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Připravuje se formační plán

Dva noví bratři pověření péčí o 
Gen. sekretariát pro formaci 

(SGF), Charles Alphonse a Jaime 
Rey, započali svou službu Řádu tou-
to zprávou na blogu: “Pokoj a Dob-
ro! Přejeme vám 
všem, aby toto 
velikonoční ob-
dobí bylo časem 
obnovy našeho 
života”. A dodá-
vají: “Generální 
ministr br. Mau-
ro Jöhri se svým 
defi nitoriem, nás 
ještě jednou vy-
bízí, abychom 
zůstávali ve stálé 
formační poho-
tovosti. Je teď 
před námi úkol 
připravit for-
mační plán pro 
celý Řád. Bude-
me na něm pra-
covat v průběhu 
celých šesti příštích let. Proto máme 
v úmyslu vytvářet nové formační 
programy, při kterých se navzájem 
povzbudíme, a které nám umožní být 
mezi vámi. Mezi naše cíle patří: roz-
pracovávat formační plán při součas-
ném zpětném pohledu na rozličné 
různě rozpracované ideové návrhy; 
připravovat animační programy pro 
počáteční i stálou formaci (někte-

ré z těchto programů proběhnou v 
jednotlivých provinciích); pravidelně 
být v kontaktu s formačními domy 
a s bratry našeho Řádu prostřed-
nictvím našich webových stránek; 

udržovat vazby na 
bratry vykonávající 
speciální služby po 
celém světě, vytvá-
řením sítí mezi roz-
ličnými řádovými 
animačními centry. 
Pros t řednic tv ím 
těchto řádků chce-
me také my, jakožto 
Generální sekre-
tariát pro formaci 
(SGF) poděkovat 
těm, kteří vyko-
návali tuto službu 
před námi, totiž: br. 
Rocco Timpanimu 
a Markovi Miszczy-
ńskému. Děkujeme 
jim zvláště za vyko-

nanou práci a za iniciativy, rozvíjené 
během uplynulých šesti let. Bůh ať 
vám, bratři, odplatí za zaseté dobro!” 

Noví blahoslavení

VATIKÁN – Náš Řád 
bude brzy bohatší o 

další blahoslavené. Ve středu 
27. března totiž Svatý Otec 
František přijal na audienci 
prefekta Kongregace pro kau-
zy svatořečení, a během audi-
ence schválil, aby Kongregace 
vyhlásila některé dekrety, mezi 
nimiž je také mučednictví slu-
žebníků Božích kapucínského 
kněze Ondřeje z Palazuela 
a jeho 31 druhů, zabitých 

v letech 1936 až 1937 ve 
Španělsku z nenávisti k víře. 
Jak vysvětluje vicepostulátor 
br. Alfonso Ramirez Peralbo, 
kauza br. Ondřeje z Palazuela 
a jeho druhů je výsledkem pů-
vodních pěti kauz, které byly 
roku 2000 spojeny do jedné. 
Br. Ondřej (Andrés), civilním 
jménem Michele Francesco 
González González, náležel 
do fraternity v madridské 
Medinaceli, a byl zavražděn 

spolu s dalšími pěti bratry z 
téhož kláštera (na obraze se 
br. Ondřej nachází napravo, 
kleče s křížem v rukou). Také 
ostatní bratři kapucíni do-
svědčili obětí života v oněch 
letech svou víru: šest v klášte-
ře El Pardo, sedm v Anteque-
ře (Málaga), sedm v Gijónu 
(Oviedo), tři v Santanderu a 
tři v Orihuele-Alicante.

Stalo se
na generální kurii

ŘÍM, Itálie – Od letošních Veliko-
noc byl br. Carlo Calloni jmenován 

generálním postulátorem a přestěhoval 
do domu v Garbatelle. Úřad osobního 
sekretáře, který doposud vykonával, 
převzal br. Massimo Rossina, doposud 
sekretář pro italštinu. Ve funkci sekre-
táře pro italštinu jej od května nahra-
dí br. Umberto Losacco z Janovské 
provincie.
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N A  S V Ě D E C T V Í
“ Z Ů S T Á V Á  V Š A K  N A D Ě J E ”

Chtěl bych se s vámi, 
bratři, podělit o své 

zkušenosti a naději. Naše 
přítomnost na území vlámské 
kapucínské provincie v Belgii 
započala 15. září 2010 a je 
velkým dobrodružstvím. 

Něco málo o Belgii

Belgie je země s bohatou 
křesťanskou historií, mnoha 
nádhernými kostely, velkými 
kláštery a konventy. Avšak 
dnes, po rozkvětu »křesťan-
ské doby«, se na toto všechno 
můžeme dívat jen jako na 
památník zašlých dějin. Farní 
komunity jsou po adminis-
trativní stránce velmi dobře 
organizované a také se velmi 
angažují pro pomoc chudým, 
avšak v otázce přistupování 
ke svátostem čelí mnohým 
těžkostem kvůli nedostatku 
kněží v důsledku trvalého 
úbytku zájmu o duchovní 
život. Smutné je také to, že 
naprostá většina věřících 
jsou lidé pokročilí věkem. 
Jasně patrný je úbytek počtu 
účastníků na nedělních mších 
(asi 3%). Zůstává však naděje, 
zvláště díky zrodu nových 
komunit. Před několika mě-
síci jsem se účastnil »malého 
zázraku« v podobě ofi ciální-
ho založení komunity františ-
kánské mládeže (29.9.2012), 
jejímž zakladatelem a ná-
rodním asistentem je náš 
současný kvardián v Anvers 
br. Kenny Brack. Jedná se o 
variantu Třetího františkán-
ského řádu pro mladé a je to 
první komunita tohoto druhu 
v Belgii. Během slavnost-
ní eucharistie pět mladých 
složilo svou první profesi 
a dalších šestnáct vyjádřilo 
touhu vstoupit do »novici-
átu«. Aktivní jsou zde také 
komunity neokatechumenátu, 
Sant‘ Egidio, Tiberias, a jiné. 

Něco málo z dějin…
Kapucínská přítomnost na 
území Belgie započala 13. 
října 1585, když několik 
bratří z Pařížské provincie – 
Johannes z Landenu, Anto-
nius z Gentu a Giuseppe z 
Anvers – přišli pod vedením 
Felixe z Lampedony do země 
a usadili se poblíž 
Anvers. To vedlo již 
roku 1616 i k ustano-
vení dvou provincií na 
belgickém území, totiž 
provincie valonské, 
a provincie vlámské. 
V té době vlámská 
provincie čítala 18 
klášterů a 284 bratří. 

Kapucínský dnešek
V současnosti je ve vlámské 
provincii 7 fraternit s 56 
bratry. My žijeme v Anvers 
v komunitě deseti bratří. 
Klášter je v centru města, v 
samém středu studentského 
života. Troufám si říci, že z 
tohoto úhlu pohledu je to 
jeden z nejmladších klášterů 
světa. V klášterním kostele 
se každý den slaví mše svatá 
a je zde příležitost ke svátosti 
smíření po celý den. Belgičtí 
bratři nás přijali velmi srdeč-
ně a jsou otevření vůči našim 
návrhům. Cítíme jejich úctu 
a sympatie. Jednají s námi 
skutečně jako s BRATRY. 
Pro mne je to příležitost jak 
si prohloubit své povolání, 
znovu objevovat krásu bra-
trského společenství, avšak 
také jak se učit bratrskosti. 
Nalezl jsem zde podivu-
hodné bratry, kteří svým 
životním stylem dosvědčují 
kapucínské charisma. 

Město Anvers před nás klade 
mnohé výzvy. Je to město ti-
síců osob, potřebujících Kris-
ta. Bratři hledí do budouc-
nosti s nadějí a optimismem, 
jejímž jasným důkazem je 
připravovaný vznik jednoho 
mezinárodního kapucínského 
společenství. 

Jaká je naše práce?
Naším první a nejdůležitější 
pastorační snahou je eu-
charistická adorace, kterou 
konáme každý pátek od 19 
hodin. Dobře si uvědomu-
jeme potřebu vytvářet místa 

modlitby. Toužíme po tom, 
aby náš kostel sv. Františka 
byl oázou modlitby, místem 
a krásné a důstojné liturgie 
a místem svátosti smíření. 
I když naše znalost vlám-
ského jazyka není doko-
nalá, přece se podílíme na 
pastoraci v našem kostele, 
pomáháme v blízké farnos-

ti, a pečujeme o mládežnic-
ká společenství. 

Anvers je městem s více 
než 55% imigrantů, mezi 
nimiž je také zhruba 15 
tisíc Poláků. Po důkladném 
zvážení jsme pro ně zahájili 
pastoraci při našem kláš-
teře. Zabýváme se koordi-
nací katecheze a výukou 
náboženství v Polské škole 
v Anvers. Máme zde také 
hudební scholu a pasto-
rační skupiny, jako Oáza 
rodin a Oáza mladých. Jsou 
tu ministranti i lektoři a 

duchovně pečujeme také 
o skupinu anonymních 
alkoholiků. Při klášteře 
existuje rovněž eucharis-
tické společenství Hispán-
ců. 

Plány
Jako kapucíni chceme 
přinášet Ježíše lidem a 
dělit se s nimi o to, co my 
sami jsme přijali. Netr-
pělivě očekáváme posily 
a svěřujeme se do vašich 
modliteb. 

a 
ž Dopis z Anvers

Polští kapucíni 
v zemi hranolků, čokolády a diamantů

od Marcina Derdziuka ofmcap
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K A P U C Í N S K Á  P Ř Í T O M N O S T
M A L É  V E L K É  Z P R Á V Y

Stříbrné jubileum 
a kněžská svěcení v Angole
LUANDA, Angola – V neděli 14. dubna 2013 
v kostele Panny Marie Fatimské vysvětil během 
eucharistické slavnosti J. Exc. Anastácio Ka-
hango, pomocný biskup Luandy následující čtyři 
spolubratry: Fernando de Lemos Nzumba K. 
Kanduanga, Roboão Mona João, Silva António a 
Afonso Cahunda Bige. Při téže slavnosti bylo při-
pomenuto také 25 roků existence viceprovincie 
(od 1988). Ve chvíli vyhrazené pro vyznání víry 
všichni přítomní bratři obnovili své řeholní sliby. 
Při své promluvě biskup P. Anastácio hovořil 
jak o čtyřech kandidátech na svěcení, tak i o 25 
letech od vyhlášení viceprovincie a připojil přání, 
aby kráčela vstříc budoucnosti věrně a horlivě.

Solidární jídelna v Osornu
OSORNO, Chile – O slavnosti Zmrtvýchvstá-
ní Páně bylo ve farnosti sv. Leopolda Mandiče 
zahájeno každodenní vydávání oběda pro při-
bližně padesát lidí, kteří žijí v tíživých životních 
podmínkách. Rozličné farní skupiny pomáhají 
každý den s realizací této důležité služby v rámci 
farnosti. Velkodušnost mnohých lidí umožňuje, 
aby každý den bylo k dispozici jídlo, dodávající 
sílu a chuť do života mnohým lidem, kteří každý 
den přicházejí do naší otevřené jídelny. 

Program »Manhã Franciscana« 
na webovém rádiu Capuchinhos
RECIFE, Brazílie – Každé úterý od 9 do 10:30 je 
br. Tisgo Santos OFMCap. přítomen s progra-
mem »Františkánské ráno« na webovém rádiu 
Capuchinhos (www.webradiocapuchinhos.com). 
Nezapomeňte si poslechnout toto františkánské 
poselství Pokoje a dobra!

Růst SFŘ v západní Africe
ABIDJAN, Pobřeží slonoviny – Ve dnech 14. až 
19. dubna 2013 se v Abidjanu sešla Konference 
CONCAO. Setkání se účastnil generální asistent 
pro SFŘ br. Amanuel Masgun OFMCap., který 
zde pronesl přednášku o významu »duchovní a 
pastorační asistence« podle nových »Stanov pro 
asistenci SFŘ-FraMl« z roku 2009 a odvolával se 
také na další nové legislativní texty jako: Řehole 
z roku 1978, Generální konstituce z roku 2000 
a Rituál z roku 1985, pomocí kterých se snažil 
ukázat, že SFŘ je pravý samostatný Řád, avšak 
není zcela nezávislý. Br. Amanuel vysvětloval, 
že dnes platí nová metoda asistence, a je tu nové 
pojetí SFŘ, jenž musí být animován »vzájemným 
společenstvím života«, které charakterizuje vztah 
mezi Prvním, Druhým a Třetím františkán-
ským řádem. Dne 18. dubna generální ministr a 
generální asistent byli účastni bratrskému dialogu 
s místním fraternitou SFŘ »sv. Ludvíka«, které 
asistují kapucíni bratrstva »Centrum spirituality 
sv. Pia«. Národní bratrské společenství SFŘ z Po-
břeží slonoviny je rodící se fraternita složená z 54 
členů a rozdělená do čtyř místních společenství, z 
nichž tři mají asistenta z řad františkánů a jedno z 
řad kapucínů. 

VARIGOTTI, Itálie – Ve dnech 
8. až 11. dubna 2013 proběhlo 

ve Varigotti (SV) Třetí oblastní setká-
ní defi nitorií kapucínských provincií 
severní Itálie, za účasti generálního 
vikáře br. Štefana Kožuha a sekretáře 
CIMPCap. br. Matteo Sira. Setkání 
proběhlo v ovzduší upřímné a sr-
dečné konfrontace a potvrdilo spo-
lečnou touhu pokračovat v bratrské 
spolupráci mezi rozličnými provinci-
emi, což v budoucnosti povede mj. 
na jedné straně ke spojení Provincií 
piemontské a alexandrijské (2014) a 
na straně druhé ke spojení Provincie 
tridentské a benátské. 

Po vystoupení generálního vikáře o 
cestě Řádu a očekáváních či návrzích, 
které zajímají kapucíny severní Itálie, 
započala diskuse, která pak vyústila 
v seznámení s projektem »Gruzie«, 
prostřednictvím videa zaslaného 
prvními dvěma bratřími, kteří od 
19. března jsou v Gruzii. Tato nová 
přítomnost společně svěřená pod 
vedením provincie Emilia-Romagna 
všem kapucínským provinciím se-
verní Itálie, vyžaduje účinné zapojení 
také dalších provincií. 

Ústřední část kapituly byla vyhraze-
na diskusi o počáteční i stálé formaci 

a o evangelizaci. Pracovalo se nejpr-
ve ve skupinkách a pak na plenárních 
zasedáních, až se došlo k některým 
přesnějším pokynům a konkrétním 
rozhodnutím, zvláště ohledně počá-
teční formace. Bylo potvrzeno roz-
hodnutí mít jediný juniorát pro celou 
severní Itálii, který již dva roky exis-
tuje v Milánu a bylo rozhodnuto, že 
od tříletí 2014-2017 bude v Piemon-
tu otevřen jediný společný noviciát. 
Také v otázce stálé formace a evan-
gelizace byla nalezena pojítka, která 
jistě povedou k dalším perspektivám 
společné práce, s pohledem zaměře-
ným již mimo národní hranice, nejen 
směrem na Východ (Gruzie), ale také 
směrem do severní Evropy. 

SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, 
Brazílie – V měsíci březnu se v ka-

pucínské farnosti Santo Antônio do 
Iça již podruhé uskutečnily aktivity 
projektu Kurupira, s několika pěk-
nými novinkami. K hudebním akti-
vitám byl kromě kurzů hry na hous-
le, klávesy, bicí a zpěvu přidán také 
kurz hry na malou kytaru. Ve sportu 
se již futsal stal stejně samozřejmý 
jako odbíjená či házená, nemluvě o 
karate, kde se oproti loňskému roku 
počet přihlášených zečtyřnásobil. Ve 
spolupráci se svou fraternitou a s od-
borem pro veřejné zdraví se zodpo-
vědní bratři přidali k sekretariátu pro 
zdraví při magistrátu a všechny děti 
a mládežníci přihlášení na projektu 
budou tak mít lékařskou a zubní asi-
stenci. Dobrá organizace loňského 

ročníku vzbudila zájem mezi dětmi 
a mládeží a vedla k nárůstu počtu 
účastníků. Zapsaných je více než 
500 a jsou rozděleni takto: zpěv 24, 
housle 157, malá kytara 9, klávesy 85, 
bicí 67, odbíjená 111, futsal 17, háze-
ná, 58, bojová umění 175. S Božím 
požehnáním tento projekt bude snad 
i nadále plnit svůj úkol nabízet dě-
tem a mládeži alternativu zdravého a 
šťastného života. 

Projekt započal ve skromných roz-
měrech za účasti jen něco více než 
dvaceti dětí a dospívajících. Dnes, po 
roce činnosti, se projektu účastní již 
přes čtyři sta osob z řad dětí, dospí-
vajících, mládeže i dospělých. I když 
má projekt za cíl pracovat s dětmi 
a mládeží, kteří užívají drogy, nebo 
jsou obětmi sexuálního zneužívání, 
rodina je považována za zásadní a 
bezpochyby se tak přispívá k její bu-
doucnosti, jestliže se nabízí členům 
rodin možnost opustit neřest (alko-
hol a drogy), napomoci resocializaci, 
a naučit se nové kvalifi kaci pomocí 
kurzů nabízených v rámci projektu 
Kurupira. 

Projekt Kurupira
mezi hudbou, volejbalem, a bojovými uměními

III. kapitula provincií severní Itálie

Pozdrav z Gruzie



04

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

Curia Generale OFMCap   C.P. 18382   00163 ROMA Italia  
Tel. +39.06660521  Fax 0039.064828267  bici@ofmcap.org

M I S E
M A L É  V E L K É  Z P R Á V Y

Sýrie: Byl zničen kapucínský kostel 
v Deir Ez-Zoru
SÝRIE – Prudký výbuch rozmetal až do 
základů kostel i klášter bratří kapucínů v 
syrském Deir Ez-Zoru. Informace přišla 
od br. Antoine Haddada, viceprovinciála, 
který dohlíží na kapucínskou přítomnost v 
Libanonu a Sýrii. K explozi došlo 15. dubna. 
„Byl to jediný kostel v Deir Ez-Zoru, který 
až doposud zůstával takřka netknutý“. 
Není jasné, jak byl zničen. Podle některých 
rekonstrukcí byl do kostela udělán průlom a 
někteří opoziční bojovníci se tam opevnili. 
Vládní budovy. Br. Antoine Haddad komen-
tuje s velkou hořkostí „všechnu tuto nenávist 
a znesvěcení“ a informuje, že „v této oblasti 
již nejsou žádní křesťané“. Protože v uplynu-
lých měsících situace byla kritická, „naši dva 
bratři bydlící v klášteře opustili Deir Ez-Zor 
spolu se sestrami Matky Terezy a desítkou 
starců, kteří u nás bydleli. Byli posledními 
zbylými křesťany. Děkuji Pánu, že oba bratři 
jsou živí a zdraví. Kamenný kostel se snad 
jednou bude moci obnovit, až se na našem 
Blízkém Východě objeví jaro míru“. Deir Ez 
Zor je město na východě Sýrie za Eufratem, 
mezi Palmyrou a iráckou hranicí. „Naše 
přítomnost tam sahá do 30. let dvacátého 
století, avšak na Blízkém Východě jsme 
mnohem déle“. „V průběhu téměř čtyř století 
dějin utrpěla naše viceprovincie rozličná po-
boření a pronásledování, avšak vždy znovu 
povstala s Kristem zmrtvýchvstalým“. Jiná 
kapucínská komunita zůstává ještě na jihu 
Sýrie v městě Súejdá (Soueida) – zatím je tam 
klid – kde žijí dva naši bratři. 

Shořel katolický kostel v Kanadě
KELOWNA, Kanada – V Diecézi Nelson, v 
provincii Britská Kolumbie (Kanada) zatím-
co všichni kněží diecéze se dne 25. března 
2013 shromáždili při Křižmové mši na 
Zelený čtvrtek kolem biskupa Mons. Johna 
Corriveau OFMCap., neznámý žhář zapálil 
kostel sv. Rity v Castlegaru, situovaném asi 
46 km od katedrály v Nelsonu, kde se právě 
slavila mše svatá. Oheň zcela zničil kostela i 
jeho vybavení… Policejní vyšetřování stále 
probíhá. „Zatím nemáme žádnou představu 
o pohnutkách tohoto kriminálního činu“, 
píše br. Matthieu Comoyange OFMCap, 
z Domu modlitby sv. Alžběty Setonové v 
Kelowně.

Jakou misii do budoucna?

SAN GIOVANNI RO-
TONDO, Itálie – Během 

návštěvy arcibiskupa J. Exc. 
Mons. Michele Castora mezi 
bratřími shromážděnými na 
Provinčním kongresu v uby-
tovacím zařízení »Approdo« 
v San Giovanni Rotondu, 
bylo ofi ciálně sděleno, že br. 
Carlo M. Laborde byl jme-
nován generálním sekretá-
řem Skupin modlitby P. Pia 
a že br. Antonio Belpiede byl 
jmenován koordinátorem za-
hraničních skupin.

MILÁN, Itálie – Dne 10. dubna 
se v Milánu setkalo více než 20 

bratří a laických spolupracovníků z 
rozličných misijních center severní Itá-
lie. Po úvodní prezentaci br. Helmuta 
R a k o w s k é h o 
na téma »Ja-
kou misii do 
budoucna?«, se 
rozběhla disku-
se o aktuálních 
výzvách, kte-
rým čelí misijní 
centra. Finanč-
ní krize v Itálii 
se dotýká také 
osob blízkých 
nám kapucínům 
a našim misiím. 
Třicet procent mladých je bez práce. 
Daně vzrosty a plat těch, kdo mají ještě 
práci, nestačí, aby k tomu, aby s peně-
zi vyšli do konce měsíce. V důsledku 
toho se dary na misie zmenšily takřka 
na nulu. Nějaký ohlas mají pouze sbír-
ky fondů orientovaných na konkrét-
ní projekty, zvláště pokud se jedná o  
omoc dětem. Naopak vážně ohroženo 
je fi nancování formace a běžných ži-
votních potřeb pro kapucíny žijící na 
jihu Itálie. 

Diskutovalo se o nových způsobech, 
jak přesvědčit lidi, aby nám pomohli 
pomáhat. Stejně tak byla vzata do úva-
hy potřeba našich bratří na jihu Itálie 
hledat nové zdroje příjmů přímo ve 

své zemi. Doufá se, že příští Plenární 
rada Řádu zaměřená na téma »práce«, 
projedná i tuto otázku. Je však důleži-
té, aby se misie nadále prováděly pro-
střednictvím menších institucí s méně 

zaměstnanci, které 
však povedou k vět-
šímu osobnímu an-
gažmá. Představil se 
také nový promotor 
solidarity br. Alejan-
dro Nuñez. Protože i 
on sám přišel z jižní 
země, je zvyklý při-
jímat pomoc. Zdů-
raznil však, že vždy 
existují způsoby, jak 
se stát více nezávislí. 
Akcentoval, že Me-

zinárodní ekonomická solidarita Řádu 
potřebuje příspěvek všech bratří i kvůli 
tomu, že aktuálně existují velké potře-
by na Jihu. Jelikož se některé italské 
provincie připravují ke spojení, disku-
tovalo se také o tom, jak v této souvis-
losti reorganizovat rozvíjení misijních 
aktivit. 

Milánský sekretariát pro misie natočil 
interview s některými účastníky. Pří-
slušná videa v italštině budou zane-
dlouho publikována na jejich kanálu 
služby YouTube »missionipuntoorg«, 
kde můžete nalézt také další svědectví 
misionářů a dobrovolníků.

rezentaci br. He
z
v

Jmenování generálního sekretáře 
pro Skupiny modlitby Otce Pia
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