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Strážcovia zo severu

Generálny minister na návšteve našich bratov vo Švédsku a na Islande
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obyt medzi našimi bratmi vo Švéd- ský nuncius pre Škandináviu Mons. Józef
Nowacki, s ktorým sa generálny minister
sku bol pre mňa skutočne pekným
prekvapením“ priznáva minister generál stretol v Štokholme.
br. Mauro Jőhri po návšteve bratov vo
Naopak na Islande žijú a pracujú bratia
Švédsku a na Islande v prvých májových
zo Slovenskej provindňoch, kde bol spocie. Sú tu prítomní od
lu s br. Štefanom
roku 2007 a aktuálne sú
Kožuchom, genetraja. Kapucínom bola
rálnym vikárom.
zverená veľmi rozľahBratia kapucíni vo
lá
farnosť na východe
Švédsku, ktorých
ostrova,
kde sú veľmi
domovská provinnáročné
podmienky
cia je Krakovská,
na život vzhľadom na
sú prítomní v tejvzdialenosť od hlavto krajine od roku
ného
mesta a izoláciu.
1987 a dnes tam
Počas týchto pár rokov
pôsobia desiati braVo Švédsku...
bratia kúpili niekoľko
tia. Tento rok by sa
domov,
ktoré celé premali k ním pridať
robili
pre
farské účely,
ďalší dvaja. Sú tu
s
malou
kaplnkou
pre
prítomní pre služveriacich. „Naša príbu miestnej cirkvi,
tomnosť na východe,
v prvom rade pre
vysvetľuje
Mauro, je
emigrantov, ktorí
vďaka novej fabrike na
sú katolíci. Bratia
spracovanie hliníka a
sa tu snažia svedčiť
hromadnému prílevu
spôsobom bratskéemigrantov, ktorí poho života ako kapuchádzajú najmä z Poľcíni. Z tohto hľadiska, ako hovorí br. Mauro, aj prítomnosť ska. Bratia sa snažia o otvorenosť voči
dvoch bratov laikov medzi misionármi je všetkým. Ich schopnos ť hovoriť po poľ„vynikajúcim rozhodnutím, ktoré dáva do sky im napomáha v pastoračnej práci“.
„Čo sa týka tohto miesta – zh ŕňa Maupopredia bratský a reho ľný rozmer nášro
– jedná sa tu o princíp, byť prítomní
ho pôsobenia v tejto krajine“. Generálny
tam,
kde nikto nie je ochotný ís ť“. Naša
minister navštívil všetky štyri miesta, kde
prítomnosť
potrebuje personálne posily a
pôsobia bratia kapucíni. Všade sa stretol s
biskup
je
pripravený
da ť nám dom a zveriť
bratskou pohostinnosťou a zdielal s nimi
ich očakávania a starosti. Službu, ktorú nám pastoračnú službu v hlavnom meste.
bratia kapucíni vo Švédsku vykonávajú v Island je krajina pripravená prijať ďalších
komunitách emigrantov je vynikajúca a bratov kapucínov, ktorí majú odvahu.
veľmi uznávaná. Potvrdzuje to aj apoštol-
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...a na Islande

Novinky na generálnej kúrii

R

ÍM, Taliansko – 20. mája sa
konala rozlúčková slávnosť s
poďakovaním pre spolubratov, ktorí
v posledných rokoch pracovali na
generálnej kúrii. Br. Helmut Rakowski z Reno - Vestfalskej provincie,
terajšia Nemecká provincia, pracoval
takmer desať rokov ako generálny
sekretár pre misie a (do 2009) aj ako
zakladateľ solidarity. Br. Angel Torres Rivera z viceprovincie Portoriko
bol od roku 2008 zástupca prokurá-

tora a sekretár generálneho prokurátora. Zastával tiež úrad vikára,
ekonóma a gvardiána na generálnej
kúrii. Br. Wieslaw Hajduczenia z Varšavskej provincie bol po príchode do
Talianska pridelený do bratstva vo
Frascati a od roku 2007 do bratstva
na Generálnej kúrii. Zastával rôzne
bratské služby, zvlášť službu vrátnika. Novým gvardiánom generálnej
kúrie je br. Marek Przeczewski z
Varšavskej provincie.

N A V E D O M I E
“ N Á Š C I E Ľ . . .

L E P Š Í

M L A D Í . . .”

rokoch sa mu podarilo získať od štátu pozemok o rozlohe 146 akrov, aby
ho zúrodnil, choval dobytok a postavil prvé stavby pre deti a pracovné
dielne. Po smrti brata Illumináta
1969 bratia opustili dielo a starosť o
toto dielo prevzalo mesto Lima a iné
inštitúcie. V roku 1992 sa bratia vrátili obhospodarovať „mesto detí“ s

D

rahí bratia, z mesta San Martin
de Porres a Santa Rosa de Lima
sa chcem s vami podeliť o pár informácii o „Meste detí“ Nepoškvrnenej
charakteristickom sociálnom diele
provincie kapucínov v Peru.
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Náš zakladateľ…
Páter Illuminato bol svetlom pre
opustené deti. Narodil sa 14. mája
1907 v rodine Minasso Preve a dali
mu meno František, ale pre svet
kapucínov sa volal Páter Illuminato
z Riva Ligure. Pre obyvateľov Limy
bol len Páter Illuminato. Pre deti z
detského mesta bol všetkým: páter,
učiteľ, priateľ... . Páter Illuminato
opustil Taliansko 8. augusta 1949,
keď mal 47 rokov a odišiel do Peru.
Pracoval vo farnosti San Pedro z
Chorrillos. Veľmi skoro pochopil, že
chudoba a bieda v predmestí Limy
je tvorená deťmi žijúcimi na ceste,
bez cieľa a vo veľkom morálnom
nebezpečenstve. Preto sa rozhodol
telom i dušou vytvoriť útočište pre
tieto deti. Na dosiahnutie tohto
cieľa sa nehanbil žobrať na verejných miestach: trhoviská, cesty. Vo
svojom rozhodnutí bol vytrvalý.
Útočište, „mesto detí“, začalo rásť
ako oáza na púšti. V roku 1953
zostal chorý po nehode na bicykli a
bol nútený vráti ť sa do Janova, kde
11. apríla 1969 zomrel. Ako závet
nechal živý príklad ve ľkodušnosti a
solidarity s chudobnými a opustenými deťmi.

Od br. Sergia Ramosa ofmcap

La “Mesto detí”
Nepoškvrnenej
Náš cieľ... lepší mladí...

tým istým entuziazmom a s tou istou
vierou akú mal zakladateľ. Aktuálne
máme len 20 hektárov pôdy, na ktorých boli postavené nové pavilóny,
v ktorých je ubytovaných 250 detí a
mladých rozdelených pod ľa veku a
stupňa vzdelania. Máme tu kaplnku,
v ktorej denne slúžime sv. omšu a
máme adorácie a chvály, refektár,
ihriská a parky, je tu tiež drevárska,
obuvnícka dielňa, pekáreň, krajčírska
dielňa a autodielňa. Škola je pomenovaná po pátrovi Illuminátovi. Je
tu okolo 900 chlapcov a dievčat od
predškolákov až po strednú školu.
„Mesto detí“ Nepoškvrnenej...
Je to nezisková organizácia, ktorá
sa snaží o integrálny rozvoj detí a
mládeže, ktorí sem prichádzajú, aby
sa rozvíjali po ľudskej a kresťanskej
stránke. Okrem stravy a základných
zdravotných služieb majú aj psychologickú podporu, základné a technické vzdelanie, ktoré im má pomôcť
pri hľadaní práce. Je tu snaha o
ochranu a prevenciu pred sociálnymi
a morálnymi nebezpečenstvami cez
duchovné sprevádzanie. Všetko vo
františkánskom duchu.

Naša história

Náš cieľ... lepší mladí...

„Mesto detí“ bolo založené 29.
októbra 1955 bratom kapucínom
Illuminatom. Jeho sociálne cítenie
ho priviedlo založiť toto dielo v
prospech opustených detí bez rodín
a dať im morálnu ochranu a vzdelanie. So skupinkou detí sa usadili na
pozemku, ktorý patril štátu Peru, aby
tu začal svoj projekt. Po niekoľkých

Našou túžbou je, aby mladí, ktorí opúšťajú „mesto detí“ milovali
Boha a ďakovali mu, aby žili podľa
kresťanských hodnôt, aby mali chu ť
ďalej napredovať a využívať vlastné vlohy a schopnosti k budovaniu
vlastného životného projektu. Aby
boli ochotní zapájať sa do služby
spoločenstva a úspešne sa zapojiť do

práce, na ktorú sú pripravovaní.
Aby boli aktívnymi katolíkmi a
slúžili v cirkvi, aby žili bratstvo
ako základ františkánskej spirituality.
Vďaka Ježiš!
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25 rokov
kapucínov v Paraguaji

Katolícka Veľká noc s mesačným
oneskorením

P

ARAGUAJ – Kustódia
bratov kapucínov v Paraguaji oslávila 25 rokov svojej
prítomnosti. Prví bratia prišli 11. marca 1987 (kustódia
od 2007). Počas krátkej prítomnosti v Paraguaji dokázali bratia zanechať vý raznú a
úrodnú stopu. Dá sa povedať,
že bratov kapucínov poznajú
nielen v miestach kde pôsobia
(Asuncion, Pastoreo a Ciudad
na Juhu), ale aj v celej krajine
vďaka rozhodnutiu pracovať aj
cez masmédiá (rádio, televízia,
tlač). Sú známi a obľúbení aj v
cirkevných a sociálnopolitických kruhoch. Aktuálne má
kustódia v Paraguaji 11 bratov
z Brazílie a okolo 15 domorodých k ňazov a bratov, 25 mladých kandidátov. Ovocie usilovnej a presvedčivej práce na
poli pastorácie povolaní dovoľuje pozerať sa do budúcnosti s
optimizmom pre Rád v tomto
juhoamerickom kontexte.

J

Veľká noc v Južnom Timore

UŽNÝ TIMOR – Br. Ben
Johnson (prov. Austrália)
navštívil Južný Timor s malou
skupinkou mladých z Melbernu. Cesta ponúknutá mladým
dala možnosť vnoriť sa do
práce misionárov, ktorí pracujú vo Východnom Timore.
Počas návštev v dedinkách,
kde boli ošetrení chorí a starí v
ich domkoch v Samelai počas
Veľkého týžd ňa, skupinku najviac oslovila krása a univerzálnosť sv. omše na otvorenom
priestranstve na vrchole kopca,
kde boli obklopení miestnymi
deťmi ako sa o tom píše aj na
web stránke Austrálskej provincie (capuchins.org.au). Opisujú radosť zo zjednotenia pri
slávení liturgie svätenia olejov
v Bacau a Veľkonočnej vigílie
v Salelai: “Je to neuveriteľná
skúsenosť sláviť Veľkonočnú
liturgiu v kultúre tak odlišnej
od našej. Uvedomili sme si tu
univerzálnosť Cirkvi“. Sku-

pinka nakoniec priznáva, že to
bolo skutočne poučné vyjsť
sami zo seba a vstúpiť do reality tak rozdielnej, kde sú naši
susedia chudobní.

GRÉCKO – Katolíci v Grécku, medzi nimi
aj naši bratia z gréckej kustódie sa riadia,
kvôli sociálno ekumeniký m dôvodom, ortodoxný m kalendárom a teda slávili Ve ľkú noc
až 5. mája. Bratia píšu že: „Napriek oneskoreniu, všetko prebehlo hladko“.

Iniciatíva pre samohospodárenie
MOZAMBIK – V aktuálnej situácii, kedy sa
počet bratov misionárov zmenšil a narástol
počet miestneho kléru a rehoľníkov, začali
sa meniť aj veci z ekonomického hľadiska.
Aby sa zadosťučinilo stále rastúcim ekonomický m požiadavkám, bratia v Mozambiku
vypracovali niekoľko projektov, v ktorý c h
brat môže pracovať a zároveň robiť apoštolát. Tieto projekty odsúhlasil poradný zbor
viceprovincie. Prvá iniciatíva je malá technická dielňa pri našom dome v Quelimane.
Táto práca je tu veľmi žiadaná, nakoľko v
regióne stále rastie počet ojazdenýc h áut.
Rozbehnutím projektu bol poverený br.
Samuel Ofinar. Druhá aktivita spočíva v
obnovení malej drevárskej dielne v bratstve
v Mocuba, ktorá ešte potrebuje nevyhnutné
zariadenia.

Františkáni a GMG v Riu 2013
RIO DE JANERO, Brazília – Inak, ako
to bolo v Madride pri poslednom stretnutí
mládeže, bude v Riu samostatné stretnutie
mladý c h s generálnymi ministrami františkánskych rádov, ktoré organizuje FFB (Františkánska rodina Brazílie). Toto stretnutie
bude v kapucínskom kostole (San Sebastiano
- Tijuca) v Riu de Janero 24. júla a je otvorené pre všetkýc h. Nie je treba sa ani prihlasovať. Podrobné informácie nájdete aj na:
www.jmjfranciscanos.com

Uznanie
br. Pawelovi Bieleckemu OFM Cap
NEW YORK, USA – Br. Pawel
Bielecki OFM Cap z Varšavskej
provincie, pôsobil dlhé roky v
generálnej viceprovincii Libanon
a aktuálne študuje islamológiu
v New Yorku v USA. Nedávno
dostal vyznamenanie „za jeho
vý z namný prínos v prebiehajúcom boji proti neznášanlivosti v
Amerike“. Uznanie udeľuje „Suthern Poverty Law Center“ založené Morrisom Deesom,
vý z namný m aktivistom za ľudské práva v
USA. Na znak uznania za aktivity nášho brata v prospech ľudský c h práv na Blízkom východe a v Amerike bude jeho meno zapísané
na Múr tolerancie v Montgomery v Alabame
na mieste, kde sa v histórii udiali mnohé násilnosti a rasistické a náboženské boje. Tento
múr má byť inšpiráciou pre všetkýc h, ktorí
sa rozhodnú postaviť proti nenávisti. Následne bol br. Pawel pozvaný na konferenciu
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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

ACRK-Rf P (Africký koncil náboženskýc h
vodcov – náboženstvo za pokoj), ktorá
sa odohrala v Nairobi v Keni 17. - 20.
mája 2013. Táto konferencia je najväčšia a
najreprezentatívnejšia multi-náboženská
platforma v Afrike. Jej úlohou je mobilizovať africké náboženské komunity a ich
vodcov, aby spoločne budovali pokojnú,
spravodlivú a harmonickú spoločnosť.

Kurz duchovného
vedenia v Brazílii

P

ASSO FUNDO, Brazília –
Od 15. apríla do 15. mája sa
konal VI AEFRAN (kurz duchovného vedenia). Kurz viedol
br. Sergio Moro, generálny defi-

Nový generálny minister OFM

04

RÍM, Taliansko – Br.
Michael Anthony Perry
bol zvolený za generálneho ministra Menších
bratov „as complendum
sexennium“- Narodil
sa v Indiapolise (USA)
v roku 1954. Zastával
úrad generálneho vikára
a prokurátora rádu. Bol
tiež provinciálnym ministrom Provincie
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (USA). V
provincii sa staral aj o formáciu teológov a postnocicov. Taktiež pracoval
v medzinárodnej komisii GIPIC a bol
desať rokov misionárom v Demokratickej
republike Kongo. Pri konferencii katolíckych biskupov v USA pôsobil v Catholic
Relief Service.

Br. Nicolas Polichnowski zvolený za
Generálneho ministra TOR
GAMING, Rakúsko
– Do vedenia TOR na
nasledovnýc h šes ť rokov
bol zvolený ako generálny minister br. Nicholas
Polichnowski z provincie Najsvätejšieho Srdca
v USA. CXI generálna
kapitula TOR sa začala
12. mája v Gamingu, v
Rakúsku a skončila 26. mája. Témou kapituly bolo františkánske bratstvo - privilegované miesto nášho života viery. Tretí
františkánsky regulárny rád sv. Františka
je dnes prítomný v Taliansku, Chorvátsku
v Španielsku, vo Francúzsku, v Nemecku, v USA, v Indii, v Južnej Afrike, na
Srílanke, v Brazílii, v Paraguaji, v Mexiku, v Perú, vo Švédsku, v Bangladéži, na
Filipínach. Prítomností alebo kláštorov je
celkom 248. Venujú sa rôznej pastorácii
ako sú farnosti, diela milosrdenstva pre
núdznych, školy pre mladý c h, katechézy a kázanie, vyučovanie, apoštolát cez
masmédiá a misie.

nítor pre Brazíliu, sestra Maria
Kuisne OFS a sestra Maria da
Gracas SMIC. Úlohou kurzu je

formovať rehoľníkov a rehoľné
sestry k duchovnému vedeniu
podľa františkánskej spirituality, sledujúc „Itinerarium mentis
ad Deum“ od sv. Bonaventúru.
V tomto šiestom kurze
boli 13 účastníci: 8 bratov a 5 sestier. Jeden brat
minorita a 7 kapucínov
z Amazónie, západnej
Brazílie, Ceará-Piauí a
Rio Grande de Soul. AEFRAN je rozšírený kurz
ESTEF – špecializácia
vo františkánskej spirituálnej teológii provincie
Rio Grande do Soul a je
uznaný aj ministerstvom
pre vzdelávanie v Brazílii. Ďalší kurz bude po Veľkej
Noci 2014.

Poradný zbor fakulty
kolégia v Lusake

L

USAKA, Zambia – Kolégium,
jedinečné svojho druhu, slúži
pre štúdium a spoločnú formáciu mladých bratov z troch františkánskych rádov. Každý rok sa
na poradnom zbore zúčastňujú aj
generálni definítori a predstavení
františkánskych rodín, ktorí pôsobia v Afrike a ktorých bratia
študujú na fakulte. Okrem
generálnych definítorov sa
stretnutia zúčastnili aj nasledovní vyšší predstavení: 5
bratov menších konventuálov, 4 menší bratia (OFM),
4 bratia kapucíni a tiež štyria
predstavení iných kongregácií patriacich pod fakultu
(SVD, Marian Hill, Obláti,
SMA). Všetkých spolu bolo
19. Tohto roku predsedal
stretnutiu minister viceprovinciál kapucínov v Zambii
br. Thomas Zulu. Najdôležitejšie
body programu boli: 1) Analýza
profesorského zboru. V kolégiu,
ktorého garantom je Pápežská
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collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Marek Przeczewski OFMCap
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univerzita „Antonianum“ v Ríme
aktuálne vyučuje 13 profesorov
medzi nimi 2 OFM Conv, 1 OFM,
3 OFM Cap, a traja z iných kongregácií a štyri ženy (z ktorých tri
sú sestry). 2) Situácia študentov,
v akademickom roku 2012-2013
bolo 145 študentov.
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