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Stal sa chudobným,
aby sme sa jeho chudobou obohatili
(…) Nasledujúc nášho
ášho Maj
Majstra, my kkresťania sme povolaní všímať si chudobu našich bratov a sestier, dotýkať sa jej, vziať
ju na seba a urobiť konkrétne kroky na jej
zmierenie. Bieda nie je to isté ako chudoba: bieda je chudoba bez dôvery, bez
solidarity, bez nádeje. Existujú tri druhy
biedy: materiálna, morálna a duchovná.
Materiálna bieda je to, čo normálne voláme chudobou a trpia ňou tí, ktorí žijú v
podmienkach odporujúcich ľudskej dôstojnosti: nie sú totiž
naplnené ich základné
práva a potreby ako
jedlo, voda, zdravotná
starostlivosť, práca,
možnosť kultúrneho
rozvoja a rastu. Odpoveďou Cirkvi na
túto biedu je jej služba, diakonia, ktorou
vychádza v ústrety ich
potrebám a uzdravuje
rany, ktoré krivia tvár
ľudstva. V chudobnom a vydedencovi
vidíme Kristovu tvár;
keď milujeme chudobného a pomáhame
mu, milujeme Krista a pomáhame Kristovi.
Cieľom nášho úsilia má byť aj ukončenie
porušovania ľudskej dôstojnosti, diskriminácie a zneužívania vo svete, lebo toto sú
časté príčiny biedy. Keď sa moc, luxus a
peniaze stanú modlami, požiadavka spravodlivého rozdelenia bohatstva sa stáva
druhoradou. Preto je naliehavo potrebné,
aby sa naše svedomie obrátilo a zameralo
na spravodlivosť, rovnosť, jednoduchosť a
vzájomne delenie sa.
Nie menej znepokujúca je aj morálna bieda, ktorá spočíva v otroctve neresti a hriechu. Koľkú bolesť v rodinách zapríčiňuje
to, že jeden z členov rodiny – často mladý – je v zajatí alkoholu, drog, hier, alebo
pornografie! Koľkí ľudia už viac nenachá-

Posolstvo
Svätého Otca Františka
na pôstne obdobie 2014

dzajú v ži
živote zmysel alebo perspektívu
do budúcnosti, koľkí stratili nádej!A koľkí
boli uvrhnutí do biedy len v dôsledku nespravodlivých spoločenských podmienok,
nezamestnanosti, ktorá ich oberá o dôstojnosť živiteľov, či v dôsledku nerovného prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch možno
morálnu biedu právom považovať za začínajúcu samovraždu. Takýto druh biedy,
ktorý často so sebou nesie aj
finančný krach, je vždy spojený
aj s duchovnou biedou, ktorú
zakusujeme, keď sa odvraciame od Boha a odmietame jeho
lásku. Ak si myslíme, že nepotrebujeme Boha, ktorý k nám
prichádza skrze Ježiša Krista,
pretože sme presvedčení, že si
vystačíme sami, smerujeme k
pádu. Iba Boh nás môže naozaj
zachrániť a oslobodiť.
Skutočným protijedom proti
duchovnej biede je evanjelium:
kdekoľvek ideme, máme ako
kresťania hlásať oslobodzujúcu zvesť, že odpustenie spáchaných hriechov je možné,
že Boh je väčší ako naša hriešnosť, že nás
vždy bezvýhradne miluje a že sme boli
stvorení pre spoločenstvo a večný život.
Pán nás žiada, aby sme boli radostnými
hlásateľmi tohto posolstva milosrdenstva
a nádeje! Je vzrušujúce zakúšať radosť z
toho, že šírime dobrú zvesť, delíme sa o
zverený poklad, utešujeme zlomené srdcia
a ponúkame nádej našim bratom a sestrám,
ktorí žijú v tme. Znamená to nasledovať
a napodobňovať Ježiša, ktorý vyhľadával
chudobných a hriešnikov ako pastier, ktorý
s láskou hľadá stratenú ovečku. V spojení s
Ježišom môžeme odvážne odhaľovať nové
cesty evanjelizácie a ľudského rozvoja.
Drahí bratia a sestry, kiež by počas tohto
pôstneho času bola celá Cirkev ochotná a

Minister generál a iní kapucíni
v Kongregácii pre rehoľníkov

V
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ATIKÁN – 29. marca, Svätý Ot
Otec F
František
išek menoval
al čle
členom Kongregácie pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života ministra generála br. Maura Jőhriho, spolu s našimi spolubratmi biskupmi: Franciscom Chimoiom,
arcibiskupom v Mapute (Mozambik) a Johnom Corriveauom, biskupom v Nelsone
(Kanada). Pápež tiež potvrdil ako člena tejto Kongregácie krdinála Seana Patricka
O´Malleyho, arcibiskupa v Bostone (USA).
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zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom
posolstve – posolstve lásky milosrdného
Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi – všetkým, ktorí žijú
v materiálnej, morálnej a duchovnej biede.
Podarí sa nám to však len do tej miery,
do akej napodobníme Krista, ktorý sa stal
chudobným a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je najvhodnejším
časom na sebazapieranie; mali by sme
sa sami seba pýtať, čoho sa môžeme
vzdať, aby sme pomohli ostatným a
obohatili ich našou vlastnou chudobou.
Nezabúdajme na to, že skutočná chudoba
bolí: bez tohto rozmeru pokánia žiadne sebazepieranie nemá význam. Nedôverujem
almužne, ktorá nič nestojí a ktorá nebolí.
Duch Svätý, prostredníctvom ktorého sme
“ako chudobní a mnohých obohacujeme,
akoby sme nič nemali a pritom nám všetko patrí” (2 Kor 6, 10), nech nám pomáha
v našich predsavzatiach a nech posilní náš
záujem a našu zodpovednosť za ľudskú
biedu, aby sme sa mohli stať milosrdnými
a konať milosrdne. Zároveň s týmto želaním sa modlím za každého jedného veriaceho a každé cirkevné spoločenstvo, aby ich
putovanie pôstnym obdobím bolo plodné.
Vás všetkých prosím, modlite sa za mňa.
Nech vás Pán žehná a Panna Mária nech
vás ochraňuje!

D O P O ZO R N O S T I
D U C H O V N É C V I Č E N I A :

N Á V R AT
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uchovné cvičenia nezávisle na
téme vybratej prednášajúcim sú
predovšetkým privilegovanou príležitosťou znova vstúpiť do seba, aby sme
si overili a obnovili svoj vzťah k Bohu.
Sv. Augustín predložil túto príznačnú
výzvu: „Vstúp do svojho srdca: tam
skúmaj to, čo snáď o Bohu vnímaš,
pretože tam sa nachádza Boží obraz;
vo vnútri človeka prebýva Kristus.“
Vrátiť sa do srdca, značí vrátiť sa
k tomu, čo je v nás najosobnejšie a
najvnútornejšie, k nášmu hlbokému
ja, tam, kde má svoj príbytok Kristus

K

V N Ú T R U

Cez vnútro vedie cesta k autentickému životu. Dnes sa veľa hovorí o
autentickosti a robí sa z nej kritérium
zvládnutého alebo menej zvládnutého
života. Ale v čom spočíva autentickosť pre kresťana? Kedy sa osoba
stáva skutočne sama sebou? Iba keď
prijme ako meradlo Boha. „Hovorí sa
veľa – hovorí filozof Kierkegaard – o
premárnených životoch. Ale premárnený je iba život toho človeka, ktorý
si nikdy neuvedomil, pretože v najhlbšom zmysle nikdy nemal dojem, že
Boh jestvuje a že on, práve on, jeho ja,
je pred týmto Bohom.“ Sv. František

br. Raniero Cantalamessa, OFMCap
kazateľ pápežského domu

Duchovné cvičenia
návrat k vnútru
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a Trojica. Bohužiaľ vnútorný život je
hodnotou v kríze. Niektoré príčiny
tejto krízy sú starobylé a prítomné v
našej samotnej podstate. Naše “zloženie“ – teda, že sme tvorení telom a
dušou potvrdzuje, že sme ako naklonená rovina, avšak naklonení k vonkajšku, k viditeľnému a mnohorakému.
Iné príčiny sú viac špecifické pre našu
dobu a sú dôsledkom záplavy slov,
zvukov, obrazov, ktoré nám ponúka
moderný život a technológia. Podobne
ako svet po úvodnom výbuchu (slávny
Big Bang), aj my sme vo fáze expanzie a vzďaľovania sa od stredu. Sme
natrvalo vo východe prostredníctvom
tých päť známych brán, ktorými sú
naše zmysly.
Koľkí z nás by si mali privlastniť trpké
konštatovanie, ktoré vyslovil Augustín
o svojom živote pred obrátením: „Neskoro som ťa začal milovať, krása taká
dávna a taká nová, neskoro som ťa
začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som
sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril.
Bol si so mnou, a ja som nebol s tebou.
Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by
nebolo, keby to nebolo v tebe.“

hovorieval tú istú vec jednoduchšími
slovami: „Človek je tým, čím je pred
Bohom a ničím viac.“
Predovšetkým osoby zasvätené službe
Bohu majú potrebu návratu k vnútornému životu. V príhovore predstaveným jedného kontemplatívneho rádu
Pavol VI. povedal: „Dnes sme vo svete,
ktorý sa javí, že chce všetko dosiahnuť
vlastnou námahou, ktorá sa infiltruje
až do svätyne a samoty. Hluk a rámus
zaujali takmer každú vec. Osoby sa viac
nedokážu uzobrať. V honbe za tisícom
rozptýlení zvyčajne stratia vlastnú
energiu v rôznych formách prijatej modernej kultúry. Noviny, časopisy, knihy
obsadzujú intimitu našich domovov a
našich sŕdc. Je ťažšie ako kedysi nájsť
si príležitosť na uzobranie, v ktorom sa duša dokáže naplno zaoberať
Bohom“.
To je napomenutie, ktoré sa blízko týka
i nášho kapucínskeho rádu. Sv. František mal starosť, aby jeho bratia vo
všetkom čo robili, nikdy nestratili „Ducha svätej modlitby a zbožnosti“. Ten
istý serafínsky otec nám dáva radu, ako
kultivovať aj mimo duchovných cvičení náklonnosť k uzobraniu a k duchu

modlitby. Keď vysielal bratov na cesty
po svete, hovorieval im: máme pustovňu stále so sebou kamkoľvek ideme a
každý raz keď chceme, môžeme ako
pustovníci, vstúpiť do tejto pustovne.
„Brat telo je pustovňa a duša pustovník, ktorý v nej býva, aby sa modlil k
Bohu a rozjímal.“ V tejto prenosnej
pustovni sa môžeme utiahnuť myšlienkou v každom momente, hoci by sme
išli po ulici, alebo sa usilovali urýchliť
našu prácu.
Svätý Anzelm z Aosty končí svoje
známe dielo výzvou, ktorá sa zdá byť
napísaná pre toho, čo začína duchovné
cvičenia: „Hor sa, úbohý smrteľník,
ujdi na krátky čas z toho, čo ťa zamestnáva, zanechaj na chvíľu svoje búrlivé
myšlienky. Vzdiaľ v tomto momente
ťažké záležitosti a odsuň nabok namáhavé aktivity. Venuj sa chvíľu Bohu a
spočiň v ňom. Vstúp do intimity svojej
duše, vylúč všetko okrem Boha a to ti
pomôže hľadať Ho, a potom, keď je
zatvorená brána povedz Bohu: hľadám
Tvoju tvár. Tvoju tvár hľadám, Pane“.

Duchovné cvičenia generálnej kúrie v Assisi

A

SSISI, Taliansko
Talia ko – b
bratstvo
tstv generálnej
rálnej kúrie sa odobodob
ralo od 24. – 28. 3. do mesta sv. Františka a sv. Kláry
na pôstne duchovné cvičenia. Duchovné cvičenia boli v
našom dome Domus Laetitiae a viedol ich br. Luigi Boccardi z lombardskej provincie, duchovné cvičenia boli
príležitosťou stretnnúť sa ako bratia v Kristovi a Fran-

tiškovi
tišk
a vzdialiť sa aj geograficky z denného prostredia
života na kúrii a “hľadať Pánovho ducha a jeho sväté dielo”
v tomto špeciálnom čase pôstu, prostredníctvom čo najhlbšej intimity s Pánom, ktorému pomáha ticho, reflexia a
čo najintenzívnejšia modlitba.

G E N E R Á L N A

K Ú R I A

Stretnutie medzinárodnej komisie
pre spravodlivosť, mier a integritu stvorenia

R

ÍM, Taliansko – od 10. – 12.
marca sa stretla Komisia pre
spravodlivosť, mier a integritu
stvorenia (najnovšia formácia)
pri generálnej kúrii (Kolégium
sv. Vavrinca). Koordinátorom
stretnutia bol sekretár GPIC, br.
Benedict Ayodi (Kustódia Keňa)
a na stretnutí sa zúčastnili: br.
Jean-Bertin Nadonye (GK Kongo), generálny poradca, br. John
Celichovski (PR Calvaria), br.
James Donega (PR NY, Guatemala), br. Darwin Orozco (KU
Ekvador), br. John Sulley (PR
Tanzánia), br. Jacob Kani (PR.
Krist Jyoti, India), br. Henryk
Cisowski (PR
Kakow). Cieľom stretnutia
bolo usmerniť
komisiu na vytvorenie strategického plánu
pre svoje aktivity na najbližšie dva roky,
hlavne čo sa
týka štruktúr a

aktivít okolo účelu: informovať,
zapojiť, naplniť a urobiť databázu všetkých sociálnych projektov GPIC Rádu. Na stretnutí
bol prítomný aj minister generál
Mauro Jöhri, br. Jaime Rey, (sekretár pre formáciu), br. Aklilu
Petros (promotor solidarity) a
br. Joe Rozansky, OFM. Komisia sa zameriava aj na budúcu
PRR o milosti pracovať tým, že
ponúkne podstatný finančný príspevok. Stretnutie zakončili sv.
omšou, ktorej predsedal minister generál s intenciou za všetky
iniciatívy GPIC vo svete.

Etiopia: slávnostné otvorenie novej školy

B

OMBE, Etiópia – Analfabetizmus v Etiópii je na vzostupe,
odhaduje sa, že 82 % populácie nad
15 rokov je negramotná (UNESCO). Mestečko BOMBE sa nachádza na juhu krajiny a cestným
spojením sa neodlišuje od iných
hospodárskych sídlisk. Bombe je
vzdialené od hlavných ciest spojenia, až po 30 km sa príde na bielu
ulicu, kde sú domy z blata. Populácia sa snaží, správny aparát je prezieravý, pestuje sa tu kava, zázvor,
ktoré sú aj zdrojom obchodu. Možno tu spozorovať prvopočiatky remeselníckych závodov a družstev-

níctva. Nemajú farnosť, iba malú
kaplnka z blata, ktorá má strechu
z plechu. Kaplnka patrí farnosti
v Embechu. Farnosť je zverená
kapucínom v Etiópii. Najväčším
problémom je nedostatok škôl.
Pravidlom je, že autobus odchádza,
keď je plný a pre tých, čo sa nezmestia do autobusu zostanú mimo
školskej dôchádzky. V Etiópii majú
materské školy inú úlohu. Deti v
dedinách žijú v táboroch, alebo na
poľných cestách, ich schopnosť a
základné znalosti rozvíjajú v rodinách. Podľa vládnych programov
sa na základnej škole učia tri jazyky
a dve abecedy. Amarejsky s
komplikovanou abecedou,
ktorá má 270 grafických
znakov, miestnym jazykom
(v tomto prípade Wolayta)
s latinskou abecedou, s výslovnosťou ako taliančina,
španielčina alebo angličtina.
Spolubratia z Mariek na
podnet br. Aklila Petrosa
sa ponúkli, že vybudujú
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Medzinárodné sympózium
o cirkevných majetkoch
RÍM, Taliansko – Za účasti vyše 500 generálnych
ekonómov a ekonómiek intšitútov zasväteného
života zo všetkých strán sveta Kongregácia pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (ďalej len CIVCSVA) podnikla
prvú iniciatívu v roku venovanom “Zasvätenému
životu”. Išlo o medzinárodné sympózium s témou
“Správa cirkevných majetkov v ľudskej službe a
misiách v Cirkvi”. Sympózium sa uskutočnilo v
posluchárni Antoniana v Ríme v dňoch 8. a 9.
maraca 2014, bolo rozdelené na štyri zasadania a
záver. “Teoretická chudoba neslúži, ale slúži len
chudoba, ktorej sa učí dotýkajúc sa chudobného
tela Kristovho v ponížených, chudobných, chorých a v deťoch”. Toto napísal pápež František v
posolstve zaslanému tomuto sympóziu.
“Treba pozorne strážiť, aby majetok inštitútov
zasväteného života bol spravovaný obozretne
a transparentne”: toto je odporúčanie pápeža
Františka, ktorý žiada, aby boli “spravované a
chránené prioritne spojením charizmaticko-duchovným rozmerom v ekonomickom a účinnom
rozsahu” podľa tradície – potvrdzuje pápež František - , ktorý “netoleruje plytvanie a je pozorný
na dobré využívanie zdrojov”. Mandát pápeža
Františka je jasný: “Buďte aj dnes pre Cirkev a pre
svet predvojom pozornoti všetkým chudobným
a všetkým trpiacim, či už materiálne, morálne
alebo duchovne ako prekonanie každého egoizmu
v logike evanjelia”.
Dnes pápež František odsudzuje “ekonómiu
vylúčenia a nespravodlivosti”. Na práce sympózia dozeral kardinál João Braz de Aviz, prefekt
CIVCSVA, ktorý vo svojom príhovore vysvetľoval ako je “potrebné poukázať na situáciu, ktorá
predstavuje svetlo a tiene”. Podčiarkol ako sú
zasvätení “takmer prehovorení alebo donútení
vstúpiť do zakonodarného mechanizmu modernej ekonomiky” aby zdôraznili, že “to musia
robiť s jednoduchosťou a opatrnosťou vlastnou
Pánovmu učeníkovi”.
2015 - rok zasväteného života:
základné udalosti
Rím, Taliansko – V utorok 26. februára 2014
na univerzite Urbaniana v Ríme bol uvedený
list “Tešte sa”, ktorý Kongregácia pre inštitúty
zasväteného života a spoločnosti apoštolského
života adresovala všetkým zasväteným v období
príprav na Rok zasväteného života. Túto udalosť
moderovala Vittoria Terenzi a prihovorili sa
kardinál João Braz de Aviz, prefekt Kongregácie;
sestra Nicla Spezzati a P. Sebastiano Paciolla,
podsekretár Kongregácie; P. Bruno Secondi,
teológ, Mons. José Rodríguez Carballo, arcibiskup, sekretár Kongregácie. Kardinál João Braz
de Aviz povedal: zmysel tohto názvu je skvelý,
pretože náš život musí byť výrazom obrovskej
radosti, zasvätený alebo zasvätená bez radosti je
lepšie, keby neexistovali. Naša tvár sa musí meniť,
musíme nájsť znova radosť nielen vonku, ale aj v
našom vnútri. V liste sme prevzali state z Písma,
ale predovšetkým zo slov Svätého Otca.”
Okružný list “Tešte sa” sa skladá z dvoch častí,
obohatené o dve biblické ikony: Radujte sa, jasajte a trblietajte sa radosťou a potešujte, potešujte
môj ľud. Záver s niekoľkými otázkami pápeža
Františka slúži pre stimulovanie úvah. Ave Matka
radosti je konečnou modlitbou. Text publikovaný
v talianskom jazyku bude čoskoro k dispozícii v
španielčine, angličtine a francúzštine. Budú nasledovať iné okružné listy, s úmyslom doprevádzať
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a sledovať prípravu a úvahy roku zasväteného
života.
Kongregácia zoradila kalendár iniciatív na rok
2015:
30. novembra 2014, na prvú adventnú nedeľu
oficiálne otvorenie roka, ktorý je venovaný
zasvätenému životu.
2. februára 2016, oficiálne uzatvorenie roka
Od 22. do 24. januára 2015, počas týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov, ekumenické
sympózium so zasvätenými iných cirkví
Od 8. do 11. apríla, sympózium pre formátorov, na prehĺbenie kritérií, ktoré pochádzajú zo
spirituality spoločenstva.
Od 23. – 26. septembra sympópzium pre mladých a mladých zasvätených
Od 18. do 21. novembra sympózium pre mníšsky život. Budú pozvaní predsedovia federácií
všetkých rádov. V tom istom čase bude sympózium pre spoločnosti apoštolského života a pre
Rády panien.
Od 28. januára do 1. februáara 2016, teologické
sympózium o zasvätenom živote.
2. februára 2016 oficiálne ukončenie roka.
Dala sa do pochodu svetová reťaz modlitieb
s kláštormi celého sveta na podporu všetkých
iniciatív. Nakoniec sa uvažuje o zvolaní Kurzu
formánorov “on line” pre kontemplatívne rády,
aby sme mohli kráčať s nimi a doprevádzať ich
vo formácii.
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Šesťdesiatročné františkánske misie:
Taekwondo pre deti s rakovinou
SINGAPÚR – Sestra Linda Sim, františkánska misionárka z rehole Božského materstva
vo svojich takmer 60 rokov života, vyhrala
striebornú medailu v medzináronej športovej
udalosti v Korei “2013 Chuncheon Korea
Open International Taekwondo Championships”. Bola už misionárkou v Zimbabwe a v
Anglicku, ukázala závidenia hodnú fyzickú
formu: Keď bola malá túžila po vojenskej
kariére, potom ako sa rozhodla “pre najlepšiu
armádu”, sestra Linda, stala sa ako misionárka
riaditeľkou nemocníc a azylových centier v
Taekwondo “Poomsae” , kde sa zamerala na
rehabilitačné terapie detí chorých na rakovinu.
Po siedmych rokoch námahy dosiahla čierny
opasok vojenského umenia, ktorému sa naučila
vo farnosti sv. Vincenta z Paoli v Singapure a v
zamestnaní sa zamerala na pomoc pre chorých,
zvlášť detí postihnutých rakovinou.
Od roku 2006, vykonávala tento program s
podporou federácie z Takwondo a za pomoci
lekárov nemocnice, ktorú riadi s pozitívnymi
výsledkami predovšetkým u najmladších pacientov pred a po chemoterapii. Táto iniciatíva
vytvorila skupiny “Maličkých z Assisi”, ktorí v
roku 2007 na šampionáte vyhrali 6 zlatých, 2
strieborné a jednu bronzovú medailu. Cítila sa
“privilegovaná, že mohla prenášať tieto teóie
a prax a zároveň naučiť sa veľa od týchto detí”
komentovala so žartom sestra Linda “myslela
som si, že som už stará, ale naopak nie je to
tak”.

Etiopia: slávnostné otvorenie novej školy
materskú školu s prespektívou v
tejto aktivite pokračovať ďalej aj v
budúcnosti. Úrady ihneď darovali
pozemok súsediaci s kaplnkou. Výstavba bola zverená dobrovoľníkovi
Antoniovi Striuli a bola ukončená v
priebehu niekoľkých mesiacov. Materská škola má tri rozsiahle, dobre
vetrané miestnosti, s viacúčlovou sálou a kuchyňou. V októbri prišiel zástup rodičov, aby zapísali svoje deti.
Škola má kapacitu 150 detí a zapisovanie zastavili pri čísle 213 za veľké-

ho sklamania pre rodiny, ktoré prišli
neskoro. 19. februára 2014 bolo oficiálne slávnostné otvorenie školy za
prítomnosti svetských a rehoľných
predstaviteľov a za prítomnosti ministra generála, br. Marka Schenka,
rodičov, detí a skupiny dobrodincov,
ktorí prišli až z Mariek pod vedením
br. Francesca Pettinelliho a br. Alessandra Teseia. Ďakujeme Pánovi za
všetkých, ktorí prispeli na tento projekt solidarity, ľudského a duchovného rozvoja.

India: Minister generál požehnal a uviedol do prevádzky
elektrický generátor
NDHRA, India –

A

Takmer v celej Indii
obyvatelia dedín a malých miest sú každý deň
vystavení nebezpečenstvu prerušenia dodávok
elektrickej energie, ktorá
trvá od 5 do 8 hodín.
Dobre si vieme predstaviť ako je ťažké žiť v lete
bez fungovania základných vecí ako sú: lampy,
ventilátory, klimatizácie
a chladničky. Takto prakticky všetky domy musia
mať generátory alebo iné alternatívne elektrické zdroje. Pri návšteve Andhry, kde sa práve začalo
leto a teploty stúpajú, náš minister
generál br. Mauro uviedol do pre-

vádzky na provincialáte generátor,
ktorý požehnal 16. marca ráno po
sv. omši. Teraz môžu spolubratia s
väčím kľudom čeliť klimatickým a
štrukturálnym ťažkostiam.

Františkáni v Indii: nie vylúčeniu a kastám

B

HOPAL, India – Františkáni, rehoľníci a laici potvrdili ich profetickú úlohu v Indii, ktorou je želanie byť
“bratstvom chudobným a pre chudobných”, ktorá sa vložila do boja broti sociálnemu vylúčeniu a “kastárstvu”, na
povýšenie dôstojnosti najchudobnejších a vydedených: ako hovorí agencia
Fides br. Nithiya Segayam OFMCap,
koordinátor asociácie františkánskych
rodín v Indii (AFFI) a riaditeľom Františkánskeho centra Pokoja v Udhayam
v Tamil Nade. Františkáni v Indii –
ktorí sú v krajine prítomní v 53 rehoľných kongregáciách, v 65 provinciách –
práve ukončili generálne zhromaždenie
v Bhopale (24/02/2014).
Cítia sa pozvaní “vyslať, navrhnúť a
žiť kultúru v protiklade s násilím, konzumizmom, individualizmom a mate-
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rializmom, rozptýleným v indickej spoločnosti. Protijed a toto všetko, hovorí
br. Nithiya, je predstavované návratom
“k evanjeliovej radikálnej voľbe”, splnenej sv. Františkom z Assisi. Apoštolát medzi chudobnými a zabudnutými
sa vracia späť k tomuto rámcu a predstavuje prorocké hnutie, ktoré ide rovnými krokmi k protikladu, ku kultúre
a k praxi s kastami, ktoré sú ešte stále
v Indii vo veľkej obľube. Františkánsky apoštolát, uzavrela konferencia, sa
nemôže vyhnúť pozeraniu sa a obráteniu sa na obyvateľov slumov, kmeňov,
dalit, imigrantov a všetkých tých, ktorí
sú pozbavení ich osobných základných
práv. Takto sa realizuje myšlinka byť
“jedným bratstvom chudobným medzi chudobnými a pre chudobných.”
(Fides)
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