMSI), br. Evandro Aparecido de Souza (PR Paraná-Santa Catarina - CCB),
br. Guadence Aikaruwa Shayo (PR Tanzania
- EACC), br. Juan pablo Lobos Mendoza (VG
Guatemala-Honduras- Salvador - CONCAM), br.
Giampiero Cognigni (PR Picena – CIMPCap),
br. William R. Hugo (PR. Calvary - NAPCC), br.
Kilian Ngitir (CU Camerun - CONCAO), br. Clarence Hayat (VP Pakistan - ASMEN), br. Andrzej
Baran (PR Varsavia - CECOC), br. Richard Sinaga
(PR Pontianak - PACC),bfr. Adrian Curran (PR
Irlanda - CENOC), CCA – nominácie sa odročujú až do momentu, kedy budú komunikované
kandidátom.
Rekonštrukcia kúrie. Boli potvrdení členovia
komisie pre rekonštrukciu generálnej kúrie s
výnimkou br. Sydney Damasio Machado a br.
Ephrema Buchera. Komisia bude doplnená o
komisiu zodpovednú za rekonštrukciu kuriálnej
kaplnky. Jej členovia budú: br. Pio Murat, br. Domenico Donatelli a br. Marek Przeczewski.
Ekonomická komisia. Boli vymenovaní nasledovní bratia: br. Mark Schenk, br. Luis Eduardo
Rubiano, br. Giampiero Gambaro, br. Gianmaria
Di Giorgio e br. Piero Vivoli.
Skupina pre „nové projekty“. Jedná sa o
skupinu, ktorá bude pripravovať a študovať nové
budúce perspektívy domov závislých na generálnom ministrovi: br. Christophorus Goedereis, br.
Alejandro Núñez, br. Francesco Colacelli.
Dom v Jeruzaleme. Bol stanovený dátum konsekrácie domu v Jeruzaleme na 2. februára 2014.
Slávnosti bude predsedať jeruzalemský patriarcha.
Slávnosť domu je stanovená na 26. júna, na spomienku blahoslaveného Jakuba z Ghazzir.
Konštitúcie a Ordinácie. Ukončili sa práce na
texte Konštitúcii zoberúc na vedomie pripomienky právnej a redakčnej komisie. Čoskoro bude
text odoslaný na Kongregáciu CIVCSVA.

Správy z Centrálnej Afriky...
GOFO, R. Centrálna Afrika (RCA) – Sociálno
- politická situácia, zvlášť v oblasti Gofo, je čím
ďalej viac znepokojujúca. Hraničí s problémom
bezpečnej prítomnosti našich misionárov. Jedna
časť rebelov neprijala dohodu a pripravuje sa
na pokračovanie násilia. V posledných troch
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K A P U C Í N S K A
S P R Á V Y

P R Í T O M N O S Ť

...Správy z Centrálnej Afriky
týždňoch už dvakrát v noci rebeli navštívili misiu.
Toto nám napísal br. Serge Mbremandij, viceprovinciál Čadu – Centrálnej Afriky:
Pokoj a dobro bratia!
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Tak ako to viete z médií, krajina ide dolu vodou. Do
čela sa dostal silný muž, ktorý sa sám vymenoval, ale
ešte je veľa čo dobiehať. Z každej strany, na nešťastie,
prichádzajú zlé správy o krádežiach, honu na čarodejnice.
Škody na majetku sú značné. Krajina, ktorá bola na
kolenách, je už úplne pod dnom. Čo sa týka bratov a
zvlášť bratstva v Gofo, ktoré bolo najviac postihnuté, bratia mali viackrát „návštevy“. Počas týchto „návštev“ boli
ukradnuté tri autá, dva prenosné počítače a 2.000.000,
CFA (cca 3.000€ poz. prekladateľa). Bratia sú terorizovaní, unavení a zostresovaní... Páter Damián z provincie
Emiglia Romagna, ktorý mal prvú „návštevu“, zatiaľ čo
sme my boli na kapitule, odišiel na týždeň do Bangui ešte
pred posledným prepadom 14. marca. Teraz sa nachádza
v Taliansku. Momentálne máme ešte štyroch bratov v
Gofo Valentino Vallarino, Antonio Triani (dvaja taliani) Rolland Bawene (z Centrálnej Afriky) a Valentin
Mbatmegue (z Čadu). Kňazi z Batangafo (10 km od
Gofo) sa k ním pridali a teraz sú spolu, aby svedčili
svojou prítomnosťou miestnym ľuďom, ktorí prežívajú toto
trápenie. Ostatné misie sú v poriadku. Bratstvo v Bangui
(Bimbo) nateraz ešte nemalo „návštevu“. Iné komunity
kňazov a sestier už boli „navštívené“ ľuďmi zo SELEKA. Na ich miestach sú naši traja bratia Christophe,
Aristide a Matial. S nimi sme v neustálom kontakte. V
Bouar z rôznych zdrojov prišli správy, že by mohli prísť
ľudia zo SELKY. Doteraz sa však nič nestalo. Každopádne tieto správy vystrašili sestry v Boudar, ktoré v
nedeľu prišli k nám do St. Laurent. Klarisky, misionárky
lásky, poľské sestry z misijného centra. Tu je pokoj aj keď
strach sa dá vyčítať z tvárí. Naše bratstvá v Bocaranga,
Ndim, Ngaoundaye sú pokojné. Toto sú správy, ako
žijeme dennodennú situáciu v tejto krajine. Prosíme vás,
aby ste na nás mysleli vo vašich denných modlitbách, aby v
tejto krajine zavládol pravý pokoj.

Modliť sa za kresťanov
PAKISTAN – Br. Clarence Hayat viceprovinciál
kapucínov v Pakistane nás požiadal o modlitby za
kresťanov v jeho krajine, ktoré v minulých dňoch
utrpeli početné násilie. Ako následok týchto
faktov boli manifestácie, pri ktorých sa žiadala
pakistanská vláda o zavedenie spravodlivosti a
pokoja pre náboženské menšiny.

Pozývam ťa ako kapucína

M

EXIKO – Brat Nésttor Wer z
mexickej viceprovincie zobral
sociálne siete ako nástroj evanjelizácie. Rozbehol iniciatívu „pozývam ťa
ako kapucín“,
ktorá chce byť
ť
františkánskouu
prítomnosťou
na digitálnom
kontinente,
spôsob vzájomnej
výmeny medzi
rehoľníkmi a
laikmi, ktorá
napomáha jednote. Priestor,
kde môžu spoznať život niektorých
bratov kapucínov. Prostriedok jed-

noty a spôsob šírenie františkánsko
-kapucínskej charizmy, ako autentického vyjadrenia Evanjelia. Prostredníctvom viacerých rozhovorov sa
chce vytvoriť dialóg,
ktorý vedie k pravde
a pravým hodnotám našej katolíckej
cirkvi opierajúc sa o
svedectvo jednotlivých bratov kapucínov. Bratia odrážajú
pluralitu františkánsko - kapucínskej
charizmy.
Jednotlivé interview môžete nájsť na:
http://ofm-cap.blogspot.mx

Stretnutie ministrov provinciálov
štyroch františkánskych rodín Talianska

L

ORETO, Taliansko – Od 25.
februára do 2. marca sa konalo v Lorete stretnutie
ministrov provinciálov
štyroch františkánskych
rodín talianska. (19 minoritov, 13 konventuálov,
21 kapucínov, 2 z tretieho rádu). Stretnutie malo
tému novej evanjelizácie
pri príležitosti roka viery:
„S Františkom... katolícki a apoštolskí: výzva
dnes pre nás“. Prebehli
dve konferencie. Počas
piatich dní sa ministri
navzájom konfrontovali s prednášajúcimi a vymieňali si skúsenosti,
prehlbovali témy a tématické návrhy. Počas stretnutia bola mariánska

liturgia v Svätom dome ktorú predsedal Loretský arcibiskup Giovanni

Tonucci. Zídení potvrdili na ďalšie
tri roky sekretára a v posledný deň
prebehlo generálne stretnutie Talianského františkánskeho hnutia.

Štyria františkánski kardináli v konkláve
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V

ATIKÁN – Traja kardináli voliči
boli Menší bratia františkáni: Claudio Hummes Carlos Amigo Vallejo a z
južnej Afriky Wilfred Fox Napier. Popri
nich bol ďalší františkán kapucín Sean
Patrick O’Malley významná osobnosť
episkopátu Spojených štátov.
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