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Blahoslavený Tomáš z Olery
je “onen plamen našeho charismatu”

“V

čera byl v Bergamu prohlášen za
blahoslaveného Tomáš z Olery,
kapucínský bratr, který žil na přelomu
16. a 17. století. Vzdáváme díky tomuto
svědkovi pokory”. To řekl papež František dne 22. září, před polední modlitbou
Anděl Páně, během své návštěvy na Sardinii. Tak se každého 4.
května bude v Církvi
slavit památka tohoto
laického bratra našeho
Řádu. Ve svém listu o
»Nových blahoslavených« (z 15. srpna), se
generální ministr br.
Mauro Jöhri vyjadřuje
takto: “Blahořečení br. Tomáše z Olery čtyři sta let po
jeho narození se může jevit
překvapivé. Jeho pověst svatosti však zůstávala stálá,
a to umožnilo udržet kauzu beatifikace na vysokém
stupni pozornosti.”
Co nás může spojit s
touto tak vynikající postavou ze vzdálené doby, která je nám však blízká hledáním týchž ideálů? Bezpochyby to bude
ona nakažlivá láska k »trpícímu Kristu«,
která br. Tomáše pronikala ve všem, co
myslel, říkal a dělal. Tato láska, která je
nejprve prožívána, a pak teprve vyprávěna, osvěcuje jako svítilna hořící na oltáři
svého milovaného ukřižovaného Pána,
jehož otevřené srdce čerpá sílu a moudrost pro sebe i pro bezpočet dalších lidí
všech životních stavů a podmínek, kteří

v něm nacházejí to, co hledají: člověka
zamilovaného do Boží lásky! Jako oheň
uhlíků pod popelem doby, br. Tomáš
zůstal po dlouhá staletí až dodnes jako
skrytý poklad a nyní, díky větru Ducha,
který vane v Církvi, my všichni můžeme
mít užitek z “nového zažehnutí plamene
našeho charismatu”
v tomto autentickém
synovi Chudáčka z
Assisi.
V tomto čase výzev je
život br. Tomáše povzbuzením, abychom
zahřáli svá srdce láskou k utrpení, protože to je v každé době
jediná a autentická
cesta, kterou může
jít bratr kapucín, jak
říká generální ministr.
“Br. Tomáš z Olery žil
ve velmi složité době, plné
protikladů a násilných
střetů. Byla to však také
doba velmi fascinující, neboť dává prohlédnout
a vynáší na světlo utrpení člověka a jeho touhu
prosadit se, nebo naopak umožnit Bohu, aby
se prosadil a ukázal, aby se stal hmatatelným
a viditelným. Br. Tomášovi Řád svěřil sbírání
almužen pro obživu bratří a chudých při klášteře. Milost ho proměnila ve vyhledávaného rádce
šlechticů i sluhů, moudrého duchovního učitele,
který uměl říci slovo obracející ke Kristu, při
němž se sám skrýval, jak to dobře umí praví
mystici, kontemplativně ponoření do Tajemství.”

Zasedání generálního definitora

Ř

který se stal generálním definitorem; br.
Egidius Egiono byl jmenován 4. provinčním
definitorem.

1) Zamyšlení, postřehy a odpovědi na setkání CIVCSVA ohledně Konstitucí OFMCap
předložených Svatému stolci dne 8. června
2013.

3) Jmenování do komunity generální kurie:
br. Antonio Belpiede, z Provincie Foggia,
byl od ledna 2014 jmenován generálním
prokurátorem; br. Albert D’Souza, z Provincie Maharashtra, Indie, jmenován od
října 2013 generálním vice-prokurátorem;
br. Aklilu Petros, z generální Vice-provincie
Etiopie bude od října 2013 sekretářem pro
mezinárodní ekonomickou solidaritu.

ÍM, Itálie – Ve dnech 16. až 27. září
proběhlo sedmé řádné zasedání generálního definitora. Mezi nejdůležitějšími
projednanými záležitostmi je třeba zmínit
zvl. následující:

2) Provincie Pontianak, Indonésie: br.
Amandus Ambot byl jmenován provinciálem náhradou za br. Victoriuse Dwiardyho,
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Nově příchozí na kurii

Ř

ÍM, Itálie – I nadále pokračuje
obnova generální kurie – nejen
budovou na Via Piemonte, ale také příchodem nových bratří, kteří tvoří tuto
osobitou fraternitu Řádu. Zanedlouho
se její součástí stanou také bratři br.
Victorius Dwiardy (Provincie Pontianak, Indonésie), generální definitor, br.
José Carlos Gubert (Kustodie Paraguaye) generální vice-ekonom a ekonom
fraternity (oba se nacházejí v jiných
římských klášterech za účelem studia
italštiny) a br. Jean Marcel Rossini
(Provincie Sardinie), pomocný postulátor a sekretář pro francouzštinu (bydlí v
komunitě v Garbatelle). Novým bratří
přejeme úspěšnou službu a vše dobré!

N A V Ě D O M Í
S D Í L E T V Í R U

N A

» D R U H É

O B R A ZO V C E «

Br. Francisco Lopes
OFMCap.
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oncept druhé obrazovky je novým
vzorem pro interaktivní TV (a
nejen pro ni), který se zrodil spolu s
digitalizací televize, mobilní telefonie a
zvláště pak s rozšířením sociálních sítí.
V dnešní době existuje velké množství
televizních vysílačů, jejichž program
vstoupil do tohoto nového dějství sítě,
aby navázali spojení s televizními diváky prostřednictvím získávání zpětné
vazby na Facebooku či Twitteru. Je
to fenomén přítomný také u deníků,
které jsou téměř všechny ve verzi on
line a otevřené komentářům virtuálních čtenářů.
Tím se chce říci, že již nestačí pouze
sledovat představení. Nestačí již ani
účast prostřednictvím dopisů, e-mailů,
telefonátů, nebo zasíláním SMS. Pravé
publikum je dnes aktivně zapojeno a
je měřeno simultánně. Reaguje na to,
co se děje na televizní obrazovce a
pak bezprostředně přechází ke sdílení
na síti prostřednictvím stále přenosnějších a dostupnějších nástrojů. Od
první obrazovky se tedy přechází k té
druhé, a třeba i ke třetí…
Od dosvědčení, přecházíme ke svědčení druhým. Od veřejného mínění
se přechází k novému chápání sděleného vyprávění. Komunikace tedy
už neprobíhá jen mezi elektronickým

Sdílet víru na »druhé obrazovce«
vysilatelem a příjemcem; dnes je tu
jedna síť, která vysílá, a druhá, která
přijímá a sdílí, komentuje, modifikuje,
kritizuje, upravuje velikost poselství. A
velmi mnoho je těch, kdo se chápou
těchto zdrojů, zvláště v politice a
obchodě. Sdělovací prostředky se tedy
již změnily v jakýsi plnohodnotný
modus vivendi a v řád, ve kterém je
třeba teprve nalézt potřebný přístup
na pomezí teologie a technologie, aby
člověk, jenž je motorem hledání Boha
par excellence, mohl uchovat skutečné spojení s Jedním, i v tomto moři
kolektivního a virtuálního poznání.
Toto je podivuhodný způsob, jak
sdílet svou víru! Z toho důvodu 24.
ledna 2012 Benedikt XVI. poslal své
poselství na loňský, již 47. ročník
Světového dne sociálních médií, který
se věnoval tématu: »Sociální sítě: brány
pravdy a víry, nové prostory pro evangelizaci«. Téma bylo ohlášeno, jako každý
rok, 29. září 2012, o svátku archandělů
Michaela, Rafaela a Gabriela, z nichž
posledně jmenovaný je patronem
rozhlasových pracovníků.
Tabule Zákona dnes mohou a musí
být na tabletech všudypřítomné, vytušil
papež. A je třeba, aby dech Ducha

svatého byl šířen twítováním na
Twitteru. Obraz Slova, “jehož slávu
jsme viděli” (Jan 1,14) je zobrazován
cvakáním spouští nesčetných fotoaparátů a radostná zvěst se šíří nesčetnými kliknutími a komentáři jako nové
a naléhavé »ruminatio« (myšlenkové
přežvýkávání) hypertextu toho, který
nám dává shůry slyšet svůj hlas: “Toto
je můj Syn… Poslouchejte ho” (Mt
17,5).
Již bylo řečeno, že “nové časy vyžadují
nové chrámy”, protože “touha skutečně poznat Boha tj. vidět Boží tvář,
je vložena do každého člověka, a to i
do ateistů (Benedikt XVI., katecheze,
16.01.2013). Tuto tvář, jejíž něžnosti
je možné se rukou dotknout, je třeba
“lovit na periferiích a ostrovech světa”, podle papeže Františka ten, kdo
často užívá obecného jazyka dnešních
lidí, aby oslovil mnohé, užívá jediné
»klávesy«, která nás skutečně spojuje s
Bohem: srdce. A tedy virtuální oceán
je plný skutečných lidí, které je třeba
ulovit. Je to naléhavé volání, na které
je třeba odpovědět. Proč čekáme s
vržením sítí vnořením se do sítě?

“Věřím v odpuštění hříchů”

Třetí mezinárodní týden o svátosti smíření
San Giovanni Rotondo, 25. až 29. listopadu 2013
Santuario San Pio da Pietrelcina
Ufficio Pellegrinaggi
Tel. +39.0882.417500 - fax +39.0882.417555.
www.conventosantuariopadrepio.it
e-mail: info@santuariopadrepio.it
rettore@santuariopadrepio.it
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K A P U C Í N S K Á P Ř Í T O M N O S T
F O R M A C E - M A L É A V E L K É Z P R Á V Y

1. »Den kapucínských zakladatelů«

G

UAM, Mariánské ostrovy a Havaj – Loni 18.
srpna takřka hostů proměnilo
náš první »Výroční den kapucínských zakladatelů« (Annual
Capuchin Founders Day) v nesmírný úspěch. Peníze sesbírané
během večeře poslouží ke snížení našeho dluhu za hypotéku
v bance otevřenou kvůli stavbě
nového kláštera postaveného
roku 2007.

Každoroční událost se nazývá
»Capuchin Founders Day«, protože právě v srpnu roku 1901
dorazili na Guam první kapucíni.
Proto každý rok v srpnu probíhá
benefiční večeře, jejíž téma bude
každý rok jiné. Vzhledem k tomu,
že tato večeře byla první, tématem
byla pocta prvním dvěma bratřím,
kteří přišli na Guam.
Na krátkém videofilmu, který na
DVD dostali všichni účastníci,
byly představeni první dva španělští kapucíni, kteří dorazili na

Guam roku 1901 jako pomoc pro
jediného diecézního kněze v Chamorro, který musel pečovat o celý
ostrov.
Br. Patrick Castro převzal péči o
hosty při jejich příjezdu do Školy
sv. Františka v Yona, kde proběhla
večeře. Bylo tam výborné jídlo, zábava, tanec, hudební vložky, mezi
nimiž nechyběly lidové písně zpívané některými spolubratry, kvízy,
výhry, a mnohé artikly pro tichý
rožeň: vše se vydařilo velmi dobře také díky našimi sponzorům a
mnohým dobrovolníkům.

Stálá formace
na františkánských místech

I

TÁLIE – Ve dnech 13. až 31.
srpna se 27 bratří z konferencí
CCMSI (Indie) a ASMEN
(Blízký Východ) účastnilo kurzu
spirituality na františkánských
místech, pořádaného Generálním
sekretariátem pro formaci (SGF)
jako osvěžení paměti na Františka
a Kláru prostřednictvím textů a
míst významných pro františkánské
dějiny. Hlavním tématem bylo
bratrské společenství. Bratři se
snažili naslouchat a zakoušet
ozvěnu charismatu, aby pak mohli
živit a vést jiné na jejich ne vždy
snadné životní cestě Menších bratří.

Návštěva byla rozšířena také o

návštěvu některých významných
míst z kapucínského světa:
Camerino, Loreto a San Giovanni
Rotondo. Posledního dne se s
účastníky kurzu setkal generální
ministr a jeho vikář, aby účastníky
poučili o aktuálním směřování Řádu
a osvěžili v nich naši františkánskokapucínskou identitu. Účastníci
zdůrazňovali, že nejvýznamnější
zkušeností byla jim nabídnutá
příležitost cvičit se v bratrství
u pramenů našich dějin. To jim
bude pomáhat v hledání nových
horizontů bratrského života.
(br. Jaime Rey a br. Charles Alphonse
– SGF).

Br. Tomáš z Olery je blahoslavený
BERGAMO, Itálie – Dne 21. září 2013, vyhlášením apoštolského listu sv. Otce Františka, byl
zapsán mezi blahoslavené bergamský kapucín Tomáš z Olery. Obřad beatifikace proběhl – poprvé
v dějinách bergamské diecéze, v místní katedrále,
za předsednictví kard. Angela Amato, prefekta
Kongregace pro svatořečení.
Víra, láska, pokora, chudoba: to jsou některé z
charakteristických rysů postavy Tomáše z Olery
(1563–1631), které zdůraznil kardinál Amato ve
své homilii – »řeholník sběrač almužen, apoštol
bez štóly, neúnavný hlasatel evangelia«, ale také
»rádce mocných a vladařů (např. salcburského
knížete Parise Londrona, rakouského císaře
Ferdinanda II., arcivévody Leopolda V., vévody
Maxmiliána I. Bavorského)«, byl také »stavitelem kostelů a klášterů, dobrodincem rolníků a
horníků, předchůdce dogmatu Neposkvrněného
početí a Nanebevzetí Panny Marie, šiřitelem úcty
k nejsvětějšímu Srdci, apoštolem protireformace,
člověkem obdivovaným pro svou pokoru, chudobu a svatost v Itálii i v Rakousku«.
Na liturgické slavnosti byli kromě církevních
hodnostářů a bratří kapucínů přítomni také četní
věřící světští zastupitelé, a zástupce z Olery, Rovereta, Thiene a Innsbrucku. Kdo chce lépe poznat
život a dílo nového kapucínského blahoslaveného,
může hledat na: www.fratommaso.eu
Papež František v Assisi
ASSISI, Itálie – Byl to intenzivně prožitý den,
kdy papež byl v Assisi, o svátku světce, pod jehož
přímluvu Bergoglio svěřil svůj pontifikát. Papež
František přiletěl vrtulníkem již v 7:45 na sportovní hřiště Serafínského institutu, který pečuje o
zrakově vážně postižené děti z celé Itálie. Nejprve
zůstal nějakou chvíli s nimi, pak se odebral na
první františkánské místo do kostela sv. Damiána,
místa obrácení, kde Světec naslouchal hlasu Ukřižovaného. Odtud se papež odebral na významnou
bezprecedentní schůzku: na návštěvu do arcibiskupského sídla v Assisi, do místnosti »vysvlečení«,
která připomíná slavné gesto mladého Františka
před otcem Pietro Bernardonem. Tam se papež
setkal s některými chudými, jimž pomáhá Charita,
a následně vstoupil do kostela Panny Marie Sněžné
v sousedství biskupství. Potom odsloužil mši
svatou na náměstí před Bazilikou sv. Františka a
po ní uctil ostatky Světce, tam uchovávané. Na
závěr zapálil votivní lampičku s olejem, který
tento rok daroval kraj Umbrie a pak se odebral na
oběd v Centru prvního přijetí v Diecézní charitě v
blízkosti železniční stanice Panny Marie Andělské.
Odpoledne byla plánována soukromá návštěva
papeže v Poustevně Carceri, tedy na místě, kam se
sv. František z Assisi a jeho druhové utíkali před
světem, aby se zde modlili a rozjímali. Potom se v
katedrále sv. Rufína setkal se zástupci celé diecéze,
která právě koná svůj synod. Potom byla plánována soukromá návštěva u klarisek v Bazilice sv.
Kláry. V 17:30 po tiché modlitbě v Porciunkule, se
papež setkal s mládeží na náměstí před Bazilikou
Panny Marie Andělské a před odletem se ještě
zastavil v sugestivním sanktuariu Rivotorto, kde
navštívil i chatrč sv. Františka. (Vatican News)
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Zemřel br. Francisco Iglesias, OFMCap.
ŠPANĚLSKO – Ve věku 86 let zemřel br.
Francisco Iglesias, který po mnoho let vykonával
službu Řádu na generální kurii v Římě. Narodil
se 26. ledna 1927 v Monleras (Salamanca), do
kapucínského řádu vstoupil roku 1942, první
sliby složil 28. srpna 1943, doživotní dne 1. února
1948 a 4. března 1950 obdržel kněžské svěcení.
Ve své kastilské provincii konal rozličné úřady,
kromě jiného byl zvolen provinčním definitorem
(1960) a dvakrát byl i provinciálem (1963–1969).
Pak byl od roku 1972 rektorem Mezinárodní
koleje sv. Vavřince z Brindisi a na generální kurii
přišel po kapitule roku 1976, kdy byl zvolen
generálním definitorem. Roku 1982 byl znovu
zvolen generálním definitorem. Po mnoho let
byl generálním prokurátorem Řádu, předsedou
Generálního úřadu pro formaci, a předsedou
přípravné komise IV. PRŘ. V letech 1982–1988
byl významná a cenná jeho přítomnost na sérii
kongresů na téma počáteční formace v Řádu.
Nakonec byl poradcem generálního ministra a v
červenci 2009 se pak se vrátil do Španělska. Do
domu Otce odešel ráno dne 22. srpna 2013 v
Salamance. Requiescat in pace!
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Setkání pracovníků
v kapucínských knihovnách, archivech a muzeích

Ř

ÍM, Itálie – Ve dnech 2. až 7.
září se uskutečnilo další pravidelné každoroční setkání pracovníků v kapucínských knihovnách,
archivech a muzeích. Tento rok se
na kurz přihlásil pěkný počet účastníků, kteří hostovali v Mezinárodní
koleji sv. Vavřince z Brindisi v Římě.
Ve středu 4. září se účastníci mohli
setkat s generálním ministrem, který vyjádřil uznání ze
strany Řádu za jejich cennou
službu. Br. Mauro je pak povzbudil, aby i nadále pečovali
o ochranu a zhodnocování
kulturních památek s profesionalitou a oddaností a
zpřístupňovali bratřím tuto
oblast užitečnou pro jejich
apoštolát a spiritualitu.

36 účastníků akce, kapucínských řeholníků i laických spolupracovníků, z nichž většina byli
Italové, ale mnozí také ze zbytku
Evropy, z obou Amerik, z Afriky i
Indie, společně studovali některá
témata specifická pro danou oblast. Zvláště se pokoušeli prohloubit znalosti o společných znacích
i rozdílech mezi latinskou tradicí
a germánským i anglofonním světem, se zvláštní pozorností na svět
archivnictví. Přednášku vedl Brian

Kirby, archivář z Provincie Irska.
Dále se řešil »fundraising« (shánění
financí na provoz), o kterém mluvila
Elisabetta Pugliese, ekonomka a zaměstnankyně italské vlády. Byla zde
také příležitost k osvěžení některých
utilit webového portálu, zvláště pak
souhrnného katalogu kapucínských
knihoven, do kterého je v součas-

nosti zahrnuto 36 knihoven, online
registraci do Ročenky nebo Direktáře pro Registr kapucínských kulturních institucí a Vzorový seznam
kapucínských autorů (www.ibisweb.
it/bcc). Kurz, jako obvykle, probíhal
v italštině a angličtině.
( Br. Luigi Martignani, OFMCap)

Kurz pro nové misionáře Brusel 2013

D

ne 1. září 2013 začal v Bruselu
kurz pro nové anglicky mluvící
misionáře. Fraternita »Our Lady of
the Nations« hostila dvanáct bratří
(kapucínů, konventuálů a minoritů),
kteří se připravují na své misijní destinace, mezi nimiž je Indie, Kazach-

stán, Srí Lanka, Súdán a Svatá Země.

daření v misiích, role vůdce.

Na počátku tříměsíčního kurzu se
účastníci setkali s generálními sekretáři pro animaci misií: br. Jarosławem Wysoczańskim OFMConv. a br.
Massimem Tedoldi, OFM (náš kapucínský sekretář se nemohl účastnit),
kteří objasnili dnešní způsob vedení
misií podle směrnic františkánské rodiny.

Na závěr kurzu byla naplánována
týdenní pouť do Assisi a na františkánská místa, s cílem vyprosit si od
Chudáčka Božího jeho ducha a misijní
nadšení.

Kurz vedl br. Gianfrancesco Sisto
OFM a probírají se v něm mnohá témata jako: dějiny františkánské misijní
metody, mezináboženský dialog, františkánská misiologie, spravedlnost,
mír a integrita tvorstva, evropský
sekularismus, misie v Asii, kultury a
náboženství v Africe, bratrské hospo-

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 portoghese

Kurs si klade za cíl, poskytovat nejen poutavou teoretickou formaci pro
nové misionáře, ale také je motivuje,
aby během kurzu žili misijním způsobem: prostý způsob života, časový
prostor pro bratrskou výměnu zkušeností a sdílení života, intenzivní řád
modlitby, dělba o práci v klášteře a
o některé pastorační služby, návštěva
chudých a kontakt s bezdomovci při
kapucínském i minoritském klášteře
ve městě. (www.ofmconv.net)
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