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Br. Pio Murat, generálny poradca, OFMCap

očas posledného zasadnutia generálnej rady prišiel na stretnutie bratstva na generálnu kúriu P.
James Grummer SJ a predložil svoju
správu po audite; na vykonanie auditu generálnej kúrie bol poverený
generálnym ministrom. Generálny
poradca zo Spoločnosti Ježišovej,
fr. Grummer mal odborné znalosti, aby pomohol zhodnotiť život a
prácu bratov a aby predložil návrhy
na účinnejšiu a funkčnejšiu službu
v našom Ráde. Vlani vo februári
sa P. Grummer osobne zoznámil
s bratmi, vychádzal z niektorých
otázok, ktoré umožňovali lokalizovať miesto a úlohu každého brata.
Správa o audite, ktorú predstavil,
sa stretla s uspokojením a vďačnosťou zo strany bratov. P. Grummer,
z pohľadu človeka, ktorý vidí veci

P

ktorých sú bratia prítomní a tie, kde
zostala iba malá skupina je skutočnosť, že pracovisko je aj miestom
života ... Po popise správa ponúkla
návrhy na dosiahnutie cieľa. Citujem niektoré z týchto návrhov. Mať
pre každú službu jasný popis práce
“job description”. Zaistiť primeranú
formáciu pre zverenú službu. Starať sa o informácie. Venovať čas na
vzájomnú výmenu informácii medzi
jednotlivými službami v ráde. Zdôraznenia P. Grummera boli sprevádzané konkrétnymi návrhmi ako
napr. mať spoločný kalendár prístupný každému bratovi, dať viac
priestoru na kultúrne vyjadrenia,
mať vonkajšiu pastoračnú službu.
Je obzvlášť pozoruhodné, že audit
P. Grummera zdôraznil potrebu zachovať úzku súvislosť medzi brat-

z vonka, podčiarokol predovšetkým radosť a bratské porozumenie,
s ktorým sa stretol počas návštevy:
“Radosť bratov bola pre mňa nákazlivá”.
Vychádzal z tohto rozhodne pozitívneho pohľadu, z auditu sa však
vynorili aj niektoré špeciﬁcké napätia v takom bratstve ako je naše;
okrem iného naznačil výzvu rôznosti kultúrnej rozmanitosti, obdobia, v

ským životom a technickou prácou
každého. Kúria nie je akýkoľvek
podnik, je bratstvom v službe Rádu.
K opätovnému volaniu duchovného
pochopenia našej práce, P. Grummer povedal: “Osobné reﬂexie a
komunitný dialóg medzi spojením
sveta každodennej práce a zdrojov
vašej spirituality môže pomôcť bratom pokračovať v práci, ktorú teraz
robia. ».

Stretnutie nových ministrov
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Nový ekonóm v medzináronom
kolégiu sv. Vavrinca z Brindisi

Riešenie k duchovném pochopeniu
naše práce P. Grummer
Sme vďační P. Grumerovi za jeho disponibilitu a účinnosť, generálna rada
si dala čas na realizáciu otvorených
návrhov zo správy na zvýšenie efektivity a rozsahu pôsobnosti našej služby
v Ráde.

D O

P O Z O R N O S T I

Prečo
“Laudato sì…”?

Kresťanská viera a františkanizmus v novej encyklie pápeža Františka
br. Benedict Ayodi, JPIC, OFMCap

Boží ľud.
• Sme povolaní postarať sa medzi
• Zmena klímy je morálnym prob- nami o najchudobnejších a najzraniteľnejších. Najchudobnejší
lémom.
sú menej zodpovední za klimatic• Pápež hovorí ako pastier, nie
ké zmeny a trpia jej najhoršími
vedec alebo politik. Má v úmysle, dôsledkami
aby katolíci pochopili príležitosť
• Ako františkáni, sme povolaní
a potrebu starať sa o stvorenie
byť nielen nástrojmi pokoja a
rovnako ako o našich bratov a
spravodlivosti, ale aj pravdivými a
naše sestry.
účinnými strážcami našej matky
• Uchopiť sa starostlivosti o stvo- prírody.
renie je starobylé biblické učenie.
Cirkev sa viackrát vyjadrila k tejto • Sme povolaní, aby sme nezabudli aké je naše správne miesto
téme. Podobne ako veda venuje
v stvorení. My sa určitým spôviac pozronosti dopadu ľudstva
sobom hráme na pána prírody,
na prírodu, tak aj hlas Cirkvi sa
sestry zeme a matky zeme (pápež
stáva viac zreteľný a rozhodný
František 15. januára 2015) Naše
• Poslední pážeži cítili naliehavú
správne miesto v stvorení rešpekpotrebu riešiť problém zmeny
tuje a chárni široký obraz života.
klímy a starostlivosť o stvorenie.
Je čas na spoločné akcie
ň
• Naša činnosť má svoju cenu.
- Sv. Ján Pavol II. a emeritný
pápež Benedikt XVI. spojili sta- Františkáni, keď budú spolupracovať môžu pomôcť vyriešiť
rostlivosť o životné prostredie
klimatické zmeny.
s náležitiou solidaritou medzi
ľuďmi a Božím stvorením.
• Existujú lepšie spôsoby, ako
pôsobiť v našich komunitách a v
- Obidvaja pápeži sa stali veľnašich krajinách. Od nahradenia
vystancami budiacimi nekľud z
žiarovky k politickému zintenzívľudskej účasti na skleníkovom
efekte a klimatických zmenách. neniu osvieteného vierou, každý
môže niečo urobiť pre riešenie
Riešenie klimatických zmien chráni
klimatických zmien a môžeme
Boží ľud.
začať aj od našich kapucínskych
• Čeliť a zakročiť pri klimaticbratstiev.
kých zmenách, znamená ochra• Prijať opatrenia proti klimanu rodín. Či ide o niekoho v
tickým zmenám je príležitosťou
Chicagu kto trpí astmou alebo o
prejaviť našu vieru a našu franniekoho, kto na Filipínach trpí
tiškánsku charizmu. Vzájomne
záplavami, klimatické zmeny sú
reagovať na klimatické zmeny
poškodením ľudskosti. Zakrobude vyžadovať pokoru, chápačiť pri klimatických zmenách je
vosť, náročnú prácu a morálnu
morálnym činom.
zrozumiteľnosť.
• Sme povolaní milovať našich
• Musia nás viesť správne vzťahy
blížnych tým, že ich budeme
tak medzi nami ako aj so stvoochraňovať pred dopadom klímy, rením. Sme povolaní pôsobiť
ktoré vo svojich prejavoch spôna klimatické zmeny hľadaním
sobuje šírenie chorôb a nedostat- spoločného dobra v láske.
ku potravín. Musíme hovoriť o
zmenách klímy, aby sme chránili

ponúka morálne vedenie
zakorenené v katolíckej tradícii.
Cirkev
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G E N E R Á L N A

Riadne stretnutie
generálnej rady

•

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

Stretnutie nových ministrov

R

ÍM, Taliansko – Od 8. do 18.
júna 2015 sa uskutočnilo na našej generálnej kúrii riadne stretnutie generálnej rady, kde okrem iných
vecí boli hodnotené žiadosti a rôzne
druhy dišpenzov,a diskusie k správam o pastoračných návštevách
a medietate triennii generálneho
ekonóma. bratské návštevy misií,
provinciálne kapituly a stretnutia
konferencií, JPIC. Úvaha ukázala
cestu k štatistickému obrazu Rádu
za rok 2014; bol ustálený program
stretnutí generálnych rád s CCMSI

James Donegan

K Ú R I A

v januári 2016 (v Indii). Rada venovala určitý čas aj zamysleniu o audite, ktorý sa uskutočnil na kúrii. Boli
oznámené následné menovania:
Sekretár medzinárodnej solidarity:
br. James Donegan (PR New York);
pracovník v generálnom archíve: br.
David Basi Acharuparambil (PR.
St. Francis, Kerala); nový komisár
Svätej Stolie pre Františkánov Nepoškvrnenej, br. Carlo Calloni (PR
Lombarda) terajší generálny postulátor.

David Basil Acharuparambil

Carlo Calloni

Cez rieky a hory
ako Dobrý pastier

M

ENDI, Papua nová Guinea –
prv než sa začneme sťažovať
na dopravu na ceste domov, odporúčame pozrieť sa na pravidelnú dochádzku do práce biskupa Donalda
Lipperta v Papue Novej Giuney, neďaleko Austrálie. Nedávno tí, ktorí
ho sledujú na Twitteri doprevádzali
fyzicky náročnú turistikú kapucínskeho biskupa cez labilný peší most
v horách diecézy Mendi.
Musí sa prechádzať po lanách a
úzkych doskách, ak sa chce ísť do
kostolíka Sv. Michala v Kurumbe,
do strmých hôr v náhornej planine,
s možným prístupom k autu viac
ako až po hodine a pol pešej chôdze.
Námahu podstúpená so skupinou

FRASCATI, Taliankso – Od 21. do 28. júna
generálne vedenie opäť podporilo vo
Frascati stretnutie s nedávno zvolenými ministrami provinciálmi a kustódmi.
Jeden týždeň bratského spolunažívania
a účinného formačného momentu. Počas
stretnutia okrem priameho kontaktu s celým generálnym vedení a rôznymi úradmi
na generálnej kúrii, ministri mali možnosť
vzájomne reagovať medzi sebou, a tak
podporovať vzájomnú výmenu skúseností, myšlienok a zdielať očakávania v
tejto dôležitej službe Rádu. Zhruba 30
bratov, ktorých bratia vybrali, aby viedli
ich oblasti v budúcich rokoch mali teda
príležitosť tejto “iniciácie” tak nevyhnutnej pre dobré zastávanie zverenej úlohy,
bratsky viesť, významné časti našej kapucínskej rodiny.

z diecézy Mendi urobili kvôli birmovke takmer 200 mladých ľudí (a
niekoľko dospelých), pri príležitosti
sviatku Kristovho Tela v roku 2015.
Skupina začala s autom.
Po asi hodine a pol cez horské cesty
a krásne scenérie prišli autom pokiaľ mohli. Nechali auto na mieste
a začali pešiu túru ... Predtým, než
začali cestu cez hory museli prejsť
rieku Lai po vratkom moste pre peších. Nedalo sa pozerať dolu, pretože voda, ktorá tiekla pod nimi
ich nechávala roztžitými; pretože v
doskách na moste boli veľké diery a
nedalo sa im vyhnúť. Samozrejme,
že miestni ľudia prechádzali s ľahkosťou – a takto im dávali odvahu
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prejsť s istotou”. Po príchode skupiny boli uvítaní s bubnami a piesňami. Mnohí farníci nosili tradičný
odev. “Jeden z nich (Raphael) mi dal
klobúk zdobený perím tradičným
spôsobom za to, že som bol “hlavou” katolíkov v tejto oblasti. Cítil
som sa poctený týmto darom. Táto
fyzicky náročná turistika Božieho
tela vyústila kázňou o Eucharistii
ako o pokrme pre našu cestu a o
Duchu sv. ako o ohni pre našu misiu,
aby prinášala dobrú zvesť všetkým
ľuďom”, napísal biskup. “Niektorí
boli viditeľné dojatí týmto dôležitým momentom ich života. Ich oči
boli plné nádeje a príslľubu života
žitého v Pánovi – napriek mnohým
výzvam a ťažkostiam”, povedal.
Po obrade a bratskej spojení“ sme
začali náš zostup z hôr”, povedal.
“Musím sa priznať, že rovanko ako
v ostatných podobných prípadoch
som sa trochu cítil ako Peter, Jakub
a Ján, keď potom čo zažili radosť z
Premenenia kráčali s Ježišom vracajúc sa z hory Tábor”.

F R A N T I Š K Á N S K A R O D I N A
M A L É V E Ľ K É S P R Á V Y

Nový ekonóm v medzináronom kolégiu
sv. Vavrinca z Brindisi
RÍM, Taliansko – br. Maximino Brancalione
Tessaro, z provincie Rio Grande do Sul
(Brazília) je novým ekonómom v medzinárodnom kolégiu sv. Vavrinca z Brindisi.
Prišiel do Ríma, aby sa naučil taliansky
jazyk, očakáva vhodný moment, aby začal
svoju službu v najväčšom bratstve Rádu.
K br. Lucovi Piantanidovi, ktorý skvele
zastával do tohto času túto misiu sa obraciame s úprimným poďakovaním ako aj so
želaním úspechov v jeho novej službe. Br.
Maximinovi želáme všetko dobré v jeho
novom úsilí.

I

. “Buď pochváleny môj Pane”,
spieva sv. František z Assisi. V
tejto peknej piesni nám pripomína, že zem, náš spoločný domov
je aj ako sestra, s ktorou sa delíme
o existenciu, a ako krásna matka,
ktorá nás prijíma do svojho náručia: “Buď pochválený môj Pane
pre našu sestru matku zem, ktorá
udržuje a nás riadi a prináša nám
rôzne plody s farebnými kvetmi a
bylinkami”.
2. “Nechcem postupovať v tejto
encyklike bez toho, aby som sa
uchýlil k peknému a motivujúcemu príkladu. Vzal som si jeho
meno ako vodítko a inšpiráciu v
momente môjho zvolenia za biskupa Ríma. Verím, že František
je vynikajúcim príkladom starostlivosti pre to, čo je slabé a pre integrálnu ekológiu, žitú s radosťou
a autenticky”.
3. “Podobne ako keď sa zamilujeme, František vždy keď sa po-

zeral na slnko, mesiac, najmenšie
zvieratá, bol jeho rekaciou spev
zahŕňajúci vo svojich chválach
všetky ostatné stvorenia”.
4. “Chudoba a prísnosť sv. Františka neboli len vonkajšou askézou, ale niečím oveľa radikálnejším: zrieknutie sa urobiť zo
skutočnosti rýdzi objekt používania a vlastnenia”.
5. “Na druhej strane sv. František
verný Písmu nám navrhuje, aby
sme uznali prírodu ako úžasnú
knihu, v ktorej nám hovorí Boh
a dáva nám niečo zo svojej krásy
a zo svojich dobier. “Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom
poznáva ich Stvoriteľ.” (Mudr.
13,5) a “jeho večnú moc a božstvo, možno od stvorenia sveta
rozumom poznávať zo stvorených vecí” (Rim 1,20)
6. “Pre toto je dôležité, že harmónia so všetkými storeniami, ktorú

12 krát so sv. Františkom
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Explicitné odkazy na Chudáčika v encyklike pápeža Františka

žil sv. František z Assisi sa vykladala ako
uzdravenie z tohto porušenia.”
7. Sv. Bonaventúra povedal, že prostredníctvom univerzálneho zmierenia
so všetkými stvoreniami František nejakým spôsobom navrátil status pôvodnej nevinnosti”.
8. “Keď si uvedomíme odraz Boha vo
všetkom tom, čo existuje, srdce zakúša túžbu uctievať Pána za všetky jeho
stvorenie a spolu s nimi, ako sa zdá v
krásnej piestni sv. Františka z Assisi:
“Buď pochváleny môj Pane so všetkým svojím tvorstvom, najmä s pánom
bratom Slnkom, ktorý je dňom a skrze
neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a
žiari veľkým jasom; o tebe, Najvyšší, je
nám znamením. Buď pochválený, môj
Pane za sestru lunu a hviezdy: na nebi si
ich utvoril jasné, vzácne a krásne.”
9. “To podkopáva zmysel boja za životné prostredie. Nie je náhodou, že v
piesni, ktorá chváli Boha pre stvorenia
sv. František dodáva: “Nech je pochvá-

leny Pán za tých, čo odpúšťajú
pre tvoju lásku”. Všetko je prepojené. Pre toto sa vyžaduje znepokojenie pre životné prostredie
spojené s úprimnou láskou k človeku a stály záväzok vzhľadom na
problémy spoločnosti”.
10. “Kresťanská spiritualita spolu s kontemplatívnym úžasom
pre stvorenia, ktorý nachádzame
vo sv. Františkovi z Assisi, ktorý
vyvinul bohaté a zdravé pochopenie práce ako môžeme nájs napr.
v živote blahoslaveného Charlesa
Foucaulda a jeho učeníkov.”

vysvetliť tento rozmer vlastnej
premeny, s pripustením, aby sila a
svetlo prijatej milosti sa roszšírilo
aj do vzťahu s ostatnými stvoreniami, so svetom ktorý ich obklopuje a vyvoláva vznešené bratstvo
so všetkým stvorením, ktoré sv.
František z Assii, žil tak jasným
spôsobom”.
(sanfrancescopatronoditalia.it)

11. “Spomeňme model sv. Františka z Assisi, ktorý narhuje zdravý
vzťah so stvorením ako rozmer
premeny celého človeka. Toto
tiež vyžaduje uznať soje chyby,
hriechy, nedostatky alebo nedbalosti a zo srdca robiť pokánie,
zmenou z vnútra.”.
12. “Pozývam všetkých kresťanov
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