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VIII. PRŘ:
Pracovní text

V programovém listu pro šestiletí 
2012-2018 generální ministr se 

svou radou vyjádřil odhodlání svolat 
PRŘ (VIII.) na téma »Milost práce«.
V následujícím listu, kterým byla 
ohlášena VIII. PRŘ (1. listopadu 
2013), byla ustavena pracovní skupi-
na pro přípravu samotné PRŘ. 
Komise se na několik dní setkala v 
Římě při třech setkáních, a vypraco-
vala především dotazník, který bude 
rozeslán všem bratřím Řádu, aby se 
pak vytvořil souhrn došlých odpově-
dí a vypracoval se Pracovní text pro 
účastníky PRŘ. 
Text, který předkládáme, doplněný 
o jeden dokument, je právě souhr-
nem došlých odpovědí. Bylo zámě-
rem dát prostor bratřím a vycházet 
z jejich cítění a zkušenosti. Návrhů 
je ovšem mnoho a jsou velmi rozma-
nité. Často je třeba je rozpracovat a 

uvést do kontextu, avšak věříme, že 
jsou tak více bezprostřední a více 
součástí skutečnosti, ve které se žije. 
V textu je možné najít určitou kon-
tinuitu s jinými PRŘ, zvláště s po-
sledními o chudobě a minoritě, ne-
boť práce, která je zdrojem moci, 
nebo je jejím vyjádřením, práce, 
která je pouze výrazem prosté snahy 

vydělat si, nemůže být pro františ-
kána, povolaného být menší a pod-
řízen všem, počestnou prací, jako ji 
zamýšlel sv. František. 
Jestliže je práce milostí, jsme vděční 
Pánu za úkoly, které nám svěřuje, a 
také prostřednictvím tohoto nástro-
je se vrháme do díla. 
Ze souhrnu odpovědí na dotazník je 
možné vyvodit několik významných 
směrnic, které mohou být východis-
kem pro zamyšlení a diskusi. Mnoho 
otázek zůstalo vědomě otevřených s 
ohledem na mnohotvárnost našeho 
Řádu, přítomného na všech světa-
dílech, takže nám to neumožňuje 
defi novat jednotné příklady práce, 
jež by byla výrazem pravého bratra 
kapucína. 
Je ovšem jisté, že práce se nesmí stát 
cílem sama o sobě, ale příležitostí 
vyprávět o tom, kým jsme, v pře-

svědčení, že patříme k bratrskému 
společenství, které se ve své rozma-
nitosti, ocitá před úkolem budovat 
Boží království a spolupracovat na 
díle stvoření, prací vlastních rukou, 
inteligencí a zvláštními vlohami jed-
notlivých členů. 
Jsme si vědomi, že Pán nám nabízí 
přemnoho příležitostí, jak se mu na-

bídnout do služby jako dělníci na jeho 
vinici, a každý zde může nějak přispět, 
aby, jak říká sv. František, nebyl zhášen 
Duch sv. modlitby a zbožnosti (FF 68). 
Zdá se, že cítění Řádu je nasměrováno 
využít každou příležitost k práci: od té 
nejobyčejnější až po tu nejprestižnější, 
od práce vykonávané mezi zdmi kláš-
tera, až po tu, která je rozvíjena v nej-
různějších pastoračních prostředích, 
včetně oněch ryze manuálních sektorů. 
Cílem práce tedy zůstává budování 
bratrství, při uchování individuálních 
schopností každého jednotlivce s ote-
vřeností pro celý svět. Právě tato výzva 
zřejmě zůstane nejvíce problematická 
a bude třeba, aby jí bylo na nastávají-
cí PRŘ věnováno nejvíce pozornosti a 
prostoru pro přemýšlení. 
(Úplné znění Pracovního textu viz: 
www.ofmcap.org).
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K čemu Ratio formationis?

Mnozí si kladou otázku, 
proč utváříme formační plán (Ra-
tio); je to velmi zajímavý prvek, 
protože určitá skupina bratří 
říká: “Potřebujeme Ratio, pro-
tože máme pocit, že bloudíme, 
nevíme, jak přesně máme vycho-
vávat bratry”. Avšak současně je 
tu jiná skupina bratří, kteří říkají: 
“Běda, Ratio, snaží se nás všech-
ny napasovat do jedné šablony. 
Jsme příliš velký Řád. Nepotře-
bujeme, aby nám vrchnost vnu-
covala dokumenty, jako bychom 
byli vojáci”. 
Nejhlubším smyslem snah o 
vypracování Ratio je především 
pokusit se zajistit v naší současné 
kultuře naši charismatickou iden-
titu. Existují určité hodnoty sdí-
lené kapucíny celého světa. Např. 
br. Charlie mne vybízel, abych 
uvedl jeden příklad. Není možné 
být kapucínem, jestliže někdo 
netouží žít v bratrském spole-
čenství. To jistě neznamená, že 
život v komunitách musí vypadat 
stejně ve Španělsku i v Polsku, 
nebo v Indii, či na jakémkoliv 
jiném místě, avšak bratrský život 
má charismatickou hodnotu, kte-
rou musíme bránit a která musí 
být přítomna. A to, co se říká o 
hodnotě bratrského společenství, 
lze říci také o hodnotě kontaktu 
nebo setkání s chudými, o potře-
bě modlitby a o dalších hodno-
tách, které předložíme. 

Hovoříme o jisté obecné normě. Jaké 
je povahy?
Jaký typ Ratio? Mohli bychom 
to vysvětlit jak pozitivně, tak i 
negativně. Obvykle, Ratio, která 
se vypracovávala, mívala právně-
normativní charakter. Kongrega-
ce mají na polici tlustou knihu, 
v níž jsou všechny přesné nor-

my, do kterých formátor může 
nahlédnout. To však nebude naše 
Ratio. My jsme se rozhodli, že 
spíše sestavíme Ratio charisma-
ticko-inspirativní povahy; tj. že 
to bude velmi krátká Ratio, avšak 
s velkou charismatickou silou a 
principy, které dnes mohou inspi-
rovat náš život. 

Jaká metodika bude použita?
Z metodologického hlediska by 
se mohlo jednat o Ratio, jejímž 
sestavením generální ministr 
a jeho rada pověří sekretariát. 
Pokud bychom napsali dokument 
a poslali ho celému Řádu, tak to 
by byl dokument vypracovaný 
shora. A již předem víme, jaké 
by to mělo důsledky: Nikdy by 
nedospěl až k základně. My se 
naopak budeme snažit vycházet 
při sepisování Ratio právě od zá-
kladny. Budeme se radit s bratry 
a naslouchat jejich problémům. 
Toto nazýváme metodikou od 
základny. A to bude naše metoda. 

Kolik času k tomu potřebujete? 
Jak začneme svou práci? Nejprve 
je třeba říci, že čekáme na slavení 
VIII. PRŘ o práci, aby se Řád 
příliš nerozptyloval dvěma velmi 
důležitými pracemi, které obě je 
třeba rozpracovat. A jakmile pro-
běhne PRŘ, začneme pracovat 
na Ratio. Začal s tím už generální 
ministr svým listem o identitě a 
přináležení a je také už prakticky 
hotov dotazník, který pošleme 
všem bratřím, v němž se jich 
dotážeme, jak si představují, že 
by se měla uskutečnit tato Ratio. 
Otázky dotazníku považujeme za 
zásadní, protože poslouží k pod-
nícení dialogu a setkání napříč 
všemi fraternitami, a to nejen 
mezi těmi formačními, takže my 
na úrovni Konferencí a sekretari-
átu, budeme moci posbírat ozvu-

ky, a tak zaručit Ratio sestavenou 
od základny Řádu. 

A konečně, co máme očekávat? 
Co předvídáme? Tato Ratio, 
jak již bylo řečeno, bude velmi 
jednoduchá. Ve schématu, které 
zamýšlíme, budou tři kapitoly a 
tři malé přídavky. Krátce vysvět-
lím ty tři kapitoly. První, velmi 
zajímavá, na níž jsme již začali 
pracovat společně s Meziná-
rodní radou pro formaci, chce 
představit postavu sv. Františka; 
je to František náš bratr, jenž je 
naším učitelem a naším hlavním 
formátorem, a ten se nám dnes 
představuje, aby nám sdělil, jak 
bychom, dle něj, měli dnes jít v 
Ježíšových stopách. Jinými slovy: 
František formátor. Není snadné 
říci, jaký typ Františka chceme, 
protože víme, že již na samém 
začátku, prostřednictvím slavné 
františkánské otázky, existovaly 
mnohé perspektivy a a důrazy 
ve vztahu k Františkovi. V reak-
ci na list generálního ministra, 
jsme si uvědomili, že kapucínská 
reforma se v této otázce rozhodla 
pro Františka vykresleného jeho 
Závětí, Františka velmi svěžího a 
charismatického. Proto také prv-
ní kapucíni byli nazýváni bratři 
Závěti. Tak náš František bude 
nějakým způsobem Františkem 
Závěti. 

Směrem ke
kapucínské Ratio formationis

P R O  N Á Z O R N O S T

Interview s br. Jaime Reyem, gen. vicesekretářem pro formaci
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ŘÍM, Itálie – Výroční setkání 
ASMEN (Konference Blíz-

kého Východu, Perského zálivu a 
Pákistánu) se uskutečnila ve dnech 
12. až 14. května v Římě na naší 
generální kurii. Hlavním tématem 
setkání bylo: „Náš život Menších 
bratří v situacích menšiny (Menší 
/ menšina)“. Rozličné oblasti pro-
mýšlely toto téma na základě pří-
pravného dokumentu a předem 
připraveného dotazníku. Na otáz-

ku: „Je třeba, navzdory těžkostem, 
pokračovat v naší přítomnosti na 
některých místech?“ bratři od-
pověděli pozitivně. V totalitních 
kontextech, jako je svět nepro-
stupného islámu nebo nepřátelské-
ho pravoslaví je přítomnost bratří 
znamením odlišnosti, otevřenosti 
a dialogu. Jeden den setkání byl 
věnován pouti do Assisi, která byla 
využita ke chvíli modlitby a bratr-
ské obnovy.

Br. Mauro Jöhri mluví na generální 
kapitule OFM

ASSISI, Itálie – Dne 11. května t.r. byl 
nás generální ministr br. Mauro Jöhri, 
pozván, aby promluvil na generální 
kapitule Menších bratří, která tehdy 
probíhala. Generální ministr nabídl 
jako téma: “BRATŘI A MENŠÍ”, což 
bylo součástí ústředního tématu 

kapituly nazvaného: “Bratři a Menší v 
naší době”. Z tohoto textu nabízíme 
dva malé úryvky: “Když jsme učinili 
úsilí o bratrský život středem naše-
ho charismatu, obnovili jsme, nebo 
lépe řečeno, znovu jsme objevili, celé 
bohatství inovativního rozhodnutí 
učiněného sv. Františkem, v důsledku 
kterého se od počátku svého obrá-
cení nechal nazývat »bratr František«. 
protože si byl s vděčností vědom 
silného a rozhodného zásahu, kterým 
ho sám Bůh (Deus ipse) uvedl mezi 
malomocné, František nezvratným 
způsobem změnil svůj pohled na svět 
a své pojímání života. Rozhodl se teh-
dy, že bude žít uprostřed malomoc-
ných, prokazovat jim milosrdenství, a 
být jejich bratrem (…)
Každému z nás hrozí nebezpečí, že 
se budeme nazývat »menší«, ale ve 
skutečnosti budeme velmi vzdáleni 
osobám, které skutečně žijí vyhnány 
na okraj společnosti, a postrádají 
všechno. Velice se tak podobáme 
knězi a levitovi, kteří sestupovali z 
Jeruzaléma do Jericha, a když spatřili 
člověka pohozeného polomrtvého 
u cesty, vyhnuli se mu. Což nebyl v 
podobné situaci i mladý syn Petra 
Bernardone, který se v prvním období 
svého života zdaleka vyhýbal lazare-
tům, aby tam nemusel na každém kro-
ku narážet na hrůzostrašně vypadající 
a děsivě páchnoucí osoby? Dělalo 
se mu z nich zle, a on se nechával 
odradit jejich odpudivým zjevem. 
Odmítal slyšet jejich křik o pomoc, 
jejich prosbu o projev lidské blízkosti, 
protože zůstával ponořen jen do sebe 
samého. Pak ale sám Pán ho uvedl 
mezi ně, a od té chvíle se mnohé, ba 
všechno v jeho životě, proměnilo. 
Kladu si otázku, zda není nutné, aby se 
u většiny z nás, včetně mně, zopakoval 
tento mocný Boží zásah, kterým nás 

Výroční setkání 
ASMEN
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Setkání 
mezinárodní komise SPNT

ŘÍM, Itálie – Mezinárodní ko-
mise pro Spravedlnost, Pokoj a 

Neporušenost Tvorstva (GPIC) se 
setkala ve dnech 4.-7. května 2015 
na generální kurii. Bylo přítom-
no všech šest členů komise, tj. br. 
John Chelchowski (předseda, PR 
Kalvárie, USA), James Donegan 
(PR New York / Guatemala), br. 
Darwin Orozco (KU Ekvádoru), 
br. Henryk Cisowski (PR Krakov-
ská), br. John Sulle (PR Tanzánie) 

a br. Jacob Kani (PR Krist Jyoti, 
Indie), spolu s br. Benedictem Ayo-
dim, zodpovídajícím za kapucínský 
úřad SPNT. Hlavním clem setkání 
bylo mj. zrekapitulovat aktivity 
SPNT za uplynulý rok a napláno-
vat zbytek roku. Bylo konstatová-
no, že komise a úřad SPNT odvedli 
velmi mnoho práce na vyhotovení 
databáze, která pomůže se zkou-
máním sociálních projektů celého 
Řádu. 
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SÃO PAULO, Brazílie – Dne 17. 
května t.r., během výročního za-

sedání Konference kapucínů Brazí-
lie (CCB), byla bratřím představena 
knížečka Naše kapucínské statky. 
Proč je chránit? – Jedná se o příruč-
ku ochrany kulturních statků Řádu v 
Brazílii. Je to výsledek práce pracov-
ní skupiny vytvořené minulého roku 
na setkání Konference. Text si klade 
za cíl probudit v brazilských bratřích 
povědomost o významu kulturních 
statků a majetku a probudit v nich 
smysl pro přináležení k tomuto bo-
hatému kulturnímu dědictví. Kromě 
tohoto svazku Komise představila 
program s přesnými cíli: 
- Vydávat pomůcky pro uspořádání, 
ochranu a zpřístupňování brazilských 
kapucínských archivů, knihoven, a 
muzeí; 
- vzdělávat bratry pro práci prevence, 
ochrany a hájení kulturních statků;
- Spolupracovat při uspořádávání ar-
chivů, knihoven, muzeí a kulturních 
center v rozličných správních oblas-
tech. 

U té příležitosti byly také předsta-
veny nové webové stránky CCB, s 
rozličnými novými  možnostmi spo-
lupůsobení na rozličných technolo-
gických platformách, a tak co možná 
nejvíce propojovat složky Řádu, roz-
ptýlené do 12 brazilských oblastí. 
Nová adresa je:
www.capuchinhos.org.br

přímo konfrontuje s chudým, a otevře 
naše srdce a učiní je přijímající a slitov-
né. K tomu, abychom byli schopni být s 
chudými a radovat se s nimi, nestačí jen 
nazývat se »františkáni«. Vždyť František 
nás žádá právě o toto: “A mají být veselí, 

když žijí mezi osobami nízkými a nevá-
ženými, mezi chudými a slabými, mezi 
nemocnými a malomocnými, a mezi 
žebráky podél cesty.” (Úplný text a video 
z vystoupení na: www.capitulumgenera-
le2015.ofm.org).

K A P U C Í N S K Á  P Ř Í T O M N O S T  •  F R A N T I Š K Á N S K Á  R O D I N A
V Š E H O C H U Ť

CCB představila příručku
o kulturních statcích
a novou webovou stránku

Gianfranco Maria Chiti: 
brigádní generál, kapucín a 

služebník Boží
ORVIETO, Itálie – 8. května 2015. 

V honosném prostředí katedrály v 
Orvietu zahájil biskup Mons. Benedetto 
Tuzia diecézní proces o životě, ctnos-
tech a pověsti svatosti služebníka Božího 
Gianfranco Maria Chitiho, kněze kapu-
cína. Ve středové lodi dómu byli přítom-
ni: vojenský ordinář Itálie Mons. Santo 
Marciano, spolubratři kapucíni z Římské 
provincie, mnozí vojáci, zvláště pak jeho 
grenadýři ze Sardinie, zástupci města, a 
mnozí z těch, kdo ho znali během jeho 
vojenské služby i během pastoračního 
úsilí. Služebník Boží se narodil dne 6. 
května 1921 v Gignese (VB), dětství a 

rané mládí strávil v Pesaru. Ve věku 15 let 
se stal vojákem a zapsal se do vojenské 
akademie v Modeně. V 18 letech ji absol-
voval s hodností poručíka a ihned spolu 
s Itálií bojoval na rozličných frontách. 
Když se dne 8. září 1943 stal součástí fa-
šistické Italské sociální republiky, snažil 
se všemi prostředky zachraňovat hleda-
né lidi. Jeho působení dosvědčili mnozí 
farníci z oblasti Mondovi, kde byl veli-
telem. Roku 1948 byl pak znovu začle-
něn do nového vojska Italské republiky 
a roku 1950 byl Somálsku s jednotkami 
OSN. Dne 6. května 1978 byl povýšen 
na brigádního generála a penzionován. 

Dne 30. května následujícího roku dal 
průchod rozhodnutí, které v něm už 
delší dobu zrálo, a byl v Rieti přijat jako 
kapucínský novic. Dne 12. září 1982 byl 
vysvěcen na kněze v katedrále onoho 
města. Když ho poslušnost přivedla do 
Orvieta, opravoval tamější konvent a 
vrátil ho všem jako místo modlitby a use-
brání. Zemřel v Římě, dne 20. listopadu 
2004, v důsledku automobilové nehody. 
Odpočívá na hřbitově v Pesaru. Nyní byl 
zahájen diecézní proces, jehož cílem je 
shromáždit důkazy a svědectví o životě, 
ctnostech a pověsti svatosti služebníka 
Božího.
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