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Br. Joaquim José Hangalo, OFMCap - Úvaha o liste ministra generála: “Nedomysliteľný dar 
bratov laikov pre náš Rád”

Brat laik,
pre lásku Boha

List ministra generála zachytá-
va obavy a znepokojenie nad 

zmenšovaním počtu bratov laikov 
takmer ako “vyhynutie určitého 
druhu”.  Staré životná skúsenosť 
nás učí, aby sme sa pozerali na po-
stoj osôb v skupine, v komunite 
alebo v bratstve, ako je  náš prí-
pad, podobne ako sú spolu špice 
na kolese bicykla. Keď má koleso 
bycikla všetky špice môže sa pove-
dať: “je ich veľa pre nič”.  Ale ak 
sa jeden špic zlomí, stačí iba jedna, 
začínajú ťažksoti: rovnováha nebu-
de viac zaručená. Život je takýto. 
Malá zmena robí veľké zmeny. 

Ak sa dnes stretávame s obavami 
pred problémom zmenšovania bra-
tov neklerikov, musíme čeliť otáz-
ke vychádzajúcej zo základu. Sme 
“rád bratov”; toto je náš ideál. Čo 
o nás oznamujeme a vysielame ľu-
ďom okolo nás? Prostredníctvom 
sľubov všetci preberajú nový a 
jednoduchý titul “brat”. Bez iných 
kvalifi kovaných prídavkov. A takto 
je to po všetky dni. Problém vzniká 

práve tu. Medzi titulom je skutoč-
nosť, brat. “Čo znamená byť bra-
tom?”  

Veľký rozdiel ....
odpoveď môže byť tu

František z Assisi vedie Cirkev, 
aby stretla osoby a celé stvorenie 
v univerzálnom objatí, v znamení 
Kristovho kríža mŕtveho a vzkrie-
seného, ktorý ohlasuje evanjelium 
v jednoduchosti a pokore. 
V časoch Františka, tak ako dnes, 
boli klerici a mnísi: Klerici zodpo-
vední za farnosti a mnísi zhromaž-

dení prostredníctvom povolania v 
kláštoroch. Boli tu klerici a mnísi, 
ku ktorým sa ľud obracal a ich vy-
hľadával. 
František naopak, bez toho aby 
stratil krásu života klerikov a mní-
chov objavil “novinku”. Išiel a hľa-
dal ľudí. Hovoril, smial sa a plakal 
s nimi. František nemal “hodnosť” 
plakával a spieval ako spieva ľud. 
František bol život. Ako mních “sa 

unikal modliť a meditovať”, pracoval 
vlastnými rukami. Nebol klerik, neslúžil 
sv. omše, ale adoroval Pána v Eucharistii.   
Toto bola “hora premenenia” odkiaľ 
František vždy zostupoval hľadať osoby 
a privádzal ich ku Kristovi. Bratia storo-
čia Felix z Cantalice a Felix z Nikózie sú 
bratia “hôr a ciest”. Modlili sa a zostupo-
vali hľadať osoby. Poznávali ľudí a ľudia 
poznávali ich. Milosť kňazstva je služba 
Božiemu ľudu, ktorú niektorí bratia mu-
sia uskutočniť s celou dôstojnosťou bez 
ohrozenia svojej identity. Byť bratom 
ako František je nastaviť cestu smerom 
ku Kristovi. Evanjelium, regula, konšti-
túcie musia byť centrom našej názorovej 
“stavby”. Byť rehoľníkom je jednoducho 
byť bratom, hľadajúc možnosti ako kaž-
dý deň priložiť kameň na stavbu, aby bol 
svet viac bratský, viac humánny. Je dô-
ležité byť “bratom” a snažiť sa opustiť 
tento svet lepší, než ako sme ho našli.
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sv. omše, ale adoroval Pána v Eucharistii.   sv. omše, ale adoroval Pána v Eucharistii.   
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Ako by si sa predstavil seba a 
tvoju prácu?

Väčšiu časť z mojich 45 rokov 
kapucínskeho života som strávil 
ako učiteľ. Som kapucín, kňaz a 
učiteľ. 
Premýšľajúc o dejinách rádu 
kapucínov a františkánov mám 
za to ako kapucín, že chcem 
nasledovať tradíciu spojenú so 
sv. Antonom. Bol to náš otec sv. 
František, ktorý poveril sv. Anto-
na vyučovať – máme svedectvo z 
krátkeho listu – ktoré hovorí, že 
to nebola jeho túžba mať vzdela-
nie z dôvodov prestíže, ale  v sku-
točnosť, aby sa dozvedlel všetko 
čo môže posunúť naše srdce mi-
lovať Krista, milovať tajomstvá 
viery a milovať Cirkev. Myslím 
si, že to je presno to, čo robila 
po stáročia naša františkánska 
tradícia. Toto si môžeme všim-
núť nielen u sv. Antona, ale aj u 
sv. Bonaventúra, Duns Scota ako 
aj u sv. Vavrinca z Brindisi, cirkev-
ného doktora, kapucína!
Som tiež kapucínskym kňazom a 
toto pokladám za neoddeliteľnú 
súčasť môjho kňazstava. Ako 
kapucínsky kňaz si myslím, že 
moja služba, služba Slova zname-
ná byť schopný vyučovať ľudí 
veľkým pravdám našej katolíckej 
viery, veľké tajomstvá našej viery 
a náuky viery. 
Pán mi dal prirodzené schopnosti  
učiť, ale je to milosť, ktorá stvár-
nila moju prirodzenosť: kapucín-
ske povolanie, formovalo to, kto 
som ako učiteľ. Vidím seba  ako 
jeden celok : Tom Weinandy, ka-
pucín, kňaz, ktorý má povolanie 
byť učiteľom.  

Si učiteľ, učíš a píšeš. Ako by si 
charakterizoval takú prácu ako brat 
kapucín?

Vždy som uvažoval, že budem 

môj čas venovať škole, písaniu 
kníh ako spôsobu evanjelizácie a 
katechéz. Nezastával som prácu 
docenta, jednoducho ako docent 
som však písal články, alebo kni-
hy, alebo som prednášal v škole. 
Vždy som sa snažil používať ško-
lu ako prostriedok evanjelizácie, 
ako prostriedok katechéz. Vždy 
som hľadal spôsob ako premeniť 
katedru v škole na kazateľnicu.V 
súčasnosti sa dáva veľký dôraz na 
novú evanjelizáciu a ja si myslím, 
že škola ako aj písanie kníh sú 
skvelé miesta na evanjelizovanie 
ľudí. 

Je menej bratov, ktorí sa venujú kul-
túre. Aký k tomu  môže byť dôvod? 
Čo by si navrhoval? 

Myslím, že jedným z dôvodov 
prečo sa málo bratov venuje vyu-
čovanie je ten, že je menej bratov, 
hlavne na západe, v Európe (a 
v Severenej Amerike). Jeden z 
dôvodov je určený skutočnosťou, 
že bratia, ktorí k nám vstupujú sú 
pokročilého veku (to platí najmä 
v Európe a v USA). Ja som vstúpil 
do seminára keď som mal štrnásť 
rokov. Aktuálne mnohí vstupujú 
k bratom starší: majú dvadať, 
tridsať a niektorí aj štyrdisať ro-
kov. Takto, aj keď je mladý, dobrý 
a schopný, keď príde medzi 
nás nie je tak mladý, aby mohol 
absolvovať všetky štúdiá, aby sa 
stal špecialistom. Avšak vidím, že 
teraz – hovorím o mojej vlastnej 
provincii – sú tam dvaja alebo 
traja schopní mladí batia, ktorých 
poznám z kapucínskeho kolégia, 
majú záujem pokračovať v štúdi-
ách a sú schopní stať sa učiteľmi;  
a to skutočne vo františkánskom 
duchu. Majú túžbu odovzdať 
evanjelim mladým a študentom. 
Uvažujú stať sa učiteľmi, špecia-
listami, spôsobom života vlastné-
ho františkánskemu povolaniu; 
františkánskym spôsobom ohla-

sovať evanjelium; spôsobom pra-
ce s mladými; spôsobom práce, 
aby priniesli evanjleium ľuďom. 
Je aj iná vec. Často v našom Ráde 
správne podčiarkujeme potre-
bu pracovať s chudobnými. Ale 
myslím si, že niekedy zabúdame, 
že ak sú materiálne chudobní, sú 
tiež rovnako intelektuálne chu-
dobní: je to chudoba nevedomos-
ti. Mladí, ale tiež aj starí môžu 
byť chudobní, pretože im chýba 
poznanie, nevedia čo učí Cirkev, 
čo vyučovali Otcovia, čo vyučova-
li veľkí školastici: rovnako aj toto 
je chudoba. 

Vo svetle prípravy VIII. PRR 
“Milosť pracovať”, ktoré by mohli byť 
tvoje úvahy?

Písanie vyžaduje veľa práce; nedá 
sa napísať kniha alebo článok za 
jedno popolundie. Napísal som 
veľa kníh a keď začínam písať 
knihu viem, že mi to zaberie 
často dva až tri roky. To čo vyža-
duje výkon, vyžaduje disciplínu. A 
vyžaduje rovnako veľa modlitieb, 
pretože v istom zmysle sa môže 
veľa čítať, môže sa veľa naučiť, 
môže sa veľa napísať, ale –   vrá-
tiť sa znova k môjmu pôvodnému 
pojmu čo znamená byť kapucín-
skym učiteľom, františkánskym 
špecialistom  - musí sa modliť, 
pretože iba v modlitbe sa uče-
nie a písanie stáva evanjeliom. 
Ak sa nežije viera, ak sa nežije s 
Kristom, ak sa nemiluje Trojica, 
ak sa nemiluje Eucharistia, nie 
si chopný preniesť túto lásku a 
tento entuziazmus študentom a 
čitateľom. Áno, môžu hovoriť 
o poznaní, ale nie sú schopní 
plodiť lásku. Modlitba umožňu-
je učiteľovi prácu vyučovania, 
vytvárať lásku k tomu, čo učí. Pre 
vtelenie a pre všetky veci, ktoré 
veríme, tvorí lásku k Ježišovi k 
Cirkvi.

Hľadať, učiť, evanjelizovať!
D O  P O Z O R N O S T I

IRozhovor s br. Tom Weinandym (PR Pennsylvania), členom medzinárodnej teologickej komisie, profesorom 
pozvaným na Gregoriánsku univerzitu v Ríme
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TIARET, Alžírsko - Od roku 
2006 existuje v Alžírsku, 

bratstvo kapucínov. Zriadená 
provincie Francúzska a Krakove 
(Poľsko) – od samého začiatku 
ako medzinárodné bratstvo – ak-
tuálne má štyroch bratov, z kto-
rých traja sú Franzúzi a jeden Po-
liak. Bratstvo kapucínov v Tairete 
tvorí jadro farnosti svätej Márie 
Magdalény, do ktorej patri aj ose-
medesiat kresťanských študen-
tov, polovica z nich patrí do pro-
testantskej cirkvi a pochádzajú z 
desiatky afrických krajín. Tu je 
“ekumenizmus” vedľa “medziná-
boženského dialógu” nevyhnut-
ným aspektom nášho života vo 
farnosti. Do farnosti prichádzajú 
aj niekoľkí robotníci a pracovníci 
z Európy, ktorí v okolí stavajú že-
leznicu. Naša pastoračna činnosť 
smerom k študentom pozostáva 
predovšetkým v nedeľnej Eucha-
risti (slávená v sobotu poobede), 
zo stretnutí PCB (petites comu-
nités de base), biblických skupín, 
stretnutí “školy” spevu a zo sku-
piny katechumenov, ktorí sa pri-
pravujú na sviatosti (aktuálne sa 
pripravuje päť na krst a dvaja na 

birmovanie). Okrem toho  den-
ne k nám prichádzajú študenti 
a často podčiarkujú, že farnosť 
je ich “spoločenstvo”, druhá ro-
dina, ktorá im umožňuje čeliť 
ťažkej výzve, t. j. pobytu a štú-
diu v Alžírsku. Bratia sa zapojili 
do farnosti a diecézneho života. 
Dominik je gvardiánom komuni-
ty, animátor a poradca v rôznych 
aktivitách na úrovni celej alžír-
skej cirkvi. Hubert slúži v diecé-
ze predovšetkým ako biskpský 
vikár a kaplán v rôznych miest-
nych väzniciach (každé mestečko 
“má snahu” mať jednu väznicu). 
René je kaplánom v komunite 
sestier františkániek misionáriek 
blízko Ain Sefra. Mariusz je farár 
a kaplán študentov. Každodenný 
život okrem normálneho rytmu 
bratstva (modlitba, práca, prí-
prava jedla, štúdium) je pozna-
menaný hlavne pohostinstvom, 
ktoré tvorí časť tejto kultúry a 
trpezlivo vytvára väzby s tými, 
ktorí nás prichádzajú navštíviť 
alebo ktorých stretáme. Bratia 
počas rokov ich prítomnosti v 
Tiarete získali aj medzi mosli-
mami veľa dobročinných ľudí. 

Generálne kustódie Sibolga a ostrovy 
Nias (Indonézia) – menovania
10. apríla bola provincia Sibolga v Indo-
nézii zrušená a vznikli dve nové oblasti: 

generálna kustódia Sibolga a generálna 
kustódia Ostrovy Nias.

V GENERÁLNEJ KUSTÓDII SIBOLGA 
boli menovaní: 
Joseph Sinaga - kustód; Elias Dion 
Tinambunan a Sebastian Sihombing – 
radcovia.

V GENERÁLNEJ KUSTÓDII OSTROVY 
NIAS boli menovaní:
Metodius Sarumaha - kustód, Gregorius 
Fau a Alexius Telaumbanua - radcovia.

Naša prítomnosť
v Alžírsku

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
M A L É  V E Ľ K É  S P R Á V Y
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“Projekt Európa”:
Vytvorenie pracovnej skupiny

RÍM, Taliansko – Počas marco-
vého zasadania generálna rada 

vytvorila pracovnú skupinu v nadväz-
nosti na stretnutie vo Fatime o bu-
dúcnosti našej prítomnosti v Európe. 
Tejto pracovnej skupine predsedal 
br. Pio Murat, generálny radca a  po-
zostáva z nasledovných bratov: To-
masz Żak (provincia krakovská), Eric 
Bidot (provincia franzúzska), Gaeta-
no la Speme (provincia siracuzska), 
Eduard Rey (provinciálny vikár z Ca-
talogne) Pracovná skupina sa zíde na 
budúce, aby zrealizovala ciele určené 
generálnym ministrom.

Mnohí z nich ich prichádzajú pra-
videlne navštíviť, aby si vymenili 
názory na rôzne otázky, niekedy 
aj ťažké, ktoré sa týkajú aj nábo-
ženstva. V tomto smere je náš dom 
miestom stretnutia viacerých roz-
merov: študentí z rôznych oblastí 
subsaharskej Afriky, viacerých vie-
rovyznaní, Európanov, Alžírčanov, 
kresťanov a moslimov. Zachová-
vajúc našu identitu, v tom istom 
čase ideme v ústrety k iným, ktorí 
k nám prichádzajú daný Prozreteľ-
nosťou. Snáď nabudúce to budeš 
možno aj ty, drahý brat? Si vítaný!
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JERUZALEM, Izrael – V pr-
vých dňoch tridsiatych rokov 

minulého storočia “priši do Je-
ruzalema” kapucíni na pozvanie 
patriarchu z Jeruzaleme z Latin, 
Mons. Luigio Balassina a zaujali 
miesto v štvrti Talbiye juhozá-
padne od starého mesta.  Na túto 
skutočnosť výslovne odkazuje 
záver listu generálneho ministra 
P. Vigilia da Valstagnu, zaslaného 
Rádu na Veľkú noc v roku 1933. 
Dôvody ich príchodu boli viace-
ré: pastoračné – v štvrti bývalo 
niekoľkými tisíc kresťanov, bola 
tu plánovaná výstavba kostola, 
ktorý sa nepodarilo zrealizvoať v 
dôsledku nastávajúcich udalostí 
vojny a vypuknutia druhej sveto-
vej vojny. Formačný – v prospech 
mladých spolubratov prítomných 
na Blízkom východe a logistický 
– prijatie bratov, ktorí prišli do 
Jeruzalema z rôznych zemepist-
ných oblastí Rádu.

Dom, ktorý bol slávnost-
ne otvorený v septembri 
2010 sa nachádza v novom 

Jeruzalme, hneď naproti západ-
nej steny, v rezdienčnej štvrti 
Nového Jeruzaleme (Talbye), s 
výhľadom otvoreným na západ-
ný múr starého mesta a opátstvo 
Dormitio di Maria na vrchu Sion, 
bezprostredne oproti zvonice 
ruského kostola na olivovom 
vrch v pozadí a na obzore Jordán-
skch hôr. Vlastníctvo zahŕňa aj 
prekrásnú priestrannú záhradu, 
ktorej svahy sú vysadené oliva-
mi. K Svätému hrobu sa dá prísť 
pešo zhruba za dvadsať minúť 
(Vzdialenosť na jeden ruženec”, 
hovorieval P. Pasuqale Rota), na-
prieč mestkými záhradami sa pri-
chádza do starého mesta bránou 
Giaff a. Dom má jednoposteľove 
a dvojposteľové izby so zariade-
ním a môže prijať až 25 osôb.  

Komuita ponúka bratskú 
pohostinnosť, účasť na 

modlitbe, obede a iných drob-
ných službách. Bratia z komunity 
sú k dispozícii pre hostí, bratov a 
pútnikov pre rôzne potreby.

Na objednávku je možné 
celebrovať súkromne pri 
Svätom hrobe, na Kalvárii 
a na mieste narodenia v 

Betleheme atď. 
Bratia z komunity sú k 
dispozícii na osobný do-
provod na sväté miesta v 
Jeruzaleme a okolí (Betle-

heme, Ain Karime, Emmauzoc, 
Jerichu atď) podľa prianí a voľ-
ného času hostí. Ak je požiadaka 
je možné zorganizovať exkurziu 
na jeden alebo viac dní do Galiley 
(Nazaret, vrch Tábor, vrch Bla-
hoslavenstiev, Tabga, Kafarnau, 
Magdala atď). Na premiestňova-
nie skupín v aute presahujúcich 6 
osôb je možné vybaviť minibus 
so šoférom. 

Na požiadanie vopred sú 
možné stretnutia na pre-
hĺbenie (prispôsobené 
podľa témy a voľnéhho 

času) Sv. písma/ archeológie. 
Viaceré sú možnosti účas-
ti na dennej sv.omši podľa 
kalendára a na rôznch ini-
ciatívach podporovaných 

patriarchátom z kustódie vo Svä-
tej zemi a jednotlivch rehoľných 
rodín prítomných v Jeruzaleme. 

Existujú možnosti náv-
števy skutočnej sociálnej 
kresťanskej pomoci (Cha-
ritas detská nemocnica, 

detský kútik v Beleheme atď.ˇ).

INFO: framcap@netvision.net.il

Františkáni medzi utečencami v Iraku

ARBIL, Irak – Misiou pokoja sú františká-
ni Svätého konventu v Assisi v irackom 
hlavnom meste Kurdistane a v priesto-
roch táborov pre utečencov. Sú cestou 
“zdielania a bratstva” pre národy krajín 
postihnutých vojnami a prenasledova-
niami. Ale nielen to: bratia konventuáli z 
Assisi položili základy na stavbu nemoc-
nice prvej pomoci pre ranených vojnou 
a na pediatrické centrum blízko Arbilu. 
Návšteva je gestom pokoja, bratskos-
ti  a pomoci všetkého obyvateľstva 
trpiaceho v Kurdistane, medzi ktorými 
sú tisícky kresťanov prenasledovaných 
terorozmom, ktorí nachádzajú v zóne 
útočište. Jedným z najsilneších momen-
tov týkajúcih sa cesty do Kurdistanu v 
utečeneckých táboroch bola návšteva v 
prvom utečeneckom tábore, kde fran-
tiškáni okrem iných spoznali dve staré 
kresťanské ženy, ktoré prežili 10 dní v ru-
kách teroristov ISIS. Jedna z nich sa volá 
Viktória, hovorila s chvejúcim hlasom a 
cez slzy bolesti a pretrpené hrozby sa 
zverila, že nedokáže zabudnúť na krutos-
ti, ktorým bola podrobená. “Pokúšali sa, 
aby som násilne konvertovala na islam, 
ale ja som neustúpila”, uistila pani, a 
zastáva názor, že za žiadnu cenu nesmie 
byť opustená “naša kresťanská viera.” 
Mnohí kresťania ako pani Viktória boli 
vyhnaní zo svojich krajín a  ocitli sa v 
rukách extrémistov z ISIS, kvôli ktorým 
všetky populácie z tejto zóny, či už kres-
ťania alebo moslimovia žijú v utrpení. 
Ale napriek tomu, že boli nútení opustiť 
svoju pôdu kresťania sa “nechcú vzdať”, 
a to aj napriek strachu z ďalšieho násilia 
a ani tí, ktorí trpeli obrovské násilie akým 
je únos rodinných príslušníkov a detí. 
Jedna mama prosila františkánov, aby 
jej pomohli nájsť dcéru, o ktorej nemá 
niekoľko dní žiadne správy. 
(sanfrancesco.org)
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Jeruzalem: Centrum spirituality
“Ja som svetlo sveta”
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