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Nejmilejší, je důležité, aby sport 
zůstal hrou! Jedině když zůstane 

hrou, prospívá tělu i duchu. A právě 
proto, že jste sportovci, vybízím vás, 
abyste nejen hráli, jak to již činíte, 
ale abyste se i v životě nasadili do 
hry jako ve sportu. Dejte se do hry 
při hledání dobra, v Církvi ve společ-
nosti, beze strachu, odvážně a nadše-
ně. Je třeba dát se do hry s ostatními 
i s Bohem. Nespoko-
jujte se s nerozhodnou 
»remízou«, vydejte 
ze sebe to nejlepší, 
nasaďte svůj život 
za to, co má skuteč-
nou hodnotu a co je 
trvalé. Nespokojujte 
se s těmito vlažnými 
životy, s životy »v ne-
rozhodné remíze«: ne, 
ne! Postupujte vpřed a 
vždycky usilujte o ví-
tězství! Kéž toto mist-
rovství světa proběhne 
pokojně a v přátelské 
atmosféře, vždy při za-
chování vzájemných ohledů, v soli-
daritě a bratrství mezi muži a ženami, 
kteří uznávají, že jsou členy jedné 
rodiny. Kéž toto fotbalové mistrov-
ství světa není pouze sportovní slav-
ností, ale kéž se promění ve slavnost 
solidarity mezi národy. Sport je totiž 
nástrojem pro sdílení hodnot rozvíje-
jících dobro lidské osoby, a pomáha-
jících budovat pokojnější a bratrštěj-
ší společnost. Mysleme na čestnost, 

vytrvalost, přátelství, na sdílení a na 
solidaritu. Existují tři zásady prak-
tického sportu, tři podstatné posto-
je, které napomáhají míru: nutnost 
trénovat, férová hra, a úcta k protiv-
níkům. Jestliže je k vítězství nutné 
trénovat, můžeme v této sportovní 
praxi vidět metaforu pro náš život. 
Chceme-li v životě dosáhnout dů-
ležitých výsledků, musíme bojovat, 

trénovat, namáhat 
se. Sportovní duch 
na nás klade takové 
nároky, klade nám 
před oči obraz obě-
tí nutných k tomu, 
abychom rostli ve 
ctnostech, jež utvá-
řejí charakter oso-
by. Jestliže zlepšení 
osobnosti vyžaduje 
intenzivní a stálý tré-
nink, tak ještě více 
sil je třeba vynaložit 
k dosažení míru mezi 
»zlepšenými« jed-
notlivci a národy! Je 

také důležté zachovávat zásadu 
férové hry, aby se fotbal stával ško-
lou výchovy ke kultuře setkávání, 
uvádějící harmonii a pokoj mezi ná-
rody. K vítězství je třeba překonávat 
individualismus, egoismus, všechny 
podoby rasismu, netoleranci, a ma-
nipulaci s lidskou osobou. V kopané 
tedy přítomnost individualistů před-
stavuje překážku pro úspěch týmu. 
Jestliže se však chováme jako indivi-

Jak vyhrát mistrovství

dualisté v životě, a přehlížíme osoby, 
které nás obklopují, rodí se předsudek 
zasahující celou společnost. Tajem-
ství vítězství na hřišti, ale také v živo-
tě, spočívá v tom, umět brát ohled na 
mého druha v týmu, a stejně tak i na 
mého protivníka. Nikdo nevyhrává 
sám, ani na hřišti, ani v životě! Kéž 
se nikdo nestraní druhých a necítí se 
vyloučen! A jestliže je pravda, že na 
konci těchto mistrovství pouze jeden 
národní tým bude moci zvednout po-
hár vítěze, když si vezmeme k srdci 
poučení, kterým nás učí sport, všichni 
budeme vítězi, protože posílíme svaz-
ky, které nás pojí.

před oči obraz obě-
tí nutných k tomu, 

by. Jestliže zlepšení 

k dosažení míru mezi 

(Vatikánský rozhlas)

Videoposelství papeže Františka pro fotbalové mistrovství světa 2014

Řím, Itálie – Generální rada se se-
tkala k řádnému zasedání v Římě 

ve dnech 16. až 19. června. Kromě ob-
vyklých činností právně-administrativní 
povahy se také přiblížilo setkání nových 
ministrů provinciálů, které bylo pláno-
váno na 22. až 29. června do Frascati. 
Jedná se o významné každoroční setkání 
generální rady a všech orgánů generál-

ní kurie se spolubratřími, kteří začínají 
svou službu animování správních oblas-
tí. Následně bylo mezi tématy na pořadu 
dne projednáno i nastávající: 

- Mluvilo se o návratu fraternity gene-
rální kurie do kláštera na Via Piemonte, 

- Byly zrekapitulovány kroky až dopo-
sud podniknuté při přípravě slavení pří-

ští PRŘ. 

- Byla přijata demise na úřad provinč-
ního poradce předložená br. Vojtěchem 
Dvouletým; 

- Provincie Flandro-Belgická: v návaz-
nosti na demisi z úřadu provinčního 
vikáře, předloženou br. Hugo Gerar-
dem, byl 4. poradcem jmenován br. Luc 

Ř
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P R O  N Á Z O R N O S T
F O R M A C E  V  K A P U C Í N S K É M  T Ý M U

Sv. Pavel píše 
v Prvním listu 

Korinťanům: 
“Což nevíte, že 
na stadionu sice 
všichni závodí, 
ale jen jeden 
získá odměnu? 
Běžte tak, abyste 
ji dosáhli. Ti, 

kdo soutěží na dráze, všestranně 
se ovládají, aby dosáhli pomíjivý 
věnec. My to však máme dělat, 
abychom dosáhli věnec nepomí-
jivý” (1 Kor 9,24-25). Jistě dobře 
víte, jak náročný je život vrcholo-
vého sportovce. Požadavky jsou 
stále vyšší. To, co kdysi byla jen 
zábava a příležitost ke společnému 
rozptýlení, stává se zaměstná-

ním poznamenaným konkurencí. 
Často se ten druhý stává nejen 
protivníkem, ale i konkurentem, 
kterého je třeba porazit. Není 
to pak už jen prostý protivník z 
druhého týmu. Dokonce i můj druh 
se může stát konkurentem, který 
mne touží vyřadit, aby zaujmul 
mé místo v soutěži. To, co možná 
bylo sváteční chvilkou, se mění ve 
skutečnou krutou bitvu o vyřazení. 

Na hřišti je totiž místo jen pro je-
denáct. Jestliže přijde někdo další, 
je třeba někoho vyloučit. Důležité 
je vyhrát, porazit, a pokud možno 
i ponížit druhého. Aby toho bylo 
možné dosáhnout, je tu všemocný 
trenér, který dává směrnice a mo-

tivuje, zařazuje a vyřazuje, vznáší 
stále vyšší tělesné i emocionální 
požadavky. Přesto i ten nejlepší tre-
nér na světě nedokáže nic, pokud 
nebude mít k dispozici schopné 
sportovce, ochotné cedit svou krev 
za společnou věc. Sportovec musí 
plnit požadavky, přemáhat se a 
vyhrávat, nebo odjede ze scény. 
Kolik je tu obětavosti, kolik úsilí, 
kolik odříkání a oddanosti! Kolik 
vynaloženého času, kolik trénin-
ků, kolik cvičení, kolik snahy být 
stále lepší, být nejlepší! A proč toto 
všechno? Pro pomíjivý věnec, pro 
přechodnou slávu. Nemám v úmy-
slu vynášet morální odsouzení toho 
všeho. Pouze si kladu otázku: Jaké 
poučení mi toto všechno nabízí? 
Jaká poučení z toho můžeme 

vytěžit pro náš bratrský život? 
A zvláště pak, co mi toto všech-
no vnuká pro stálou i počáteční 
formaci? Můžeme, nebo snad 
i musíme, nesouhlasit s mnoha 
věcmi, které se dějí na fotbalovém 
hřišti i mimo něj. Avšak nemůžeme 
si nevšimnout, jak našemu živo-
tu, ve srovnání s tímto sportem, 
chybí lesk, rozechvělost, motivace, 
nutící nás k vydanosti života až 
do konce. Myslím na křesťany 
prvotní Církve, na nespočetné 
mučedníky včerejška i dneška, 
na chlapce Tarsicia, na děvčátko 
Anežku Římskou, na starce Ignáce. 
Tato jejich »ano« nám zanechala 
zprávu o nekompromisní radikál-
nosti. Jistá prostředí, nazývaná 
formačními, na mne občas působí 
dojmem šedé oblohy bez slunce, 
která živí beznaději. Často máme 
strach dát odpověď na výzvy, a 
spokojujeme se s dojemnými rozjí-
máními, které s nikým nepohnou a 
k ničemu nevedou. Formovat pro 
náš život se stává možné tehdy, 
když se rozjímání mění v praxi, v 

cvičení a nepřetržitý trénink. 
Cvičení musí být stálé, nikoliv 
jen nárazové. Hodnoty našeho 
života si vnitřně osvojíme do té 
míry, nakolik se v nich pravidelně 
cvičíme, denně a dlouhou dobu. V 
tomto procesu je hlavním činitelem 
právě formovaný. Bez jeho vlastní 
snahy nedosáhne úspěchu ani ten 
nejlepší formátor na světě (trenér), 
ani Duch svatý jakožto prvořadý 

vychovatel. Proces formace pro 
náš život je na všech stupních 
směsí Boží milosti a lidského úsilí. 
Z toho důvodu jsou formovaný, 
formátor a formační společenství, 
jediným pracovním týmem, který 
se usilovně, s důvěrou a vytrva-
le snaží, aby takový proces byl 
možný. Doufám, možná naivně, 
že všechna tato energie onoho, tak 
řečeno, největšího sportovního 
divadla na zemi, nás nakazí a nás 
vtáhne, abychom pociťovali roze-
chvělost pro náš řeholní život, náš 
formační proces a naše poslání. Jis-
tě tak budeme významněji přítomni 
uprostřed tohoto našeho světa, tak 
potřebujícího svědectví a učitele. 
Závěrem chci 
říci, že v týmu 
Ježíše Krista 
nejsou vylou-
čení. Všichni se 
mohou účast-
nit, aniž by 
někoho zraňo-
vali, vylučovali 
a vyháněli.

Formace
v kapucínském týmu

Br. Sergio Dal Moro, OFMCap
generální rádce
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Vansina;

- Kustodie Turecka se v nejbližší době 
stane provinční delegaturou závislou 
na Provincii Emilia-Romagna;
- Zasedání v červnu 2015 bude trvat 
dva týdny od 8. do 19. června 2015;
- br. Joaquim Hangalo byl jmenován 
vikářem fraternity kurie a nahradil tak 
br. Massimo Rosinu, který zůstává na 
kurii jako zvláštní sekretář generálního 
ministra.

BANGALORE, Indie – Ve 
Františkánském institutu spi-

rituality (FISI) v Bangalore se 
ve dnech 1. až 2. června usku-
tečnilo setkání nových ministrů 
(ze sedmi provincií), zvolených 
mezi lednem a červnem 2014. Je 
to poprvé v dějinách indických 
kapucínů, co se uskutečňuje po-
dobné setkání. Animátory setkání 

byli: generální vikář br. Štefan 
Kožuh, generální rádce br. Mi-
chael Fernandes, viceprokurátor 
Řádu br. Albert D’Souza, a gene-
rální sekretář br. Clayton Fernan-
des. Přítomni byli také předseda 
Konference CCMSI br. Raphie 
Paliakkara a sekretář Konference 
br. A.J. Mathew. Účastníků bylo 
celkem třicet šest.

Zasedání generální rady

ŘÍM, Itálie – V Koleji sv. 
Vavřince z Brindisi v Římě se 

setkala k mimořádnému zasedání 
poprvé v novém složení komi-
se »Project Managers«, členové 
Úřadu pro ekonomickou solida-
ritu v Řádu. Zasedání probíhalo 
od 17. do 20. června v příjemné 
atmosféře bratrské spolupráce. 
Podle nedávné reformy Stanov 
pro solidaritu se počet členů ko-
mise zvýšil ze tří na sedm členů. 
Nastala tím tedy optimální pří-
ležitost k přivítání nových členů 
a k důkladnému seznámení se 

současnou situací kapucínských 
Konferencí na celém světě se 
současným pohledem do bu-
doucna. Připomínáme, že k úko-
lům Project Managers a Komise 
pro mezinárodní ekonomickou 
solidaritu v Řádu patří studium a 
hodnocení žádostí o podporu pro 
misie, počáteční formaci, a pro-
jekty, přicházející každý rok na 
Úřad pro solidaritu. Děkujeme 
bratřím za jejich cennou službu, 
kterou poskytují Řádu.

ŘÍM, Itálie – Jako obvykle, zasedání 
generálního defi nitoria je současně 
termínem místní kapituly fraterni-
ty generální kurie. Při té příležitosti, 
dne 20. června – generální ministr br. 
Mauro, ohlásil jmenování nového vi-
káře fraternity, br. Joaquima Hangalo, 

bratra laika, 
z d ů r a z ň u j e 
ministr – po-
cházejícího z 
Kustodie An-
goly, a v sou-
časnosti od-
p o v ě d n é h o 
za počítačo-
vou síť kurie. 
Popřál našemu spolubratrovi dobré 
pokračování v nové službě a vyjád-
řil vděčnost br. Massimo Rosinovi, 
zvláštnímu sekretáři generálního mi-
nistra, který až dosud vykonával tuto 
službu bratrsky a velkodušně.

Nový vikář fraternity
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K A P U C Í N S K Á  P Ř Í T O M N O S T  -  F R A N T I Š K Á N S K Á  R O D I N A
S T Ř Í P K Y

PADOVA, Itálie – Obličej 
sv. Antonína z Padovy byl 

rekonstruován a veřejně před-
staven v Padově ve dnech 12. 
až 22. června 2014. Nedosáhl 
toho zázrak, nýbrž technolo-
gie a spolupráce specialistů. 
Brazilský 3D designér Cicero 
Moraes rekonstruoval podobu 
světce »při zataženém nebi«, 
aniž by znal jeho identitu. Když 
mu prozradili, že se nejedná o 
nějakého fi lozofa nebo rytíře, 
ale o sv. Antonína z Padovy, byl 
nejprve zmaten, ale pak upřím-
ně dojat. Komentoval to takto: 
“Svěžest a síla té tváře působí 
skutečně silným dojmem… Je 
to jako okno do intenzivního 
života vášnivě zapáleného pro 
Království!” A pokračuje: Ob-
držel jsem zprávu, ve které stálo 
jméno rekonstruované tváře: »S. 
Antonio di Padova«. V první 
chvíli jsem nechápal… Pociťo-
val jsem to jako elektrický šok. 
Byla to pro mne velká pocta ale 
také velký úlek hledět do očí 
světce. Také mí spolupracovníci, 
když jsem jim sdělil identitu té 
tváře, tak velmi portugalské, 

byl celí bez sebe. Předtím mi 
prozradili pouze základní data: 
muž, 36 roků, kavkazský typ. 
V každém případě jsem si kladl 
otázku, kdo je ten muž. Když 
jsem se to dozvěděl, zůstal jsem 
neschopen slova. I když nejsem 
náboženský nijak zvlášť zbožný, 
pocítil jsem velkou odpověd-
nost. Miliony lidí na světě uvidí 
tvář svého Světce”.

Rekonstruován 
obličej sv. Antonína

Rozeslán dotazník pro VIII. PRŘ Ř
ŘÍM, Itálie – Svým listem z 8. června t.r., 
poslaným o slavnosti Seslání Ducha sva-
tého, rozeslal generální ministr, prostřed-
nictvím přípravné komise jím ustanovené, 
ministrům, kustodům a všem bratřím Řádu, 
dotazník ohledně příští Plenární rady Řádu 
– VIII. PRŘ – na téma »Milost práce«. Tím-
to nástrojem zamýšlí naslouchat názorům 
každého bratra na tuto důležitou událost, 
a chce všechny zapojit do přemýšlení a do 
přípravy pracovního textu (instrumentum 
laboris), kterým by dal delegátům PRŘ k 
dispozici co nejširší pohled na věc. Jsou 
předloženy dva typy otázek: otázky osobní 
– určené k přemýšlení každému bratrovi – 
a otázky komunitní, promýšlené na místní 
kapitule nebo na shromáždění, které je pak 
třeba shrnout do online formuláře (www.
ofmcap.org a www.ofmcap.net) v sekci pří-
stupné pouze vyšším představeným, jak to 
naznačuje i list samotného generálního mi-
nistra. Odpovědi musí dorazit ke komisi to 
příštího 4. října.

Ulice pojmenována po kapucínovi
CÓRDOBA, Španělsko – Dne 31. května 
byla městečku Sotogordo (Puente Genil 
– Córdoba) pojmenována jedna ulice po 
kapucínském knězi, novináři a zaklada-
teli »Asociación Paz y Bien«, br. Rafaeli 
Pozo. Návrh byl jednomyslně přijat všemi 
politickými stranami na radnici. Společně 
se starostou přestřihl br. Rafael pásku za 
přítomnosti rozličných zástupců světské 
společnosti, kteří ho obdivují a děkují mu 
za významné sociální aktivity podnik-
nuté především pro tělesně postižené. V 
děkovných slovech br. Rafael připomněl 
především potřebu neztrácet z očí »ulici« 
hodnot, jedinou cestu, která je v životě 
opravdu důležitá.

Jmenování apoštolského administrátora
CHAPECÓ, Brazílie – Svatý Otec Franti-
šek jmenoval apoštolským administrátorem 
diecéze Chapecó na jihu Brazílie našeho 
spolubratra někdejšího generálního defi ni-
tora Řádu Mons. José Gislona, ordináře z 
Erexim. Patří mu naše modlitby s přáním 
požehnané pastorační práce v jeho diecézi 
a pozitivní přijetí v jeho novém úřadu apoš-
tolského administrátora.

Assisi, Itálie – Assisi se při-
pravuje na první ročník 

»Assisi: Pax Mundi«, což je 
mezinárodní přehlídka fran-
tiškánské posvátné hudby, jež 
proběhne ve dnech 16. až 19. 
října 2014 na františkánských 
místech v Assisi. Událost or-
ganizují a propagují Františ-
kánské rodiny ve spolupráci 
s Hudebním sborem papežské 
baziliky sv. Františka. Tato 
přehlídka není soutěžní, a 
mohou se tedy zúčastnit jak 
chrámové sbory, tak i skupiny 
instrumentální hudby s jaké-
koli země a národa. Účelem 
takové přehlídky je přispět k 

propagaci kultury posvátné 
hudby, zvláště pak té, které je 
inspiračně nebo kompozičně 
vázána na postavu sv. Františ-
ka a na františkánský svět. Cí-
lem tohoto setkání rozličných 
chorálních a instrumentálních 
skupin je dosvědčovat, že je 
možné rozvíjet a šířit pokoj-
nou kulturu a spolupráci mezi 
rozličnými národy a kultura-
mi v duchu Assisi. Ti, kdo se 
chtějí účastnit, mohou se za-
psat zde:
www.fraticappucciniassisi.it
assisipaxmundi@libero.it

Assisi Pax Mundi: Mezinárodní festival 
františkánské posvátné hudby


