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br. Francisco Lopes OFMCap.

Drahí bratia s radosťou a nádejou zvolá-
vam VIII. PRR (Plenárna rada Rádu s té-
mou „Milosť pracovať“ v Assisi v kláštore 
„Zmŕtvychvstalého Krista“ od 26. októbra 
do 21. novembra 2015... Takto generál-
ny minister, br. Mau-
ro Jőhri, v okružnom 
liste z 1. novembra 
2013, zvolal budúcu 
Plenárnu radu Rádu. 

V nadväznosti na po-
sledné dve PRR „Žiť 
chudobu v bratstve“ a 
„Žiť náš bratský život 
v minorite“, minister 
generál br. Mauro Jő-
hri otvára novú PRR, 
vracia sa k slovám a 
predovšetkým k prí-
kladu nášho Svätého 
Otca Františka, pre 
ktorého je práca mi-
losťou poskytnutá 
Pánom, do ktorej bra-
tia musia byť vtiahnutí „dodržiavajúc 
nadšenie ducha svätou zbožnosťou a 
modlitbou“. Slová Chudáčika, ktoré v 
regule a v testamente, pokiaľ hovoria 
o milosti, dôležitosti a radosti kladú 
dôraz na tému pracovať bez odmeny 
za vynaloženú námahu. 

Je potrebné v tomto momente, aby 
celý Rád premýšľal o nových výzvach, 
ktoré sa týkajú problematiky transfor-
mácie práce a jej významu na svetovej 
úrovni, zaťahujúc pritom naše pasto-
rálne aktivity k zjavnej redukcii s pri-
hliadnutím na našu potrebu. 

Z čias žobrania až k naším dňom, po-
kračuje generálny minister, čerpajúc 
aj zo svojho života, čas je pomerne 
krátky, stráca väzbu na storočnú ka-
pucínsku históriu, ktorou prešla v 
znamení „skrytej dohody“ medzi ľu-
dom, ktorý dáva zo svojho a bratmi 

ktorí prosia „pre“ a „s“ ľuďmi. 

Nie sme viac tak ľahko identifi kova-
ní ako núdzni, čo sa týka materiálnej 
podpory a ľudia necítia nevyhnut-

nosť duchovnej 
podpory .

Čo robiť a ako 
robiť? Je tu vý-
zva, ktorú nám 
poskytuje nová 
PRR! Cesta do-
poručovaná mi-
nistrom generá-
lom bude vždy 
cestou zdieľa-
nia bratského 
života  s málom 
alebo prebyt-
kom z toho, čo  
každý brat zís-
kava za svoju 
službu. Naproti 
týmto zmenám 

my nemôžeme zostať pasívne so založenými 
rukami; v každej časti sveta sme pozývaní 
pýtať sa ako chápeme naše materiálne za-
opatrenie. Ako základné kritérium, ktoré 
musí viesť našu úvahu a ktoré v tomto liste 
chcem silne a zreteľne potvrdiť je toto: práca 
jednotlivého brata musí byť v súlade s brat-
ským životom...

Nemôžeme  nikdy zabudnúť na našu 
skutočnú a autentickú identitu byť 
bratmi ľudu, ktorých charakterizuje 
okrem iného zaradenie medzi žobra-
júce rády, bratský život v komunite, 
ale tiež aj denná vlna globalizácie a 
materializmu.

Na uskutočnenie tejto cesty o milosti 
pracovať je potrebné vytvoriť malé 
bratstvo, ktoré pomôže v príprave 
budúcej PRR. Pracovná skupina, kto-
rej cieľom bude zozbierať  potrebný 
materiál týkajúci sa tejto témy.

Bratia pozvaní k účasti na prípravnej 
komisii sú:

- br Štefan Kožuh, (generálny 
vikár, prezident);

- br. Hugo Mejía Morales (gen-
rálny defi nítor, vice-prezident);

- br. Francisco Lopes (provincia 
Ceará Piauí, Brazília, sekretár).

Členovia:
-  br. Giovanni Battista Urso 

(provincia Calabria, Taliansko);
-  br. Mark Joseph Costello 

(provincia Calvary, USA);
- br. Moses Njoroge Mwangi 

(viceprovincia Keňa, Afrika);
- br. Nithiya Sagayam 

(provincia Tamil Nadu Nord, 
India).

Podporujme sa spolu a myslime jeden 
na druhého, aby milosť Pánova viedla 
a sprevádzala náš život a našu prácu. 
Každý z nás s pohľadom obráteným na 
Krista a Františka nech robí vlastnú 
časť. Nech sa takto stane!
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D O  P O Z O R N O S T I
M I L O S Ť  Š T U D O V A Ť  V  R Í M E !

Sotva sa otvoril nový akademický rok v na-
šom Medzinárodnom kolégiu sv. Vavrinca 

z Brindisy v Ríme. 
Takto nám predstavuje kolégium aktuálny 
rektor br. Isidor: „Medzinárodné kolégium 
sv. Vavrinca z Brindisy je formačná a kultúrna 
inštitúcia najdôležitejšieho programu v živote 
Rádu bratov menších kapucínov, ktorej cie-
ľom je pomáhať, prehlbovať a odovzdávať 
františkánsko-kapucínsku charizmu a pod-
porovať čo najlepším spôsobom formáciu 
budúcich generácií bratov kapucínov.  Zaiste 
je to najpočetnejšie multikulturálne bratstvo 
v celom Ráde, prijímajúce bratov zo všetkých 
kontinentov, aby mohli navštevovať rôzne 
univerzity v Ríme. Kolégium bolo založené v 
roku 1908 a jeho pôvodné sídlo bolo v sused-

stve generálnej kúrie na ulici Boncompagni 
v Ríme. Neskôr sa presťahovalo do súčas-
ného komplexu budov na Grande Raccordo 
Anulare z príležitosti generálnej kapituly v 
roku 1968. Štruktúra obsahuje aj iné inštitúcie 
Rádu: Centrálnu knižnicu, Generálny archív, 
Historický inštitút a Františkánsko-kapucín-
ske múzeum“. 
BICI zozbierali svedectvo troch „bratov štu-
dentov“, ktorí pochádzajú z rôznych konti-
nentov a ktorí sa chceli podeliť s bohatstvom 
ich skúseností, hlavne s „milosťou študovať 
v Ríme“, aby dosiahli patričné kompeten-
cie v rôznych intelektuálnych a kultúrnych 
oblastiach.  
Angola: Fr. Silva Antonio – Sakrálna muzika 
(Pápežský inštitút sakrálnej hudby)

Predtým než prišiel br. Silva do Ríma, často 
pracoval s mladými, pri animovaní povolaní a OFS. 
Predstavení ho poslali študovať hudbu a on vysvetľuje 
prečo: Verím, že ma vybrali preto, že sa mi 
páči muzika a tiež preto, že som bol aktívny 
v hudobnej animácii pri príležitostných 
slávnostiach, napr. pri večných sľuboch a 
pri kňazských vysviackach. Moji predstavení 
ma preto poslali študovať muziku, aby som 
vhodným spôsobom pomohol našim hudob-
ne nadaným seminaristom a bratom počas 
ich formácie a zaiste aj preto, aby pri našich 
slávnostiach bol niekto dostatočne pripraven. 
V Ríme sa bratský život vyvíja vo veľkej a odlišnej 
komunite Medzinárodného kolégia sv. Vavrinca 
z Brindisi, ktoré takto opisuje: Naše Kolégium  
okrem štúdií ponúka peknú skúsenosť 
kapucínskeho života. Tu máme možnosť 
skusovať univerzálne bratstvo. Je to jedineč-
ná skúsenosť nachádzať sa medzi toľkými 

kultúrnymi odlišnosťami, jazykmi, osobami, 
ktoré prišli z rôznych častí sveta a ktorí sa 
všetci cítia bratmi v hľadaní a zdieľaní života 
počas dní strávených v Kolégiu. Som tu päť 
mesiacov. Odkedy som prišiel, nestretol som 
sa s väčšími ťažkosťami, všetci bratia ma 
prijali s veľkou láskavosťou. Kolégium dáva 
príležitosť poznať skutočnosť Rádu v celej 
svojej  šírke, máme tu možnosť počuť o 
tom, čo sa stalo v krajinách odkiaľ sme prišli 
(...) a spoločne sa zdieľať. Sotva som začal, už 
myslím do budúcnosti. Ak sa ma pýtajú, čo 
budem robiť potom, moje priority  sa týkajú 
našich seminaristov a bratov vo formácii. 
Myslím si, že je potreba dať dobrú formáciu 
mladým, aby sme mali dobrú budúcnosť v 
našej viceprovincii. Ak sa bratia budú dobre 

modliť, ak budú dobre pripravovať liturgické 
akcie, ak budú poctivo robiť všetky ostatné 
veci; potom nám modlitba pomôže vytvoriť 
dobré usporiadanie všetkých potrebných vecí.
Peru: br. Carlos Piccone Camere – História 
Cirkvi (Pápežská gregoriánska univerzita)

Už v Peru som pracoval v „Ciudad de Los Niños“, 
ako formátor, farár – misionár a tiež sekretár 
provinciála; teraz br. Carlos začína cestu štúdií 
„História Cirkvi“ na Gregoriane, ktoré podľa neho 
znamená: študovať históriu Cirkvi je osviete-
ním jej prítomnosti: skutočnosti, ktoré boli v 
minulosti nám dnes ponúkajú množstvo plat-
ných poučení. Mnohé z kríz, ktorými prešla 
naša spoločnosť, žiadajú široký pohľad, špe-
ciálnu kritiku histórie, aby sme im porozumeli 
a poctivo analyzovali. Skutočnosť, že môžem 
žiť v Ríme, v kultúrnom kresťanskom centre, 
je pre mňa ďalšou milosťou. 
Možnosť, ktorú ponúka Rád v multikulturálnom 
prostredí Kolégia, predstavuje bohatstvo a výzvu pre 
toho, kto si zoberie na seba žiť toto akademické 
dobrodružstvo.  V tomto pokračuje br. Carlos: 
Medzinárodné kolégium  je skutočnosťou 
„sui generis“ (svojho druhu) v Ráde. Bratia 
z celého sveta živo znázorňujú plurifor-
mitu a interkulturalitu a pritom zdieľajú tú 
istú charizmu. Myslím si, že z jednej strany 
existuje riziko vzdialenia sa a zabudnutia na 
svoje korene alebo vzdialenia sa od františ-
kánskej charizmy. V tomto horizonte je treba 
neustále hľadať rovnováhu, obohacovať sa z 
podmanivého a bratstva, ktoré nám tiež po-
núka táto fáza formácie a je tiež príležitosťou 
samouplatnenia. Mnohorakosť je únavná, ale 
je tiež príležitosťou vyhodnotiť ako sme pri-
jali Evanjelium v rôznych kultúrach a našich 

národoch odkiaľ pochádzame.
Ako obraz tejto veľkej kapucínskej rodiny rozšírenej 
po celom svete, život študenta v Ríme je tiež príleži-
tosťou ďakovať za dar povolania vo františkánskej 
rodine. A Carlos cíti túto vďačnosť  takto: Cítim 
povinnosť ďakovať Pánovi a mojim bratom! 
Pretože aj keď je štúdium našou aktuálnou 
objektívnou špecifi ckosťou, náš život tu nie 
je ohraničený len akademickými vedomosťa-
mi alebo cieľom dosiahnuť titul, ale náš život 
zasahuje primát františkánskeho života a toto 
by nebolo možné bez blízkosti spolubratov, 
ktorí tu spoločne bývajú. Podpora tých, ktorí 
slúžia v tomto dome od rektora, profesorov, 
spolužiakov je podstatou budovania jednej 
rodiny. Zo srdca ďakujem možnosti, že mi 
bola daná žiť túto skúsenosť! 

Indonézia- br. Alexander Silaen – Islamológia 
(Pápežský inštitút arabských a islamských 
štúdií)
Br. Alexander Faustinus Silaen, z Provincie Medan, 
Indonézia, prechádza cestou, ktorú pozná len málo 
bratov: štúdium islamského sveta. Žiť v krajine s 
islamskou väčšinou, žiť v zóne, kde byť kresťanom 
znamená niesť  s námahou vieru, takto vysvetľuje 
svoju misiu v tomto nepoznanom alebo trochu pozna-
nom svete na západe: V posledný aprílový deň 
v roku 2011 mňa poslal provinciál do Ríma 
študovať islam a povedal mi, že potrebujeme 
poznať islam, aby sme vedeli viesť dialóg s 
islamistami ako súčasť našej práce a misie 
ako františkáni a kapucíni. Ale provinciál  
mal aj iný motív, aby ma poslal sem, a to je 
skutočnosť, že Inštitút teológie a fi lozofi e sv. 
Jána, kde sa formujú takmer všetci kapucíni 
v Indonézii, potrebuje nového profesora 
islamistiky. Úprimne povediac, spočiatku som 
odmietal študovať islam, pretože tolerovať 
islamistov nebolo pre mňa ľahké hlavne z 
toho dôvodu, že farnosť kde som pracoval 
nemá kostol, pretože islamisti nedali povole-
nie. Je tu 8 000 veriacich bez kostola!

Jazyky, kultúry, národy: Okrem jazykov, ktorými 
sa v Indonézii hovorí som sa musel lepšie 
naučiť anglicky, potom taliansky a teraz ne-
vyhnutne aj arabsky, ktorý je základom tohto 
kurzu. Preto som išiel do Egypta, kde som 
bol rok v Cairo, študoval som jazyk koránu 
na Inštitúte Dar Cmboni pre arabské štúdia. 
Mali sme tam týždenne  25 hodín jazyka a 
4 hodiny islamu. A teraz v Ríme na PISAI 
pokračujem, aby som dosiahol licenciát s via-
cerými hodinami islamizmu, ale arabský jazyk 
je stále prevládajúcou matériou. Arabština 

J

Milosť študovať v Ríme!
Bratia študenti v Medzinárodnom kolégiu nám rozprávajú:

br. Francisco Lopes, OFMCap.
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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

Konštitúcie potvrdené Svätou Stolicou
RÍM, Taliansko – 22. októbra oznámil minster 
generál, že Kongregácia pre inštitúty zasväteného 
života a spoločnosti apoštolského života prijala a 
schválila úpravy ustkutočnené v textoch našich 
Konštitúcií počas minulej generálej kapituly a ná-
sledne ich zhruba pred tromi mesiacmi predstavila 
citovanému vatikánskemu dikastériu. S radosťou 
prijímame túto dobrú správu a očakávame defi ni-
tívne komplexné publikovanie nového textu.

Stretnutie Medzinárodnej komisie pre eko-
nomickú solidaritu
RÍM , Taliansko -  Naše Medzinárodné kolégium 
sv. Vavrinca sa stalo miestom stretnutia bratov Me-
dzinárodnej komisie pre ekonomickú solidaritu od 
10. do 16. októbra. Prvá časť stretnutia, ktorá sa 
nazýva “Projekt Managers”, hodnotila a študovala 
žiadosti a projekty, ktoré prišli na komisiu a týkali 
sa hlavne sociálnych a formačných oblastí. Potom 
20 členov komisie pod predsedníctvom brata Pio 
Murata, generálneho defi nítora zhruba tri dni 
diskutovali a rozhodovali o uskutočniteľnosti 
požiadaviek. Minister generál br. Mauro Jőhri vo 
svojom príspevku pripomenul veľkú zodpoved-
nosť tých, ktorí majú na starosti rozhodnutia v 
tejto dôležitej službe Rádu, ktorí aktuálne dostáva 
viac požiadaviek ako môžu pozitívne vyhovieť 
v dôsledku znižovania zdrojov. Využívam túto 
príležitos pozdraviť a poďakovať za službu br. 
Markovi D´Suoza, ktorý po 13 rokoch zanecháva 
túto cennú službu venovanú projektom ekonomic-
kej solidarity.

Blahoslavená Angela z Foligna je zapísaná 
medzi svätých
CITTÀ DEL VATICANO – 9. októbra 2013 Svä-
tý Otec František prijal správu kardinála Angela 
Amatu, SDB, prefekta Kongregácie pre kauzy 
svätých  a rozšíril liturgicky kult v univerzálnej 
Cirkvi o úctu k blahoslavenej Angely z Foligna, z 
III. OFS, narodenej vo Foligne (Taliansko) okolo 
roku 1248, zomrelej 4. januára 1309 a zapísal ju 
medzi svätých.

RÍM, Taliansko – Od posled-
ného riadneho zasadania ge-

nerálneho defi nitória (16. – 27. 
septembra 2013),  boli nové me-
novania pre službu na generálnej 
kúrii, ktorá pokračuje v neustá-
lom obnovovaní sa: br. Antonio 
Belpiede (provincia Foggia, Ta-
liansko) bude novým generálnym 
prokurátorom od roku 2014; br. 
Albert D´Suoza, (Provincia Ma-

harashtra, India) je novým vice-
postulátorom e br. Aklilu Petros, 
(viceprovincia Etiópia) je sekretá-
rom pre medzinárodnú ekonomic-
kú solidaritu. Títo poslední dvaja 
prevezmú svoje úrady od októbra 
2013. Bratom, ktorí opúšťajú, ale 
prijímajú tieto služby patrí vďaka 
so želaním, aby naplnili toto uži-
točné poslanie.

Menovania pre generálnu kúriu

ČAD a Stredoafrická republika:
75 rokov kapucínskej prítomnosti

MOUNDOU, ČAD  20. ok-
tóbra bola slávnostná Eu-

charistia v katedrále v Moudou 
(na juhu ČAD), slúžená miestnym 
ordinárom Mons. Joaachimom 
Kouraleyom Taroungom a kon-
celebrovaná biskupom z Gory 
(Čad), kapucínom Mons. Rosariom 
Romolom a zhruba štyridsiatimi 
kňazmi z príležitosti 75. výôročia 
príchodu kapucínov do ČAD a 
Stredoafrickej republiky. Tejto uda-
losti predchádzal týždeň modlitieb, 
Eucharistickej adorácie a konferen-
cia. Svedok a prítomný na slávnosi, 
br. Michel Guimbaud, 82 ročný, 
ktorý prišiel do ČAD-u v roku 1957 
a zostal ako jeden z mála pionierov 

na misii. Iným významným menom 
je br. Arthur Delepine, ktorý ako 
25 ročný založil misiu v Moun-
dou v roku 1941 a dóm, kde bola 
slávnosť, ktorý je v podstate jeho 
dielom. Zomrel po štyroch rokoch 
neúnavnej misionárskej práce  ako 
29 ročný; z jeho obetí vykvitlo v 
dvoch afrických krajinách  8 diecéz: 
Berberati, Bossangoa, Bouar (Stre-
doafrická repbulika); Mounndou, 
Sarh, Doba, Lai a Goré (ČAD), 
okrem toho zástup 324 bratov po-
chádzajúcich z Francúzska, Talian-
ska, Švajčiarska, Kanady, Argentí-
ny, Peru, Slovinska a Poľska, ktorí 
nasledujú jeho šľapaje už 75 rokov. 
(ZENIT)

je veľmi ťažká: abeceda, výslovnosť a 
gramatika.... Ale na inštitúte v Ríme sú 
lekcie v arabštine a pokračujem v náma-
he dobre rozumieť tomu, čo hovoria 
profesori. Páči sa mi vedieť viac o his-
tórii islamu a priúčať sa k medzinábo-
ženskému dialógu a tiež aj preto, že tu 
v Ríme väčšinu súvislosti môžem nájsť 
v angličtine a toto sú veľmi užitočné 
informácie pre moju budúcu prácu.  

Myslím si, že po skončení štúdií budem 
vyučovať islamistiku na našom inštitúte 
v Indonézii, ale obávam sa ako nájdem 
most medzi kresťanmi a islamistami, 
neustále neviem, čo a ako môžem 
robiť, ale Indonézia a Cirkev potrebujú 
osoby dialógu a pre toto musím robiť 
stále viac a viac. Táto motivácia ma robí 
spokojným, že študujem islam a som 
vďačný Rádu za túto príležitosť!
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K A P U C Í N S K A  P R Í T O M N O S Ť
F R A N T I Š K Á N S K A  R O D I N A

Zvláštnosti
FRANTIŠEK U FRANTIŠKA

Projekt „Oi@“
zbieranie zastaralých informatických zariadení

LUANDA, Angola – „Musíš byť 
vymenený, ak chceš vidieť svet“ 

S týmto reklamným nadpisom kapu-
cíni v „Centro de de Formação São 
Domingos” v Luande hľadajú spôsob 
ako informovať a formovať miestne 
komunity o novom problematickom 
jave, ktorý je konečne rozšírený po 
celom svete, a to je: nájdenie užitočné-
ho miesta pre informatické zariadenia 
a elektronicky odpad vo svete, ktoré 
viac neslúžia svojmu účelu. Dôvodom 
je veľké množstvo počítačov  odlo-
žených každý rok z dôvodu techno-
logických inovácii alebo už len preto, 
že skončila ich doba upotrebiteľnosti. 
Aké určenie je možné dať nepotreb-
ným predmetom? V „Centre São Do-
mingos”  bratia zbierajú tento elek-
tronický odpad, snažia sa ho opraviť 
a zisk z tohto projektu používajú pre 
sociálne skupiny, ktoré to najviac po-
trebujú tvoriac takto nie iba užitočnú 
destináciu pre predmety, ktoré už boli 
vyradené , ale predovšetkým ponúkajú 
možnosť  sociálneho zapojenia hlav-
ne pre nové generácie.  A to, čo neslú-
ži a  nevráti sa späť, stáva sa súčasťou 
„Počítačového múzea“. Projekt vyža-
duje, aby sa vedelo odkiaľ pochádzajú, 
z akého materiálu sú zhotovené ako 

slúžia, aký môžu mať ešte osoh naše 
elektronické zariadenia po splatnosti 
doby upotrebiteľnosti. Odhodiť do 
priestoru nejaký kus s plombou, napr. 
prinesie väčšiu stratu peňazí z dôvodu 
veľkého znečistenia životného pros-
tredia. Faktom je, že projekt myslí na 
celý cyklus života počítača, zodpove-
dajúci predstave „Green Computer“: 
energetické šetrenie, prísne použitie 
tonera, tlačiareň, recyklovaný papier 
atď. Myšlienka by mala zahrňovať 
aj fi remný a spoločenský svet, ktorý 
spotrebováva oveľa viac  a premárni 
nesmierne množstvo týchto produk-
tov. Tento projekt je príležitosťou 
pomôcť alebo naučiť sa pracovať s 
touto, viac menej františkánskou ini-
ciatívou, ktorá je otvorená pre všet-
kých, ktorí majú záujem.

Viac informácií môžete získať u br. 
Joaquina Hangalo:

CENTRO DE FORMAÇÃO
S. DOMINGOS
Rua de Caxito, Bairro Nelito Soares 
(Luanda-Angola) 
Tel: 917 495 121 
E-mail: cefas@snet.co.ao

BERGAMO, Taliansko – 
11. septembra v kostole sv. 

Alexanda v zajatí, v Bergame, 
Mons. Francesco Beschi, celeb-
roval slávnostvnú Eucharistiu 
z príležitosti ukončenia diecéz-
nej fázy procesu blahorečenia a 
svätorčenia sluhu Božieho br. 
Alberta Berettu, kapucínskeho 
misionára z lombardskej pro-
vincie. Br. Albert, lekár a misionár slúžil v Brazílii 32 rokov a je brtom svätej 
Gianny Beretta Molla, ktorá bola tiež detskou lekárkou. 

Br. Alberto Beretta:
nová etapa k druhým

Po svojej neúnavnej pastoračnej práci, náš brat Ignacio Larrañaga, 28. októbra 
2013, ráno v Guadalajare (Mexiko) prijal pozvanie nebeského Otca. Takto sa 
uzavrel jeho život venovaný prinášaniu živého a pravého Boha do sŕdc ľudí. 
Br. Ignacio Larrañaga je autorom šestnástich kníh preložených do viac ako desia-
tich jazykov. Medzi najvýznamnejšie jeho diela patria: „Ukáž mi tvoju tvár“, „Náš 
brat z Assisi“, „Chudobný z Nazaretu“, „Žalmy pre život“, „Mlčanie Márie“, „Od 
utrpenia k pokoju“, „Šťastné manželstvo“ a jeho duchovná autobiografi a „Ruža 
a oheň“.  

+ Br. Ignacio Larrañaga OFMCap


