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KAPUCÍNSKA EURÓPA
poslednom
V
čase som mal
príležitosť navští-

viť viaceré kláštory v Belgicku,
Švajčiarsku a v
Taliansku.
Niektoré pochádzajú
zo XVI. storočia,
svedčia o životaschopnosti nášho Rádu, ktorú mal
od svojho vzniku. Ale kapucínska
Európa dnes, predovšetkým na severozápade kontinentu, je veľmi odlišná. Predovšetkým vysoký priemerný
vek provincií a zmenšovanie počtu
kandidátov
vyvoláva
veľa otáznikov so zreteľom na budúcnosť našej
prítomnosti v Európe.
Problém silno cítiť v
provinciách, ktorých sa
to týka a tiež aj od ministra generála a jeho
poradcov.
Toto ochudobnenie vidím ako skúšku a môže
byť aj autentickou výzvou premýšlať o zmysle našej prítomnosti
v sekulazirozvanom a
viacetnickom
svete.
Ak clivota za minulosťou nie je plodným
postojom, základné aspekty nášho
kapucínsko-františkánskeho povolania tvoria stále aktuálne prvky pre
službu v Cirkvi a vo svete. Bratstvo,
hľadanie Boha v modlitbe, služba
bezvýznamným a chudobných, evanjeliová misia voči našim súčastní-
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Quo vadis?
kom sú znakmi, ktoré hovoria dnes
tak ako včera. Okružný list ministra
generála “Oživiť oheň našej charizmy” je jasnou výzvou opätovne nájsť
nový rozmach v našom Ráde.
Pre Európu a oblasti, ktoré sa nachádzajú v analogických situáciách, sa
nejedná o uistenie našej prítomnosti
v čase, ale aby sme mysleli o “bratstve ako znaku” – iní, podľa ducha
vlastného jazyka, hovoria o “bratstve
– kľúči” v duchu, že žijú podstatu
našej charizmy, ktorá nás pobáda k
službe v Cirkvi. Samozrejme nejde
o myšlienku “ pokusného bratstva”
alebo “o model bratstva”, ale o bratov, ktorí sú presvedčení o kráse
nášho povolania a
o jeho hodnote pre
našu spoločnosť,
ktorí prijímajú tento náčrt cesty vhodnej evanjeliovej prítomnosti, ktorú žijú
v jednoduchosti a v
dôvere.
V júni prezidenti
kapucínskych konferencií v Európe
spolu s generálnou
radou premýšľali o
otázkch, ktoré sa
týkajú našej prítomnosti v Európe.
Vypracovali program pre všetkých
ministrov provinciálov a kustódov
v Európe, ktorí sa stretnú vo Fatime od 1. do 5. decembra 2014. Na
stretnutí sa zúčastní 80 bratov z
Európy a prezidenti iných kapucínskych konferencií. Viac ako pred-
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náškam bude dané miesto svedectvám
a skúsentostiam, ktoré si vymenia
medzi sebou. Očakáva sa, že na záver
stretnutia budú dané konrétne návrhy
do budúcnosti.
Našou výslovnou túžbou, ktorú stále
viac počuť, je stretnutie ministrov z
Európy, ktorí sa stretnú na tomto dôležitom mieste viery – že budú môcť
ukázať dôvody našej prítomnosti a
otvoriť nám plodné iniciatívy do budúcnosti.
Fr. Pio Murat, OFMCap
generálny radca

D O P O Z O R N O S T I
V I I I . P R R : M Á M E

N Á S T R O J E !

Vyhlásený konkurz ž
pre logo VIII. PRR
ÍM, Taliansko – 18. mája, na
R
sviatok sv. Felixa z Cantalice začal konkurz na výber loga
pre budúcu PRR na tému “milosť pracovať”. Br. Štefa Kožuh,
generálny vikár a president prípravnej komusie v liste uvedenom na site web (www.ofmcap.
org) vysvetľuje možnosti účasti:

• Logo musí byť originálne.
Nie sú prípustné graﬁcké
znázornenia, ktoré už boli
uverejnené na internete.
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• Musí to byť farebné graﬁcké
vyobrazenie, dobre reprodukovateľné aj v čierno-bielej
verzii.
• Vhodné je poslúžiť si obmedzenou stupnicou farieb,
prípustnejšie je použiť svetlejší základ ako tmavý.
• Základom je buď prirozdená dešifrovateľnosť alebo
zmenšená dimenzia
• Nutne musí obsahovať nápis: “VIII. PRR”.
• Téma “milosť pracovať”
musí vhodne vybrať umeleckú inšpiráciu z toho, čo nám
navrhuje obsah z Testametnu sv. Františka, Konštitúcie
a obežný list ministra generála “milosť pracovať.
Návrhy na farebné logo v elektronickom formáte a v dobrom
rozlíšení alebo v originále treba
zaslať na generálnu kúriu do
15. novembra 2014. Tieto budú
následne prezentované generálnej rade, ktorá vyberie jedno
oﬁciálne logo pre budúcu PRR.
Návrh treba zaslať na adresu:
Segreteria VIII CPO – Curia
Generale – Via Piemonte, 70
– 00187 ROMA, Italia; alebo
e-mailom:
cpo8@ofmcap.org
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. novembra
2013, na sviatok Všetkých
svätých, minister
generál br. Mauro Jöhri svojím
listom “Milosť
pracovať” zvolal pre celý náš
Rád VIII. PRR – Plenárnu radu
rádu. V tom istom liste minister generál menoval prípravnú
komisiu pre budúcu PRR, ktorá
od toho momentu začala pripra-

VIII. PRR:
máme nástroje!
vovať miesto, aby mohli začasť
s prácou. Po stretnutí komisie
a podnetov, ktoré prišli hlavne
od generálnej rady a samotného ministra generála, môžeme
sa dnes s vami podeliť čo sme
vypracovali spolu so všetkými
zvolanými na túto dôležitú udalosť nášho Rádu, inými slovami
so všetkými bratmi.
Môžeme povedať, že sme pripravili miesto, aby sme mohli
začať spoločne pracovať za
účasti celého Rádu. Na výročie
sviatku sv. Felixa z Cantalice, 18.
mája, bol vyhlásený konkurz pre
logo VIII. PRR, o čom sú informácie aj na webstránke nášho
Rádu. V týchto dňoch očakávania sviatku Ducha sv. vychádza
tiež mapa a plán “Instrumentum laboris”, ktorý bude
zaslaný vo forme otázok bratom a aj v on-line formáte, za
ktorý búdú zodpovední výšší
predstavení každej oblasti
Nakoľko námaha a radosť zo
zbierania informácií sa nikdy
neuskutoční bez trpezlivosti
a pozornej prípravy terénu, to
čo je hlavné v tomto období,
je počúvať bratov. Toto je to,

čo skutočne zaujíma: počúvať
bratov, nechať ich, aby mohli
vyjaviť svoje myšlienky k tomu,
čo nám minister generál odhaľuje vo svojom lsite a k tomu,
čo nám sv. František zanechal v
testamene o “milosti pracovať”,
pod vedením našich už obnovených Konštitúcií, ktoré čítame a
vysvetľujeme predovšetkým vo
svetle “ducha svätej modlitby” a
znakov našich časov.
Všetky inštitúcie našej generálnej kúrie sú k službe každého
Fr. Francisco Lopes, OFMCap
Sekretár prípravnej komisie – VIII. PRR

brata rozptýleného vo svete –
pokiaľ je
to možné stretnúť všetkých
fyzicky, preto toto je moment, v
ktorom každý brat musí odpovedať na túto službu bratskej
všestrannosti, prejavujúc aktívnu
účasť ako predstaviteľ v diskusiách, úvahách a návrhoch pre
budúcu PRR. Každý príspevok
bude cenným kamienkom v
jedinej mozaike. Teraz je lopta
na vašej strane. Pripravili sme
nástroje, aby sme mohli začať
pracovať a teraz očakávame
odpoveď každého brata. Ďakujeme Panovi, ktorý nám dovolil
vykasať rukávy, aby sme mohli
pracovať ako bratia na tomto
poli jeho vinice, ktorá sa volá
Rád kapucínov.

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 ÁV Y

Návsteva generálneho
prokurátora CCB
ELO HORIZONTE, Brazília – 2. mája generálny prokurátor br. Antonio Belpiede, na
pozvanie brazílskej konferencie,
animoval deň formácie pre sekretárov z 13 kúrií, z 12 brazílskych
oblastí a z kustódie Paraguay.
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Br. Antonio mal prednášku na
tému: Právne vzťahy v Ráde menších bratov kapucínov.
Potom br. Antonio tým, že bol aj
špeciálnym delegátom pre sku-

piny modlitieb pátra Pia mimo
Európy, 27. apríla stretol v San
Paole brazíslke skupiny a skupiny
z Paraguaya a Asuncion 29. a 30.
apríla.

Formácia pre ministrov a ekonómov

INSHASA, Congo – br.
K
Jean-Bertin Nadonye, poradca generála pre Afriku, za

zúčastnil formačných stretnutí
provinciálov a ekonómov: od 5.
do 9. mája v Kinshase (Demokratickej republike Kongo), na
ročnom sttretnutí Zápande kapucínskej konferencie v Afrike
(CONCAO) a od 12. do 16 mája
v Kampale v Ugande na stretnutí Východnej kapucínskej konferencie (EACC). Na obidvoch
stretnutiach sa zúčastnili tarme
všeti delegáti, kustódi a ministri
provinciáli so svojimi ekonómami.
Stretnutie bolo privilegovaným
momentom pre bratské zdieľanie. Počas celého týždňa ministri
a ekonómovia, ktorým pomáhali
br. Jo Coz a br. Alejandro Núñez
Ennabe, sekretár solidarity, ktorý sa zúčastnili na jednom seminári o bratskej formácii v ekono-

mike a stratégiách na zlpešenie
organizácie v danej oblasti nášho
Rádu. Na stretnutí mali aj praktické cvičenia z transparentného
a účinného spravovania zdrojov v našej administratíve. Obe
konference naplánovali na rok
2015 nové stretnutie na formáciu
ekonómov, ktoré bude v Tanzánii (anglicky), v Costa d´Avorio
(francúzsky) a v Angole (portugalsko/španielsky). Seminár bol
tiež príležitosťou na vystúpenie
br. Benedicta Ayodiho, sekretára
pre spravodlivosť, pokoj a integritu stvorenia (GPIC), ktorý sa
obrátil na účastníkov s otázkami
týkajúcich sa týchto dôležitých
aspektov nášho života. Bratia
vyjadrili svoju vďačnoť pre podporu, ktorú dostali z generálnej
kúrie, špeciálne sa poďakovali bratom z Konga a Ugandy za
dobrú orgnaizáciu stretnutia a
starostlivosť o hostí.

Mezdinárodné kolégium:
príchod nových bratov študentov 2014
RÍM, Taliansko – V posledných aprílových dňoch a prvých májových dňoch
prišli do medzinároného kolégia sv. Vavrinca z Brindisi “noví” bratia, ktorí budú
v akademickom roku 2014-2015 študovať
na pápežsých univerzitách v Ríme a ktorí
začali s kurzom talianskeho jazyka. Títo
bratia pochádzajú z celého sveta: 8 z
Afriky, 4 z Latinskej Ameriky, 17 z Ázie,
1 z Papuy Novej Giuney (Oceánia) a 1 z
Poľska (Európa). Iní študenti, ktorí už
hovoria taliansky, prídu v septembri.
Stretnutie úradu
pre komunikáciu OFMCap
ROMA, Italia – 8. mája, na generálnej
kúrii sa stretol Úrad pre komunikáciu na
generálnej kúrii, poradu zvolal Marek
Przeczewski, aktuálny riaditeľ tohto úradu. Chceli počuť, hodnotiť a dať návrhy
na aktivity vyvíjajúce sa na tomto poli.
Okrem br. Mareka sa na stretnutí zúčastnil br. Umberto Losacco (zodpovedný
za ANALECTA), br. Charles Sammons
(spolupracovník na website) a br. Francisco Lopes (zodpovedný za BICI). Na
ďalšom stretnutí, by sa predovšetkým
mali dotiahnuť práce na “site” Rádu,
ktoré bude v krátkom čase aktivované.

Antonianum: Ročný kurz GPIC
RÍM, Taliansko – od 29. apríla do 9.
mája sa na Pápežskej univerzite Antonianum uskutočnil ročný kurz (ôsmy) o
Spravodlivosti, pokoji a integrite stvorenstva, ktorý organizovala katedra GPIC
pri Univerzite a generálnom úráde GPIC
OFM, a rozvíjal tému: Výnimky a ľudské
práva: smerom k Cirkvi pre chudobných.
Na ranných stretnutiach sa zúčastňovalo 21 osôb, 15 animátorov OFM, ktorí
pochádzali z Kanady, Mexika, Talianska,
Kene, Filipín, Egypta, Pakistanu, Južnej
Afriky, Poľska, Brazíie, Vietnamu, Guatemaly a Zmbabwe; jeden študent OFM,
generálny riaditeľ GPIC kapucínov, br.
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“Cathedral of the Plains”
sa stáva bazilikou minor

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 ÁV Y

ICTORIA, Kansas, USA – 8. marca
V
Edward J. Weisenburger di

Benedict Ayodi, dvaja svetskí františkáni a dve dominikánske sestry. Brat z
Ukrajiny si objednal kurz, ale nemohol
sa ho zúčastniť pre politické problémy v
krajine. Poobedňajšie sretnutia navštevovalo zhruba 25 osôb; iní sa zúčastnili
na jednom alebo viacerých stretnutiach.
Celkový počet účastníkov, medzi ktorými boli aj rôzni študenti Antoniana, bol
zhruba 40.
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83. zhromaždenie USG (ZGP)
RÍM, Taliansko – Zhromaždenie
generálnych predstavených (ZGP) – na
Saleziane v Ríme od 28. do 30. mája 2014
sa uskutočnilo 83. zhromaždenie ZGP na
tému: Prebuďte svet! Rehoľníci na missii
v dnešnej Cirkvi”. Účel zhromaždenia:
1. Ponúknuť priestor generálnym predstaveným, aby premýšľali a zdieľali sa nad
ich skúsenosťou zo stretnutia s pápežom
Františkom, vyvodiac z nej dôsledky pre
konktrétne aspekty ich služby a počas
kanonických vizitácií.
2. Venovať sa reﬂexii o rodine v odpovedi
na indikácie pápeža (porov. Synóda)
3. Otvoriť priestor na reﬂexiu a návrhy
pre Rok zasväteného života 2015.
Vietnamský kňaz
na listine 100 hrdinov informácií
Vietnamský kňaz redemptorista P. Anton Ngoc Than, zamestnaný vo Vietnam
Remptorist News, v službe katolíckych
inofrmácií, bol zaradený do listiny 100
hrdinov informácií navrhnutých organizáciou Reportéri bez hraníc z príležitosti
svetového dňa slobody tlače, ktorý sa slávil 3. mája 2014. Zaradenie do tejto listiny
je uznaním jeho odvážnej práce, ktorá
pomáha povýšiť slobodu v “hľadaní,
dostávaní a šírení informácií a myšlienok
prostredníctvom všetkých prostriedkov
bez hraníc”, ako hovorí 19. článok medzinárodných ľudských práv.

Salina oznámil: Kostol sv.
Fidela vo Viktórii, Kansas,
sa stal bazilikou minor. Slávnosť bude 7. júna 2014. Kostol
nazývaný “Cathedral of the
Plains” od svojho postavenia
v roku 1911 bol zverený kapucínom. Od momentu posvätenia bol najväčším kostolom na
západe Spojených štátov amerických.
Rád je prítomný v Kansase
od roku 1878, keď kapucíni
Matthew Hau a Anastasius

Müller prišli na pozvanie biskupa Luisa Mary Finka, OSB,
z diecézy Leavenworth (dnes
arcidiecéza Kansas City v
Kansase)
Otázka na Svätú Stolicu, aby
kostol sv. Fidela bol povýšený na baziliku minor začala
jedno poobedie, keď br. Jeﬀ
Ernst, OFMCap, premýšľal:
“Tento kostol by sa mal stať
bazilikou”. Fr. Jeﬀ pokračuje:
“Eucharistická slávnosť robí
dôstojnou tento kostol a dáva
inšpiráciu, pre jeho budovanie.

Rozlúčenie
s br. Giacomom Bini, OFM
ALESTRINA (RÍM), TalianP
sko – v sobotu 10. mája 2014
v kostole kláštora sv. Františka
me sa rozlúčili s br. Giacomom
Binim, bývalým ministrom
generálom OFM. Na rozlúčke
bol prítomný aj br. Mauro Jöhri,
minsiter generál bratov menších
kapucínov. Keďže sa nemohol
zúčastniť pohrebu v pondelok
12. mája, predsedal sláveniu sv.
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omši o 18. hodine, kde bol veľký
zástup veriacich a koncelebrantov. Priniesol tak svoju blízkosť
a blízkosť celého nášho Rádu
prijímajúcemu bratstvu v Palestrine a bratom OFM pri spomienke
na tohto Božieho muža – pozvaného do neba v piatok 9. mája
– br. Giacomo Bini, františkánska
duša, ktorý nás účil odvahe pre
Boha.
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