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V našom Ráde máme cenný poradný 
nástroj, nástroj na refl exiu a inšpi-

ráciu, aby sme čo najlepším spôsobom 
žili našu charizmu. Ide o PRR t.j. Ple-
nárnu radu Rádu (ďalej len PRR). 

Využívame príležitosť, aby sme pozna-
li a čo najlepšie žili tento dôležitý mo-
ment milosti. 

PORTRÉT

“Cieľom PRR je vyjadriť podstatný 
vzťah medzi bratstvom a svojím cen-
trálnym vedením, podporuje poznanie 
všetkých bratov k spoluzodpovednosti 
a spolupráci, podporuje jednotu a spo-
ločenstvo Rádu v pluriformite.” (Kon-
št. 143, 1-2)

 “…Úlohou normy Konštitúcií je vy-
jadrenie podstatného vzťahu medzi 
bratstvom a ministrom generálom so 
svojím defi nitóriom, podporovanie 
spoluzodpovednosti a k spolupráci 
všetkých bratov k jednote a k spolo-
čenstvu Rádu v pluriformite” (štatút 
PRR l)

KTO ZA ZÚČASTŇUJE

“Členovia plenárnej rady sú: minister 
generál, defi nítori a delegáti konferen-
cií vyšších rehoľných predstavených, s 
určitým pomerom stanoveným minis-
trom generálom so svojím defi nitóriom. 
(Konšt. 143,4) Delegáti nemusia byť 
vybraní z členov Konferencií vyšších re-
hoľných predstavených.” (Štatút, 3)

KTORÍ, KEDY, ČO HOVORIA

Do dnešného dňa sme mali 7 PRR. 
Toto sú dáta a témy PRR: 

I. - (04-24.10.1971) Quito, Ekvador: 
Bratský život, chudoba a minorita;

II. - (18.02-09.03.1973) Taizè, Francúz-
sko: Život a skúsenosť modlitby v Ráde;

III. - (29.08-22.09.1978) Mattli, Švaj-
čiarsko: Život a misionárska činnosť;

IV. - (02-31.03.1981) Rím, Taliansko: 
Formácia k nášmu životu;

V. - (28.08-28.09.1986) Garibaldi, Bra-
zília: Naša profetická pritomnosť vo svete: 
život a apoštolská činnosť;

VI. - (07.09-01.10-1998) Assisi, Talian-
sko: Žiť chudobu v bratstvách;

VII. - (01-27.03.2004) Assisi, Taliansko: 
Bratský život v minorite;

VIII. - (26.10-21.11.2015) Assisi, Ta-
liansko: Milosť pracovať. 

NAŠA MILOSŤ, NAŠA PRÁCA

“Apoštolát kapucínov má mnohostran-
né a rozmanité vysvetlenie; minulosť 
a prítomnosť dokazuje ako sa vedia 
kapucíni prispôsobiť miestnym pod-
mienkam, do ktorých sú volaní rozvíjať 
ich činnosť. Je potrebné na tejto ceste 
postupovať s opatrnosťou a predví-
davosťou (…). Na prvom mieste byť 
kapucínmi, a až následne rozvíjať von-
kajšiu činnosť. Evanjelizácia vyžaduje 
svedectvo a svedectvo predpokladá 
skúsenosť, skúsenosť, ktorá pramení 
z hlbokej vnútornej jednoty s Kristom, 
(...) byť ako On, pre Neho a v Ňom, 
ktorý krok za krokom presvieti pre-
svedčivým spôsobom vonkajšiu formu 
života a práce” (Pavol VI, audiencia, gene-
rálna kapitula 17. 7. 1976).

Milosť PRR

Zasadanie 
defi nitória

RÍM, Taliansko – V dňoch 7. -17. ja-
nuára sa zišlo na generálnej kúrii 9. 

zasadnutie generálneho defi nitória. 

Pri tejto príležitosti si generálne vede-
nie vypočulo niektorých predstavených 
inštitúcií závislých na generálnom mi-
nistrovi a oboznámilo sa s ich reláciami, 
vzhľadom na ich aktivity v roku 2013.

Zároveň boli prijaté niektoré rozhodnu-
tia a opatrenia prijaté v súvislosti s čin-
nosťou Kolégia sv. Vavrinca z Brindisi, 
medzinárodnej ekonomickej solidarity, 
generálneho sekretára, niektorých oblastí 
rádu, dvoch komisií a dvoch redakčných 
skupín Konštitúcií. 

ROMA, Taliansko – V mesiaci 
januári niektorí členovia brat-

stva na generálnej kúrii ukončili 
svoju užitočnú prácu v centrálnych 
úradoch Rádu: br. Vincenzo Man-
cusi, dlhý čas pracoval v službe ge-
nerálneho prokurátora, br. Mark 
D´Souza, niekoľko rokov pracoval 
v službe  medzinárodnej ekonomic-
kej solidarity a br. Oscar Fernández-
-Prada, vicesekretár pre španielsky 

jazyk. Všetci traja boli prepustení zo 
služieb, ktoré vykonávali obetavo a 
v bratskom duchu, aby pokračovali 
v misii na iných miestach v súlade s 
naším povolaním. Každému z bra-
tov vyslovujeme vďaku za dar nes-
miernej obety pre dobro nášho Rádu 
a sprevádzame ich modlitbami na 
ceste, ktorú budú teraz aj neskoršie 
podnikať. 

Ukončená misia na kúrii

►
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D O  P O Z O R N O S T I
“ P R E B I E H A J Ú C E  P R Á C E ” …  J E  M I E S T O  P R E  T E B A !

Čo sa týka Kolégia sv. Vavrinca z Brin-
disi boli odsúhlasené štipendiá pre no-
vých študentov na rok 2014. 

Čo sa týka okruhu medzinárodnej 
ekonomickej spolupráce bola prečíta-
ná korektúra prepracovaného Štatútu 
a boli zrealizované niektoré personál-
ne zmeny: fr. Aklilu Peteros (generál-
na kustódia Etiópia) bol menovaný 
promótorom solidarity a fr. Alejandro 
Nuñez Ennabe (generálna kustódia 
Guatemala-Honduras-El Salvador) 
bol menovaný sekretárom ekonomic-
kej solidarity. 

Na generálnom sekretariáte br. Da-
mian Philip Pereira (Provincia Tamil 
Nadu Sud) bol menovaný generálnym 
vicesekretárom a nahradil br. Osca-
ra Fernández-Pradu (Provincia Peru), 
aktuálne sekretára španielskeho jazyka, 
ktorý sa v krátkej budúcnosti vráti do 
svojej materskej provincie. 

Dom prítomnosti v Malawi bude po-
výšený na kustódiu 15. februára 2014 a 
benátska provincia sa zjednotí s trent-
skou provinciou 3. marca 2014 a vy-
tvoria benátsku provinciu. Na posled-
nom stretnutí generálneho defi nitória 
boli menovaní príslušní vyšší rehoľní 
predstavení a ich defi nítori, ktorí budú 
oznámení v deň ohlásenia novej pro-
vincie. 

Hovorilo sa aj o prvom ovocí práce 
prípravnej komisie VIII. PRR, ktorá 
sa stretla v dňoch 4. – 6. januára toh-
to roku a vypracovala dotazník, ktorý 
bude zaslaný bratom Rádu. 

Do Komisie spravodlivosti, pokoja 
a ekológie boli menovaní nasledovní 
bratia: James Donegan (Provincia New 
York-New England), Darwin-Fran-
cisco Orozco (Custodia Ecuador), 
John Corneli Sulley (Provincia Tanza-
nia), Henryk Cisowski (Provincia Kra-
kow, Poľsko) e Jacob Babichan Kaniy-
arasseril (Provincia Krist Jyoti, India)

Vzhľadom na publikovanie obnove-
ných Konštitúcií a predpisov Rádu 
bola menovaná skupina bratov zod-
povedných za redakciu a úpravu ta-
lianskeho textu:  br. Ermanno Ponzalli 
(Provincia Toscana), br. Luca Bianchi 
(Provincia Lombardia),  br. Luca Ca-
salicchio (Provincia Romana) e br. Ro-
berto Pasolini (Provincia Lombardia).

Na začiatku tohto roku, od 4. 
do 6. januára, sme začali 

pracovať na príprave tejto dô-
ležitej udalosti úvah a inšpirácií 
pre Rád, ktorá sa uskutoční v roku 
2015,  aby sme tak odpovedali 
na požiadavku ministra generá-
la. Naše stretnutie sa sústredilo 
špeciálne na prípravu nástroja 
práce pre celý Rád aj pre teba 

brat, ktorý čítaš toto prvé číslo 
BICI v roku 2014, pretože refl exia 
nad tým, kto sme a ako pracujeme, 
nám pomáha žiť lepšie a pracovať 
s väčším entuziazmom, účinnejšie 
a zanietenejšie. 

Dotkli sme sa niektorých bodov, 
niektorých pohľadov na prácu ako 
niečoho, čo dá silu našej príslušnosti k 
Rádu; práca ako plnosť mojej osobnej 
identity; práca ako prostriedok obživy – 
pretože musíme zarábať na náš kaž-
dodenný chlieb; práca ako stotožnenie s 
jednoduchými ľuďmi, ktorí nás obklo-
pujú; práca a nie aktivizmus; práca ako 
prostriedok formácie – nielen v prvých 
etapách; práca ako osobná iniciatíva a 
výraz bratstva a našej bohatej tradície 
a spirituality. Sme si vedomí, že 
máme pred sebou veľa práce, 
preto žiadame citlivú pozornosť a 
záujem každého z bratov pre tento 
dôležitý čas milosti, ktorý charak-
terizuje obdobie príprav jednej z 
PRR. Želáme si, aby všetky naše 
výchovné, pastoračné, pracovné 
iniciatívy boli označené nápisom  
“prebiehajúce práce” smerom k 
VIII. PRR. 

V týchto dňoch toto všetko vzniká, 
pripravuje sa materiál, ktorý bude 
zaslaný všetkým provinciám, kus-

tódiám a potom bude doručený 
aj do tvojho bratstva. Prosím ťa 
už teraz, brat, aby si sa zúčastnil 
s veľkou otvorenosťou, tvorivos-
ťou a s prorockým pohľadom na 
týchto úvahách, ktoré pomôžu ako 
výsledok tvojej práce členom 
Plenárnej rady, ktorá sa zíde v ok-
tóbri - novembri budúceho roka, 
ale predovšetkým  pomôžu tebe a 

tvojmu bratstvu na premýšľanie  - 
ale nielen – možno pomôžu nájsť 
iné účinné a prorocké spôsoby 
práce v tomto čase. Príjemnú 
prácu.

“Prebiehajúce práce”… 
Je miesto pre teba!

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pripravujúcej VIII. PRR

Br. Štefan Kožuh, OFMCap
Generálny vikár 

a predseda prípravnej komisie VIII. PRR

Zasadanie defi nitória
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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

Meniny ministra generála
ROMA, Taliansko – Aj tohto roku sme v pred-
stihu oslavovali sv. Maura (12.01.2014), meniny 
nášho ministra generála. Sv. omši predsedal br. 
Mauro a následne pokračovala oslava slávnost-
ným občerstvením v priestrannom refektóriu 
medzinárodného kolégia. Mali sme možnosť vi-
dieť zhromaždenie miestneho bratstva generál-
nej kurie, medzinárodného kolégia, generálnych 
ministrov františkánskych rádov a biskupov: 
José Rodriguez Carballa, OFM, Andrès Stanov-
nika, OFMCap, mnohých hostí a priateľov.

Br. Silvester a pápež František
FLORIANA, Malta – Br. Silvester Bonavia, 
maltézsky kapucín kňaz, ktorý v roku 2013 
slávil 50. výročie kňazskej vysviacky. Päťdesiat 
rokov kňazského a rehoľného života intenzívne 
prežitého v piatich desaťročiach: “Formácia (Se-
rafínska škola, vyučovanie, fi lozofi cký seminár, 
teológia), služby (defi nítor, sekretár provinciála, 
ekonomický asistent provinciála a vice-sekretár 
na generálnej kúrii.) misionár v Keni (11 rokov), 
v Tanzánii (10 rokov) a kaplán v onkologickej 
nemocnici v Malte. 

Odkedy bol zvolený pápež František, br. 
Silvester spolu s ďalšími dvoma kňazmi a v 
spolupráci s jedným laikom z maltskej arcidie-
cézy, Josephom Farrugim sa venujú prekladom 
príhovorov, kázní a meditácií Svätého Otca do 
maltézskeho jazyka a ich šíreniu na web stránke 
v arcidiecéze a pred niekoľkými hodinami aj v 
úradnej publikácii Vatikánskeho sita. Br. Silves-
ter, ktorý sa stará o priame príhovory a úvahy 
kňazov a rehoľníkov zozbieral tieto texty do 
maltézskeho vydania v jednej zbierke, ktorá má 
140 strán. 18. novembra 2013 bol br. Silvester 
prijatý pápežom Františkom, aby spolu celebro-
vali sv. omšu v Dome sv. Marty, kde celebroval 
Eucharistiu  s kalichom, ktorý mu darovali 
rodičia pred 50 rokmi.  Pri tejto príležitosti 
daroval pápežovi Bergogliovi svoju prácu a on 
mu poďakoval a povzbudil ho, aby v tomto 
apoštoláte ďalej pokračoval, pápež mu podpísal 
osobne pergamen s apoštolským požehnaním 
a za veľkej radosti brata Silvestra mu vymenil 
kňazskú čiapku.

Bratia žiadajú znovuotvorenie
 vysokej školy sv. Františka

LAHORE, Pakistan – Bratia v 
Pakistane sa zúčastnili na de-

monštrácii kresťanov v Lahore 
proti zatvoreniu vysokej školy sv. 
Františka, založenej v roku 1842, 
ktorá slúžila najprv ľuďom na 
subkontinente a potom v roku 
1947 pri tvorbe štátu Pakistan. 
Škola, ktorá mala renomé, kde sa 
kresťania zhromažďovali podpo-

rovať mladý pakis-
tantský národ, ktorá je 
vlastníctvom katolíc-
kej Cirkvi  a ktorá bola 
priestorom aktivít po-
čas mnohých rokov aj 
pre bratov kapucínov. 
Teraz vláda v štáte 
Punjab, pod vplyvom 
veľkej špekulácie re-
alitných kancelárií, 
chce na tomto miesto 
postaviť obchodné 
centrum a námestie 
má vyplniť nová bu-

dova. Ale za tým všetkým je sku-
točný plán zmenšiť vplyv formá-
cie a vplyv miestnej kresťanskej 
populácie. Kapucíni sa zúčastňujú 
protestov v prvej línii, aby po-
mohli navráteniu toho, čo bolo 
nespravodlivo odňaté zmenšujú-
cej a prenasledovanej kresťanskej 
prítomnosti v Pakistane. 

Kurz  generálneho
sekretára pre formáciu v Afrike

ABIDJAN, Costa D´Avorio – v 
dňoch 18. – 24. januára 2014 

GSF usporiadal kurz pre bratov 
zodpovedných za pastoráciu po-
volaní a postulát, ktorý žiadal ge-
nerálny defi nítor pre Afriku br. 
Jean Bertin Nadonye. Témy boli: 
ľudská zrelosť, kritéria pre rozli-
šovanie povolania, doprevádza-
nie povolaných z františkánskeho 
pohľadu. Okrem generálneho 
defi nítora sa kurzu zúčastnili: br. 
Jaime Rey a br. Charles Alphonse 
– zodpovední GSF – br. Killian, z 
medzinárodnej rady pre formáciu 

a 16 bratov z CONCAO. 

Afrika pokračuje vo svojej reali-
te, je kontinentom plným muziky, 
farieb, úsmevov, detí, kde nikdy 
nechýbajú sny. Napriek tomu voj-
ny, nespravodlivosť, nerovnosť 
a náboženská netolerantnosť sú 
tam veľmi prítomné a volajú nás 
opäť stavať mosty a premieňať 
naše kláštory na priestory pohos-
tenia a bratskej spolupatričnosti 
pre všetkých. Počiatočná formácia 
je príležitosťou, aby sme mohli 
začať (br. Jaime Rey, OFMCap).
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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

Etapa Schola fratrum pre formátorov 
v Brazílii

HIDROLÂNDIA, Brazília – Konferencia kapucí-
nov v Brazílii (CCB) zahájila od 19. do 31. januára 
2014 druhú etapu Schola Fratrum, formačným 
stretnutím formátorov, zvlášť tých, ktorí sú v 
konferencii zodpovední za počiatočnú formáciu. 
V tomto roku sa zúčastnilo na stretnutí zhruba 30 
bratov z celej Brazílie s početnou účasťou z 2 ob-
lastí CCB a prítomnosťou bratov, ktorí pomáhajú 
premýšľať a prehlbovať jej obsah: Evaldo a gene-
rálny defi nítor br. Sergio Dal Moro. Pre sledovanie 
tejto školy sa môžete pripojiť na blog: br. Rubens 
Nunes, Mariosvaldo Florentino:

http://scholafratrum.blogspot.com.br. 

Františkán apoštoslý vikár v Sýrii

BEIRUT, Libanon – 21. januára 2014 bol vysväte-
ný za biskupa v Bejrúte v Libanone nový apoštol-
ský vikár Aleppa v Sýrii. Ide o Mons. Georga Abou 
Khazena, františkána z kustódie vo Svätej zemi. 
Vo svojom prvom posolstve ako biskupa, žiadal 
utečencov zo Sýrie, aby neopúšťali svoju krajinu a 
ich Cirkev (Francicans Media Center)

Misijná skúsenosť vo Východnom Timore

MELBOURNE, Aus-
trália – V čase od 29. 

12. 2013 – 13. 1. 2014 br. 
Ben Johnson sprevádzal šty-
roch mládencov (Troy Sur-
kitt, Eddie Parke, Thomas 
Ramsey a Daniel Belcher) 
vo Východnom Timore, 
aby mali skúsenosť s “mis-
sione-immersione” a mali 
príležitosť zúčastniť sa  na 
kapucínskej misii v Lalei, 80 
km východne od Dili, hlav-
ného mesta krajiny, pozdĺž 
cesty jedným smerom. Ide o dedinu s 
2000 obyvateľmi, obkolesenú inými 
dedinami rovnakej veľkosti.  

Posledných desať rokov prevzali do 
starostlivosti miestnu farnosť bratia 
kapucíni z Portugalska a Indonézie. 
V tomto čase sa zaoberali organizo-
vaním katechéz a podporovali pas-
torálne potreby obyvateľov dediny, 
ktorí mali v kostole východzí bod. 

Troy, 19 ročný študent nám vyroz-
prával svoje dojmy: “Nejedná sa jedno-
ducho o starostlivosť vo farnosti tak ako to 
nájdeme v Austrálii, ale aj v tejto krajine 
na ceste rozvoja je potrebné dať počiatočnú 
kultúrnu pomoc a podporovať formáciu vo 
svetle evanjelia… Bratia sú na ich misii 
podporovaní laickými misionármi. V tom-
to čase jeden pochádza z Portugalska a jed-
na z Melborune, Bernadette Sullivan. Bolo 

pre mňa prekvapením ocitnúť sa v práci v 
tomto malom  rohu sveta s niekým, kto šiel 
na tú istú strednú školu ako ja. Bernadette 
je mladá žena, ktorá po podobnej skúsenos-
ti, ktorú tu prežila v apríli minulého roku, 
sa rozhodla pomáhať kapucínskej misii 
v Lalei. A je veľkým príkladom ako nás 
Boh vedie do miest a skúseností, ktoré sme 
si sami nevedeli ani predstaviť. Svedectvo 
práce, ktorú Bernadetta podnikla v Lalei, 
mi otvorilo oči akými rôznymi spôsobmi 
Boh volá slúžiť svojmu národu. Bol som 
motivovaný nadšením a zanietením, akým 
vykonávala svoju prácu. Vidiac spôsob, 
akým čelila kultúrnym rozdielom a barié-
ram som porozumel, že nakoniec ísť slúžiť 
iným sme volaní viac  cez to, čo  je domáce 
a pohodlné. V prípade Bernadetty sa toto 
stalo vo Východnom Timore“.

www.capuchinfriars.org.au

ASSISI, Taliansko – na začiatku každého roka 
vo svete je zvykom pokúšať sa o  “šťastie” s 
nákupom miestnej, národnej, ale aj medziná-
rodnej lotérie, a s napätím čakať žrebovanie 
víťazných čísel. V kláštoroch sa toto nestáva. 
Ba naopak, v kláštoroch sa žije originálnym 
žrebovaním: “Žrebovanie svätých ochran-
cov”. 

Vo všeobecnosti to býva 5. januára večer. Kaž-
dá komunita sa stretne a predstavený pozýva 
všetkých k modlitbe, aby im Boh dal k ochra-
ne svätca, ktorý bude vyžrebovaný a ktorý sa 
tak stane špeciálnym patrónom pre nový rok. 
Každému bratovi je odovzdaný malý obrázok 
a na zadnej strane je meno svätca, ktorý sa v 
tom momente stáva jeho patrónom pre nový 
rok. A tento svätec je okrem iného navrhnutý 
ako model života, aby sme ho bližšie poznali a 

napodobňovali jeho život.

Tradícia, prevažne františkánska, je rozšírená 
aj v iných rehoľných inštitútoch a pri laikoch. 
Žrebovanie svätého ochrancu je často spojené 
s inými rehoľnými zvyklosťami. V mnohých 
kláštoroch mu predchádza požehnanie ko-
munít a izieb bratov so svätenou vodou a ka-
didlom. Predstavený kláštora spolu s ostatnými 
bratmi, prechádza priestormi kláštora,  izbami 
a prináša Božie požehnanie pre celý rok. Na 
iných miestach ako napr. na Malte, žrebovanie 
svätca je spojené so žrebovaním ešte ďalších 
dvoch mien:  Jeden lístok je so žijúcim bratom 
a druhý lístok s menom zomrelého brata, za 
ktorých by sa mal brat modliť počas celého 
roka. Takmer vo všetkých kláštoroch okrem 
žrebovania mena svätého sa pričleňuje k tomu 
záväzok pozostávajúci zo špeciálneho úsilia 

praktizujúceho celý rok.  

Veľmi často sa žrebovanie svätého ochrancu 
robí za prítomnosti veriacich zhromaždených 
vo farskom kostole. V niektorých františkán-
skych kostoloch je žrebovanie svätca spojené 
s “bozkom  Dieťaťa” najstaršej ľudovej tra-
dície, ktorá sa uskutočňovala v deň Zjavenia 
troch kráľov. Farníci po bozkaní Dieťaťa do-
stávajú obrázok s menom svätého ochrancu. 
Tieto obrázky  odnesú aj starým a chorým vo 
farnosti. 

Svätý ochranca, svätý určený na nasledovanie, 
svätý určený na lepšie poznanie nie je iba pek-
nou tradíciou, ale je tiež povzbudením žiť in-
tenzívnejšie vlastný rehoľný život a život ľudí 
poslaných na cestu svätosti.

Br. Egidio Canil, OFMConv

Františkánska tradícia: žrebovanie svätých ochrancov


