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Príchod kapucínov do Indie sa 
datuje v roku 1632, keď skupina 

misionárov vstúpila do Pondicher-
ry s úmyslom priniesť misionársky 
rozmach do Tibetu a Nepálu; svoje 
misionárske iniciatívy rozšírili vo 
vikariáte Agra a Patna. Zhruba po 
dvestopäťdesiatich rokoch veľké-
ho misionárskeho úsilia sa zrodila 
možnosť implantovať Rád v Indii. 
V roku 1880 bol otvorený dom no-
viciátu v Mussoorie, ktorý viac-me-
nej po desiatich rokoch bol zavretý 
pre nedostatok povolaní. 26. feb-
ruára 1922 na naliehanie vtedajšie-
ho ministra generála br. Giuseppe 
Antonia di Persiceta urobili druhý 
pokus pre príchod kapucínov do 
Indie. Osobne otvoril noviciát v 
Sarhane, ktorá sa nazýva kolískou 
kapucínov v Indii. Pri tejto príleži-
tosti boli prijatí do noviciátu, kto-
rý je zasvätený sv. Fidelovi zo Sig-
maringen, dvaja Indovia. Miestni 
predstavení z Agry, Ajmeru, Alla-
habadu a Lohoru boli spoluzodpo-
vední za zdar tejto misie. Povolania 
prichádzali z viacerých diecéz v In-
dii, ale viac z juhu ako zo severu. 
Prví domorodí bratia boli potom 
poslaní do Európy, aby pokračova-
li v štúdiách spolu s francúzskymi 
bratmi v Brueste, Trous a Nantes. 

India je politicky federálnou, de-
mokratickou a parlamentárnou 
republikou, so systémom posta-
venom na “duplicitnej štruktúre 
vlády” v pevnom centrálnom fede-
rálnom zväze so štátmi na perifé-
rii a hlavou vlády je prezident. V 
porovnaní s inými demokratický-
mi krajinami India má veľa poli-
tických strán a snaží sa o ústavnú 
harmóniu medzi nezávislou výkon-
nou mocou, legislatívnou a súdnou 
mocou už od roku 1947.  
Nedostatok homogénnosti v indic-
kej populácii je od vzniku na zákla-
de jej rozdelenia na rôzne sektory 
populácie v ráde podľa postup-

nosti, oblastí, jazyka, kasty a rasy. 
Indická spoločnosť, s ohľadom 
na akékoľvek iné veľké civilizácie 
sveta, je absolútne pluriformná, čo 
sa týka sociálnych rozdielov. Pre-
dovšetkým existuje rozdielnosť 
medzi sociálnymi štruktúrami na 
severe a na juhu. V detailoch je 
veľký rozdiel v úrovni bohatstva a 
sily v Indii. Chudobní a bohatí žijú 
spolu na meststkých a vidieckych 
územiach. Odlišnosti tried sa na-
chádzajú takmer vo všetkých osíd-
leniach v Indii.

Indické náboženstvá majú hlboké 
historické korene. Južná antická 
ázijská kultúra, má najmenej 4500 
rokov, prišla do Indie predovšet-
kým formou náboženských textov. 
Zbožní hinduisti, pestrá skupina 
fi lozofi ckých  a zbožných tradícií, 
pri sčítaní ľudu v roku 1991 mali 
687,6 milióna ľudí, inými slova-
mi 82 % populácie. Budhizmus 
a janizmus, antické mníšske tra-
dície mali veľký vplyv na indické 
umenie, fi lozofi u, spoločnosť a 
zostávajú dôležitou náboženskou 
minoritou v dvadsiatom storočí. 
Fakticky so 101,5 mil. moslimov 
(12,1 % populácie), sikhizmus, kto-
rý začal v Punjabe v XVI. storočí je 
rozšírený v celej Indii a počínajúc 
polovicou XIX. storočia aj vo sve-
te. Kresťanstvo, reprezentujú všet-
ky denominácie, história má svoje 
stopy v Indii z čias apoštolov a v 
roku 1991 malo 19,6 milióna stú-
pencov. S obchodníkmi prišlo na 
západné pobrežie židovstvo a zo-
roastrizmus. V Indii je aj rôznosť 
náboženských kmeňových skupín, 
nezávislí sú nositelia jedinečných 
etnických živých tradícií.   
Generálna kapitula v roku 2012 
rozhodla o zvolení generálneho 
poradcu osobitne pre Indiu. Jed-
notlivé oblasti v Indii rastú veľmi 
rýchle čo do počtu, ducha a kapu-
cínskej charizmy. Po mojom zvole-

Kapucíni v Indii
Br. Michael Fernandes, generálny radca OFMCap

ní za generálneho poradcu som mal 
možnosť navštíviť všetky provin-
cie. Uspokojivou je živá práca v 14 
provinciách plne sa rozvíjajúcich 
spolu s dvomi kustódiami a štyrmi 
delegáciami, medzi ktorými je Sri 
Lanka. 

Je veľa pozitívnych znakov na 
čulom kapucínskom živote žitom v 
tejto časti sveta: v Indii je viac ako 
200 bratstiev (kláštorov, komunít 
alebo domov) Tento rast počtu 
bratov je v plnom kontraste s ne-
dostatkom povolaní v západných 
krajinách. V Indii je teraz zhruba 
1400 bratov, spolu s niektorými 
inými, ktorí pracujú ako misionári 
v iných krajinách. Mimoriadny rast 
počtu povolaní ovplyvnil aj fakt, že 
Rád a Cirkev obrátili svoju pozor-
nosť smerom k Indii. Ide o cestu, 
ktorá začala v roku 1632, keď prví 
kapucínski misionári vstúpili na 
územie Indie. Teraz India vstupuje 
na západ.
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D O  P O Z O R N O S T I
S L O V O  J E  S O L I D A R I T A !

Brat Aklilu môžeš sa predstaviť 
niekoľkými slovami?

Volám sa br. Aklilu Petros. Som 
pôvodom z Wolaity na juhu 
Etiópie a som členom kustódie 
kapucínov v Etiópii. Už nie-
koľko mesiacov som v Ríme 
ako člen úradu ekonomickej 
solidarity. Som zodpovedný za 
solidaritu. 

Čo znamená zodpovedný za solida-
ritu, v čom spočíva tvoja práca?
Ide o hľadanie a udržiavanie 
kontaktov so súkromnými 
agentúrami, dobrodincami a s 
našimi provinciami a kustódia-
mi, aby poznali čo práve robí-
me v tejto oblasti solidarity a v 
Ráde a v konečnom dôsledku 
povzbudiť ich štedrosť. 
Môžeš mi vysvetliť čo znamená 
solidarita v Ráde?
Nejde predovšetkým o zbie-
ranie peňazí alebo dobier. 
Solidarita spočíva v tvorbe 
jednotného ducha zdieľania 
medzi všetkými: medzi tými, 
ktorí majú viac s tými, čo majú 
menej. Jedna z výziev spočíva v 
porozumení ako môžu byť po-
užité a rozvíjané zdroje, ktoré 
máme; ako napr. pôda, sociálne 
diela, farnosti. 

Pre toto je predovšetkým 
dôležité komunikovať a vycho-
vávať.  Bratia sa musia stále 

viac učiť žiť z ovocia ich práce. 
Táto potreba sa okrem bratov 
týka aj ľudí, ktorí zdieľajú tie 
isté podmienky. Dnes nemôže-
me viac ako v minulosti žiadať 
o pomoc tzv. rozvinuté krajiny. 
Krízu vidieť všade. 
Kedy stretávaš dobrodincov, ako 
predstavuješ projekty?
Vysvetlím im, že v mnohých 
krajinách sveta čelíme potre-
bami bratov na misiách, vo 
formácii mladých bratov a soci-
álnych projektoch. Aj chudob-
ní majú právo na slušný život. 
Mladá generácia má právo na 
formáciu, chorí na vhodnú lieč-
bu, populácia na pitnú vodu. 
Dnes je však mentalita trochu 
zmenená. Dobrodinci sa viac 
zaujímajú o rozvojové projekty. 
Pre formáciu kandidátov na 
rehoľný život, pre podporu 
misionárov, odpovedajú: “Týka 
sa vás, postarať sa.” Zatiaľ čo 
nám dajú dôveru pre rozvojové 
projekty.  

Naproti rastu požiadaviek 
mnohých inštitútov a združení, 
dobrodinci  sú nedôverčiví a 
chcú si byť istí komu dajú ich 
peniaze. Sú mnohé prípady, 
kde sú podvodníci. Z tohto dô-
vodu, keď dostaneme pomoc 
na projekt snažíme sa informo-
vať dobrodincov od začiatku 
až do konca listami fotografi a-

mi a dokumentáciou. 

Ako si prišiel k tejto potrebe pre-
rozdeľovania a solidarity?
Keď som bol doma vo Wo-
laite, poslali ma pracovať pre 
rozvoj sociálnych diel. Neskôr, 
v roku 2006 som bol pozvaný 
riadiť jednu z našich škôl v 
Sodde. Táto škola pre dievčatá 
odpovedala na veľkú vzdela-
nostnú požiadavku, pretože vo 
všeobecnosti je štúdium pre 
dievčatá nedostupné. Žiaľ táto 
škola bola v tom čase takmer 
opustená a učitelia boli málo 
kvalifi kovaní. Hovoril som: 
“Chudobná škola, chudobní 
ľudia!” Stotožnil som sa s touto 
výzvou. Podarilo sa mi moti-
vovať dobrodincov, u ktorých 
som mal dôveru a podporili 
ma. 

Verili, že tento môj projekt je 
pre budúcnosť najlepší. Na 
vlastné oči som videl, že ľud-
ská solidarita môže beznádej 
premeniť na skutočnosť. Dnes 
tridsaťpäť kvalifi kovaných uči-
teľov odovzdáva svoju energiu 
službe 1200 žiačkam. Ak si 
presvedčený a si motivovaný 
silnou túžbou,  spojením iných, 
ktorí zdieľajú ten istý sen, je 
možné pokorne siať a jedného 
dňa vidieť s úžasom nečakané 
ovocie.

Slovo je solidarita!
Rozhovor s br. Aklilu Petros, zodpovedným za solidaritu

Rozhovor urobil br. P.M.
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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 E  S P R Á V Y

RÍM, Taliansko -  Ofi ciálne 
otvorenie rekonštruovanej 

budovy generálnej kúrie sa oča-
káva 13. septembra, ale 4. augus-
ta sa bratstvo z generálnej kúrie 
vrátilo do svojho sídla na Via Pie-

monte 70. 14. augusta slávili prvé 
vešpery z Nanebovzatia Panny 
Márie v obnovenom kostole a na-
sledujúci deň bola slávená prvá sv. 
omša. Nasledoval obed s barbe-
cue v našej záhrade.

ASMARA, Eritrea – Náš spo-
lubrat a člen bratstva na ge-

nerálnej kúrii, br. Amanuel Mes-
gun Temelso z provincie Eritrea, 
doteraz generálny asistent pre 
OFS, bol zvolený za provinci-
álneho ministra v Eritrei počas 
poslednej provinciálnej kapituly 
24. júla. Štyria generálni asistenti, 
menovaní generálnymi ministra-
mi, OFM, OFMCap, OFMConv 

a TOR sú členmi Predsedníctva 
medzinárodnej rady, ktorá zod-
povedá za koordináciu a animá-
ciu OFS na svetovej úrovni. Ich 
špeciálnou úlohou je pastoračná 
a duchovná asistencia v jednotia-
com hnutí OFS, ktoré sa rozvíja 
kolektívne. Tvoria Konferenciu 
generálnych asistentov. Br. Ama-
nuelovi želáme úspech v jeho no-
vej službe.

Encyklika o stvorení a úcte
k životnému prostrediu?

CITTÁ DEL VATICANO – Pápež 
František referoval, že strávil me-
siace pri písaní novej encykliky o 
stvorení a úcte k životnému pros-
trediu. Podľa vatikánskych zdrojov, 
text by mohol uzrieť svetlo sveta za-
čiatkom roka 2015. V marci, počas 
audiencie s predstavenými fran-
tiškánskych rádov, pápež vyjadril 
akým dôležitým je pre neho tento 
argument a pýtal sa ich na názor. 
Br. Michael Anthony Perry, ge-
nerálny minister OFM vysvetľuje: 
Pápež sám vyzdvihol otázku život-
ného prostredia a hovoril o svojej 
veľkej starosti a potrebe, aby Cir-
kev hľadala spôsob ako odpovedať 
na tieto otázky s lepším využitím 
vedy. Ale tiež ako najlepšie vyu-
žívať dobrú vôľu “celého ľudstva 
a zjednotiť sa v dohode na vytvo-
rení zodpovednosti za ekologickú 
krízu”. Františkánski lídri mu odo-
vzdali jednu kópiu textu “Františká-
ni pre ekológiu”, aby mu tento text 
pomohol premýšľať o tejto téme. V 
texte sú citované niektoré iniciatívy 
na tomto poli, ktoré rád uviedol do 
života aj s pomocou osôb iných 
vierovyznaní. Majte na pamäti, že v 
októbri bude synoda o rodinnom 
živote. Najprv bude pre-synoda a 
potom synoda. Pápež bude veľmi 
zaneprázdnený prípravou tejto sy-
nody. (www.ofm.org)

Kapucín vyznamenaný
kráľovnou Španielska

NAVARRA, Španielsko – 1. júla 2014 
kráľovskí manželia Španielska, Don 
Felipe a Doña Letizia odovzdali br. 
Jesùs Esteban Morràs cenu “Prin-
cipe de Viana” 2014 za nábožen-
stvo v historickom Tarcisio de Az-
cona pri slávnosti, ktorá sa konala 

v kláštore San Salvador Leyre, kde 
bolo slávnostné otvorenie reštau-
rovaného organa a ročný tradičný 
príspevok kráľovi z Navary. Prémia 
Principe de Viana, ktorá tento rok 
má už XXV. ročník a udeľuje ju vlá-
da z Navary ako uznanie jednot-
livcom a inštitúciám, ktoré sa zao-

Generálny asistent OFS
bol zvolený za provinciála

Kúria: z Kolégia
na Via Piemonte
Kúria: z Kolégia

na Via Piemonte
Kúria: z Kolégia

Stretnutie pre pokoj:
“Fly for Peace”

Stretnutie pre pokoj:
“Fly for Peace”

Stretnutie pre pokoj:

TRAPANI, Taliansko – Od 
18. – 20. júla sa uskutočnilo 

v Erice, Trapani stretnutie, kto-
ré poukazovalo na pokoj, s ná-
zvom “Fly for Pece”, na ktorej 
sa zúčastnil br. Benedict Ayodi, 
zodpovedný za úrad GPSC na ge-
nerálnej kúrii, spolu s viacerými 
spolubratmi kapucínmi a členmi 
františkánskej rodiny. Stretnutie 
organizovala asociácia “Fly for 
Peace”, ktorej predsedal br. An-

tonio Tofaneli, OFMCap v sú-
lade s “duchom Assisi” aby sme 
dokázali urobiť potrebné kroky 
k dialógu a láske k blížnemu v 
stredozemí. 

V tom istom čase, keď mnohí 
muži a ženy rôzneho veku, rasy a 
náboženstva sú skúšaní utrpením 
a smrťou, ktorú prináša vojna, 
viacerí sa zišli, aby sa podelili s 
kultúrnymi  rozdielmi, rozdielmi 

Fotografi e z tejto udalosti si môžete pozrieť na stránke: www.ofmcap.org
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berajú tvorivým výskumom umenia, 
muziky, literatúry a vedy. 

Prezidentka provincie Navara, Yolan-
da Ginger, poďakovala kráľovskému 
manželskému páru za návštevu Na-
varry a predstavila víťaza, ktorého 
opísala ako “kľúčovú postavu pre 
pochopenie zložitosti našej histórie, 
predovšetkým v dešifrovaní jedné-
ho z najdôležitejších procesov, ktorý 
podmanil Navarru v roku 1512”. Vo 
svojom príhovore pri prevzatí ocene-
nia br. Jesùs spomenul niektoré úse-
ky svojho pôvodu a svojej skúsenosti 
ako historika, ktorý detailne pochopil 
spôsob vlády Ferdinanda a Izabely, 
životopis Izabely I. Kastílskej, históriu 
kapucínov a toho čo nazýva “vrodený 
blok”, mikrostória údolia Yerri a svoj-
ho rodného mesta Azcony.

“Mamma Afrika”: Umenie a pred-
stavenie solidárne a putovné
PORTO, Portugalsko – Putovné a so-
lidárne predstavenie má názov “Ma-
ma´Africa 2014”, ktoré účinkovalo 
celý mesiac júl na rôznych miestach 
Portugalska, aby pomohlo projek-
tom koordinovaných kapucínom br. 
Fernandom Venturom v Afrike v  São 
Tomé, v Príncipe a v Mozambiku. 
Predstavenie zahrali v Alma Mater 
Artis Association, s cieľom podporiť 
humanitárnu kauzu banky mlieka v  
São Tome e Principe. Predstavenie, 
ktoré zamierilo smerom k africkému 
kontinentu, bolo zostavené v rôz-
nych umeleckých predstaveniach, 
ktoré zahŕňali tanec, divadlo a živú 
muziku.

Účinkujúcich bolo 80 detí a mladých, 
bola to skupina tanca z rôznych škôl 
v Portugalsku. Okrem banky mlie-
ka, br. Fernando vedie a podporuje 
rôzne projekty detí a dospievajú-
cich, ktorí sú v ťažkostiach, siroty a 
negramotných v Milange, v Mozam-
biku. Zapájaním inštitúcií a osôb 
dobrej vôle do týchto projektov, sa 
darí odstrániť hlad aspoň niekomu 
aj napriek tomu, že hlad zo sveta 
nevymizne, ako  br. Fernando stále 
opakuje.

viery a zamestnania, so skúse-
nosťou dialógu a rešpektu pre 
iných, aby vybudovali mosty 
spoločenstva pre svet pokoja. 
“Dni pre pokoj” za začali v pia-
tok 18. júla v Centre vedeckej 
kultúry “Ettore Majorana” v 
Erice  s “dialógom o pokoji” a 
trvali až do obeda v sobotu 19. 
júla. Toto stretnutie spestrili te-
matické panely s motívmi: Ab-
rahám otec veriacich; dar poko-
ja; Stredozemné more pokoja; k 
hraniciam pokoja. V sobotu po-
obede bola odhalená zreštauro-
vaná veža národov v Erice, aby 
sa stala majákom pokoja pro-
stredníctvom multimediálneho 

interaktívneho múzea. 

V sobotu v ranných hodinách 
bola otvorená “Vila pokoja” na 
námestí Viktória Emanuela v 
Trapani, v ktorej bolo možné 
vidieť hru “Všetci spolu pre 
mier”. V nedeľu 20. júla o 11.00 
bola slávená sv. omša na námes-
tí v Trapaní, ktorej hlavným 
celebrantom bol Mons. Pietro 
Maria Fragnelli, biskup v Tra-
pani, spolu s komunitou, ktorá 
sa modlí za pokoj. O 15.00 hod. 
bolo predstavenie “Air show”, 
ktoré bolo zakončené preletom 
“Trikolórnych šípov” pozdĺž po-
brežia v Trapani.

Františkánski misionári 
“utáborení”
na evanjelizovanie v Ríme

RÍM, Taliansko – “Dajme 
humanitárnu, sociálnu a 

duchovnú tvár letu v Ríme na 
Tevere” je slogan Misionárske-
ho františkánskeho centra ON-
LUS, aby upriamili pozornosť 
turistov a návštevníkov Ríma, 
žiť momenty rastu v letných 
večeroch a aby spoznali misi-
onárske aktivity bratov fran-
tiškánov, ktoré uskutočňujú vo 
viac ako štyridsiatych krajinách 
sveta. Iniciatíva sa zrodila zo 
spolupráce s kultúrnou asoci-
áciou “La Vela d´oro” v Ríme 
a chce zhodnocovať voľný čas 
kultúrnym obsahom, umelcami 
a  podporovateľmi, ktorí prijali 
pozvanie pápeža Františka, pod-
necujúceho veriacich, aby “vyšli 
z vlastných štruktúr” a išli “na 
existenciálne periférie človeka”, 
kde prežívajú ľudia svoj čas a 
priestor zdravej kultúry. 

Príležitosť sa rodí z neodolateľ-
nej iniciatívy “Rímske leto na 
Tevere”, kde aj tohto roku od 
12. júna do 2. septembra priláka-
li viac ako 2 milióny Rimanov a 

turistov,  aby žili silné momenty 
nielen zábavné a obchodné, ale 
kultúre a humánne. V tomto 
kontexte nachádza svoj priestor 
STAND misionárskeho centra 
pri rôznych letných aktivitách, 
ktorých  cieľom je podporo-
vať priestor na úvahy prostred-
níctvom videa, výsledkov prác 
zverejnených na stojanoch a 
tabuliach, výstav a osobných 
kontaktov. Okrem toho stánky 
ukazujú misionárske aktivity a 
charitatívne diela, ktoré fran-
tiškáni nesú vpred v rôznych 
chudobných častiach sveta a na 
perifériách veľkých metropol. 
Iniciatíva je dobrou príležitos-
ťou na osobný styk s bratom, 
misionárom, rehoľnou sestrou 
alebo dobrovoľníkom a s tými, 
ktorí chcú viesť rozhovory a 
premýšľať aj nad odpoveďou na 
očakávania spoločenstva, ktoré 
chce rásť, prehlbovať sa a zhod-
nocovať voľný čas prostredníc-
tvom pomoci budovania sveta 
viac k veľkosti človeka.
(www.missionariofrancescano.org)


