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T

ento okamžik patřil mezi věřícími
v Jubilejním roce milosrdenství
jistě k těm nejvíce očekávaným. Do
Říma dorazily tělesné ostatky sv. Pia
z Pietrelciny a sv. Leopolda Mandiče,
a následně byly ve dnech 5. až 11. února 2016 vystaveny v bazilice sv. Petra
ve Vatikánu před oltářem Vyznání

sv. Petra. Při této příležitosti se zde
v úterý 9. února shromáždilo 1200
bratří kapucínů, vedených generálním
ministrem a jeho radou, aby se spolu se Svatým Otcem shromáždili ke
společné modlitbě kolem těchto dvou
svatých kapucínů.
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05 Kapucíni Libanonu sdílejí svůj
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06 K
 apucínský program pro uprchlíka
na Maltě

T

ito dva služebníci milosrdenství, jak je definoval Svatý Otec,
kteří byli povoláni do Říma, aby zde
vydali svědectví o nekonečné Boží
lásce, překonali veškerá statistická
očekávání a předpovědi […] Svatí
bratři! Je důležité, abychom my kapucíni znali příklady svatosti, která
se projevila během pěti století existence našeho Řádu, protože pokud
chybí formace ke svatosti, náš bratrský život se stane neužitečný. […]
Lidoví bratři! Dost možná je tento
nejužívanější titul velmi krásným

způsobem, jak říci, kým jsou – tedy
nejen kým byli – protože svatý život
zná pouze Boží čas, a ten je vždy
přítomný. Hle, co nám říká jejich
pouť z Padovy a ze San Giovanni Rotonda do Říma: Jsou to lidoví bratři,
kteří jsou mezi lidmi, aniž by protestovali, či udávali, nebo ještě hůř, aniž
by obviňovali, že nic není tak, jak má
být, jejich jediným hlasitým projevem
je hlásání evangelia, dobré zprávy
o Božím milosrdenství, o odpuštění,
které je třeba přijímat a udělovat.
Jsou to bratři, skrze něj prosvítá Boží

království a přítomnost Boží svatosti mezi lidmi. Ti nás učí. […] Co
konkrétně máme dělat? Znovu získat,
vzpomínat na minulé projevy našeho
charismatu, nechat ho proměnit Duchem bez ztráty oněch charakteristických vlastností, které jsou typicky
naše a identifikují nás před lidmi: prostota při setkání, laskavost, strohost,
poslušnost Církvi, absence protestů,
připravenost být nablízku těm, kdo
trpí, schopnost povznést se nad malichernosti a nepříznivé okolnosti, […]
Bůh nám stále znovu říká, že nás má
rád a nepřestává být činný, aby prokázal věrnost svému povolání: “Buďte
svatí, protože i já jsem svatý”.

5. až 11. února 2016, Vatikán, Bazilika sv. Petra

Střípky z dopisu
gen. postulátora
br. Carlo Calloniho
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Duchovní cvičení
se
sv. Augustinem
„Touha se modlí stále, i když jazyk
mlčí. Jestliže stále toužíš, pak se
stále i modlíš. Kdy se stane, že modlitba začne dřímat? Je to tehdy,
když ochladne touha.”
(sv. Augustin, Sermo 80,7)

N

a stromech vyrašily první
výhonky, aby mohly vyplodit ovoce. Právě v tomto
období roku od 28. února do
4. března 2016, se většina
bratrského společenství generální kurie Menších bratří kapucínů
věnovala naslouchání Božímu
slovu. Exercicie vedl P. Gabriele
Ferlisi OAD, generální převor

Řádu bosých Augustiniánů.
Přednášející představil osobu
sv. Augustina z Hippo, takže se
posluchačům stala velmi blízká.
Bylo zdůrazněno téma milosrdenství, aby tak posluchači mohli
v roce milosrdenství zakusit Boží
tajemství. Toto všechno probíhalo v klášteře ve Frascati, poblíž
Říma.

B

ěhem posledních měsíců
proběhlo na generální kurii
v Římě (Via Piemonte 70) několik
změn. Přišli: br. Paul Martin
Torres Zegarra (Peru), který se
stal novým kvardiánem komu-
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nity; br. Thomas Pullattuthadathil (Indie) se ujal bratrských
služeb a br. Paweł Teperski (Polsko, Krakovská pr.) byl pověřen
vedením úřadu pro sdělovací
prostředky.
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Noví bratři na
Generální Kurii

Thomas

Martin

Odešli naopak br. Marek Przeczewski (předchozí kvardián) a br.
Tomasz Gawroński, kteří se stali
Velikonoční blahopřání: Mario Jöhri

Televize ve Švýcarsku – interview s Maurem Jöhrim

Paweł

členy komunity kapucínů ve Frascati (Řím).

Slovíčko ke kněžím – Raniero Cantalamessa
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Bharananganam
Rohožková kapitula Konference CCMSI vyšších představených Indie
br. Clayton Jaison Fernandes

P

oprvé v historii kapucínské
přítomnosti v Indii se generální rada setkala se všemi vyššími
představenými a jejich radami,
a také s představenými provinčních
delegatur, a to na rohožkové kapitule slavené od 17. do 22. ledna
v Bharananganamu (Kerala) v Indii. Tohoto setkání se účastnilo 83
bratří a tématem bylo: “Posílit –
obnovit – dosvědčovat kapucínské
charisma v Indii dneška”.
Generální rádce br. Mark Schenk
představil statistický přehled bratří
Indie, který sehrál významnou roli
při organizování života a činnosti
jednotlivých správních oblastí. Generální ministr využil těchto dat
při své úvodní řeči, kde uvedl, že
účelem setkání je “dialog s bratry,
a pokojná výměna názorů na různá
témata, týkající se našeho života
Menších bratří kapucínů”. Doplnil také, že “Řád hledí na indické
bratry s důvěrou a nadějí” a že “je
velmi důležité, abychom mluvili
na rovinu a byli k sobě otevření: je
třeba stále toužit prokazovat a posilovat vzájemná bratrská pouta,
existující v našem Řádu. Právě tato
pouta nám umožňují být přítomni

na každém kontinentu, jako znamení rozmanitosti a jednoty”.
Mezi jinými tématy se dialog
zaměřil na tato témata, týkající se
kapucínských správních oblastí
v Indii: formace, hospodaření, bratrská spolupráce a misie.
Br. Sebastian Chundakattil (Prov.
sv. Josefa, Kerala) hovořil o “formaci kapucínů v Indii”, zdůraznil
skutečnou situaci, těžkosti a výzvy,
kterým čelíme v Indii. Dále hovořil
o stálé formaci. Br. John Arumai
Nathan (prov. jižní Tamil Nadu)
hovořil na téma: “Hospodaření,
perspektiva, vycházející z konkrétní reality Indie”, se zvláštním
důrazem na: “transparentnost,
účetnictví, a ekonomická samostatnost”. Br. Alwyn Dias (prov. Karnataka) představil téma: “bratrská
spolupráce dnes, volání kapucínů
k probuzení”. Náš spolubratr
doložil potřebu dojít zaměřeným
působením ke změně, která bude
skutečnou proměnou, změně, která
bude “druhým jarem” pro Řád
a pro indické provincie. Br. Raphie
Paliakkara (prov. sv. Tomáše, Kerala) hovořil na téma: “Stav a potřeba
misie i misijní činnosti”. Po každé

Generální Sekretář
přednášce následovala živá diskuse
a výměna pohledů do budoucnosti
se záměrem předložit konkrétní
návrhy.
Jestliže na počátku kapituly
představila každá správní oblast
své výzvy a silné i slabé stránky,
s nimiž se potýkají při animaci
života bratří své správní oblasti,
během posledního dne jednotlivé
oblasti předložily “pět priorit” pro
kapucínskou přítomnost v Indii.
Rohožková
kapitula
byla
jedinečnou příležitostí pro ministry a rádce ze všech indických
oblastí ke vzájemnému setkání,
kterou nikdy dříve neměli. Radost,
pramenící z tohoto setkání, byla
zřejmá z živé a bratrské vzájemné
výměny názorů. Generální ministr zdůraznil, že “V současnosti je
naléhavě nutné, abychom k sobě
samým byli kritičtí”. To usnadňuje
růst a pokrok. Nakonec generální ministr povzbudil bratry, aby
zveřejnili oněch “pět priorit” schválených během setkání, uveřejnili je,
a seznámili s nimi všechny bratry
své oblasti. Na závěr řekl, že jeho
srdce je plné vděčnosti, a že cítil,
“jak Duch byl přítomen mezi námi,
během této rohožkové kapituly”.
Naše poděkování patří všem bratřím
z Provincie sv. Josefa v Kerale
s jejich provinciálem br. Josephem
Puthepurackalem a jeho rádci, kteří
s velkou námahou připravili a zorganizovali toto setkání.
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Generální kurie
Řím, Itálie
Setkání institutů
zasvěceného života
přidružených
k Řádu kapucínů
br. Leonardo Gonzáles

K

dyž jsme my, jakožto kapucínská rodina, procházeli
cestou tohoto roku věnovaného
zasvěcenému životu, vyjadřovali
jsme vděčnost Bohu za naše sdílené dějiny, které nám pomáhají žít
v přítomnosti vzájemné vztahy
s vášní a charismatickou silou, abychom mohli s nadějí hledět od budoucna.
Dne 31. ledna se shromáždili
na naší generální kurii generální představení a představené
nebo delegáti ze šesti kongregací
ve
vzájemném
společenství:
kapucínské terciářky Svaté rodiny,
kapucínští terciáři Panny Marie
Bolestné, sestry kapucínky od Matky
Rubatto, františkánské misionářky
od vtěleného Slova, sestry ka-

pucínky od nejsvětějšího Srdce.
Přidružení Institutů zasvěceného
života ke kapucínskému Řádu má již
dlouhou tradici v dějinách. Na praktické úrovni to předpokládá vzájemné uznání a vztah duchovní blízkosti
mezi našimi kongregacemi.
Na závěr roku zasvěceného života
toužíme posílit pouta, která pojí
náš kapucínský Řád s početnými
instituty
řeholníků,
řeholnic,
a zasvěcených laiků, které v nás rozvíjejí smysl pro rodinu.
Snažme se také umožnit poznání reality a plánů našich institutů; poznávat a dle možnosti i propojovat naše
iniciativy na poli formace, misií,
a také spravedlnosti, míru a zachování tvorstva.

Kpassa - Ghana
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Promotor
Solidarity
br. Aklilu Petros
N° 292

V

Kpasse, malém spádovém
městečku v okrese severní
Nkwanta, v kraji Voltea, probíhá
od roku 2008 misie Menších bratří
kapucínů, kteří působí při farnosti
sv. Michaela, asi 135 km od města
Jasikanu. Bratři se kromě evangelizace zabývají také péči o celistvý rozvoj obyvatel, zvláště pak žen, tím,
že podporují vzdělávání, a výstavbu
základní budov a služeb.
Co se týká školního vzdělání dětí,
jen málokteří rodiče dávají přednost
posílání dětí do školy před jejich zaměstnáváním na poli. Tuto
špatnou tendenci ještě umocňuje
skutečnost, že veřejných škol
v blízkých vesnicích je nedostatek
a v některých vesnicích chybí
úplně. Existují sice soukromé školy,
avšak bez odpovídajících budov

Stavba čtyř tříd základní školy
a vybavení. Žáci sedí v boudách
nebo pod stromy; vzhledem
k vysokým nákladům na stipendium je vyučujících jen málo a třídy
jsou přeplněné. V Kpasse není škola
a děti chodí na vyučování na farního
kostela; pod jedinou šestibokou
střechou se učí šest tříd, jedna vedle druhé, což je velmi obtížné zv-

ládnout jak pro učitele, tak i pro 200
dětí, které tam docházejí.
Úřad pro mezinárodní ekonomickou
solidaritu se o této situaci dozvěděl
od našeho generálního ministra
Mauro Jöhriho, po jeho návratu
z pastorační návštěvy Provincie Ghany. Do práce se tedy s rozličnými
společníky dali: OPAM (Dílo pro
podporu alfabetizace ve světě)
a zahraniční misie kapucínů Marky
Ankonské. Pokud vznikne skutečná
škola, bude snadnější rodiče motivovat, aby dětem umožnili dosáhnout
kvalitního vzdělání. Jsme si jisti,
že budeme moci ještě významně
pomoci těmto našim bratřím: Celý
svět je místem evangelizace a lidského rozvoje.

K a p u c í n sk á p ř í t o m n o s t
m a l é v e l k é z p r á v y

Uvádět do praxe evangelium
Ježíše Krista
br. Benedict Ayodi

B

ratři se v klášteře stěhují, aby
uvolnili prostor k bydlení pro
rodiny uprchlíků. Mohl i jsme o tom
promluvit s panem Suhuijou. On
a jeho rodina očekávali, že již zakrátko odjedou do Kanady. Byl totiž
mezi šťastlivci, kteří byli vybráni
pro přestěhování. Vyprávěl nám, že
“uprchl ze Sýrie po vypuknutí války.
Jeho město bylo napadnuto rebely,
kteří zabíjeli a bořili všechno, co
jim přišlo do cesty. Aby se dostal
do Bejrútu, musel pan Suhuija zaplatit mnoho peněz převaděčům”.
Když pak přišli do Libanonu, neznali nikoho, a tak přišli do kláštera
Panny Marie Andělské v Bejrútu.
Br. Abdallah je koordinátorem programu pro uprchlíky. Bratři ochotně
přijali pana Suhuiju a jeho rodinu
a poskytli jim stravu i ubytování.
Na začátku se zdálo, že v Bejrútu
zůstane jen několik dní, než bude
přemístěn do Evropy. Avšak čekání
se protahovalo, a nyní již dva roky
žije s rodinou v klášteře, jako host
bratří.
Od počátku války v Sýrii bratři
kapucíni s pomocí generální kurie v Římě rozvíjeli plán pomoci
uprchlíkům rozčleněný na tři oblasti: postarat se o základní potřeby; zajistit školní vyučování za účelem integrace, poskytovat právní asistenci
ohledně úkonů nutných pro umístění
uprchlíků do třetí země.
Do dnešního dne tohoto programu
využilo 50 rodin pocházejících
ze Sýrie a Iráku. Bratři poskytují
uprchlíkům ubytování a dvakrát
měsíčně jim rozdávají také potravinové poukázky. Některé děti
z těchto rodin zdarma chodí do kapucínských škol v Bejrútu. Díky pomoci bratří mohlo být mnoho rodin
uprchlíků umístěno v Kanadě, Nizozemí a Německu.

Kapucíni Libanonu sdílejí svůj klášter s uprchlíky ze Sýrie a Iráku
V jednom bytě v centru Bejrútu
žije třináct rodin. “Jsem z Ninive”,
řekla mi Lubna, zatímco bratr mi
s úsměvem vyprávěl: “Jednoho
večera jsme slyšeli, nedaleko od
domu silný tupý zvuk, třesk, byla to
bomba. Na místě bylo mnoho mrtvých, a mezi nimi i děti, tak jsme
museli uprchnout do Libanonu,
protože IS zaútočil na naše sedmitisícové městečko, v němž žili převážně
křesťané”. Lubna, která mi italsky
vyprávěla tyto věci (v minulosti totiž
žila v Itálii), má tělesně postiženého
bratra. Bratři mu zajišťují zdravotní
terapii a pomáhají mu vést prodej
s prodejem náboženských předmětů
v malém stánku před kostelem.
Když už se pan Sahuija chystal
odletět do Kanady, řekl mi: “Chtěl
bych poděkovat Bohu a bratřím
kapucínům za jejich podporu během
dvou let mého pobytu zde v Libanonu. Oni prakticky aplikovali
Ježíšovo evangelium na mne a mou
rodinu”. Pak nás požádal, abychom
se modlili za mír v Sýrii a za větší
možnosti pomoci pro uprchlíky,
kteří dosud žijí v otřesné situaci
v Sýrii. A rozloučil se se mnou arabským šukran (děkuji) a Inšallah
(dá-li Bůh).
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Kapucínský
program pro
uprchlíka na
Maltě
br. Benedict Ayodi

K
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aždým rokem desítky tisíc
migrantů a žadatelů o azyl
překračují
Středozemní
moře
s nadějí, že dosáhnou Evropy. Mnozí
z nich končí na malém ostrově maltského národa. Počtem obyvatel
420.000 se Malta řadí mezi nejhustěji
osídlené země světa. A počtem
20.000 uprchlíků dosahují jednoho
z nejvyšších počtů uprchlíků na hlavu.
V posledních třech letech bratři
z Malty přijali a doprovázeli uprchlíky z Eritree. Mnozí z nich uprchnuli kvůli chudobě, kvůli totalitnímu
režimu, a kvůli chybějícím pracovním příležitostem. Roku 2011 se
Tegle, jeden z eritrejských uprchlíků
rozhodl následovat příklad mnohých jiných z vesnice, opustit Eritreu a hledat lepší a bezpečnější život
v Evropě. Nejprve dorazil do Súdánu.
Pak risknul a podnikl tvrdou a nejistou cestu přes poušť Sara směrem
do Libye. “V Libyi jsme měli spoustu
problémů, dostali jsme se do vězení,
a aby nás pustili, museli jsme uplatit
policisty. Pak každý z nás musel zaplatit 1600 USD převodníkům, aby
nás dostali do Evropy. Někteří z nás

zemřeli na moři”, vyprávěl nám Tegle. V reakci na příchod mnohých
migrantů a těžkosti, které zakoušeli,
rozběhli bratři na Maltě program pomoci uprchlíkům. Kromě zajišťování
základních potřeb, program předvídá
duchovní a psychoanalytickou pomoc
uprchlíkům. Br. Philip OFMCap.,
sekretář pro misie a vedoucí programu mi vysvětlil, cíle programu,
který zahrnuje duchovní asistenci
katolickým uprchlíkům, poskytování
zdravotní péče, a zvláště pak psychosociálních konzultací a základního
vzdělání, zvl. pak lekcí angličtiny.
Br Philip pracuje s Vanjou Vajagic, která je správkyní programu,
původem ze Srbska. “Považuji se
za přistěhovalce, a proto sdílím pocity
uprchlíků a mým úkolem je podporovat je na jejich cestě”. Tak nám sdělila
Vanja, poradkyně pro případy závislosti na omamných látkách. “Uprchlíci čelí rozličným problémům,
zahrnujícím chybějící práci, rasovou
diskriminaci, kulturní konflikty, jazykové bariéry, a osamělost. To je často
vede k útěku do drog a alkoholu”.
V nedávné minulosti mnoho uprchlíků
ztratilo život kvůli frustraci. Tegli
mi vyprávěl, jak někteří z uprchlíků
z Eritrey skočili z mostu kvůli únavě
a prožitému utrpení. V tomto případě
program pro uprchlíky zahrnuje mezikulturní poradenství a službu prevence proti užívání drog, s cílem
usnadnit integraci uprchlíků do maltské společnosti. Bratři i Vanja jsou
stále připraveni ke službě. Cítíme se
tu být členy rodiny. Kapucíni si nás

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia Generale impaginazione e grafica Paweł Teperski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

váží a starají se o nás”, připouští Tegle, zatímco jíme večeři připravenou
jedním z členů uprchlické rodiny.
Podle programu maltských bratří pro
uprchlíky bylo kapucínské poutní
místo Floriana povýšeno na farnost
pro uprchlíky. Každou neděli se tu
slaví mše svatá, při které uprchlíci
připravují a vedou liturgii. “Je velkou poctou pro nás, kapucíny, že nás
diecéze uznává jako bratry sloužící
migrantům”, prohlašuje provinciál
br. Martin. “V těžkých dobách, kdy
tisíce Malťanů a jiných Evropanů
putovalo do Severní Ameriky a Austrálie, tamější bratři pečovali o jejich
duchovní potřeby a o pastorační
péči. Dnes uprchlíci přichází k nám,
a my na to musíme reagovat jako
bratři. Milovat je a postarat se o ně,
jako by to byli naši bratři a sestry,
protože to patří k našemu charismatu
františkánů-kapucínů”. Martin a Philip poděkovali generální kurii za její
podporu při programu jak na finanční
úrovni, tak i bratrsky díky návštěvě
Benedicta z úřadu pro spravedlnost,
mír a celistvost tvorstva.
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