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«Začněme, bratři!»
(1Cel 103)

POKYNY
ŘÁDU MENŠÍCH BRATŘÍ
PRO ŠESTILETÉ OBDOBÍ
2021-2027

Řím 2021

Prezentace
Drazí bratři, Pán vám dej svůj pokoj!
Generální kapitula nás požádala, abychom obnovili svou vizi a obejmuli
svou budoucnost.
Generální definitorium začalo uvažovat o tom, jak následovat tuto výzvu
a nechat ji mezi bratry uzrát, v řádových jednotkách (entità) a
konferencích.
Jedná se o velmi důležitý úkol a je důležité zvolit správnou cestu. Proto se
nám zdálo vhodné v této době, kterou církev v dnešním světě prožívá,
navrhnout celému řádu synodální cestu. Naléhavě cítíme, že je třeba
podporovat vzájemné naslouchání mezi námi bratry a zapojit do něj i
ostatní.
Z tohoto důvodu, po náležitém rozlišování s generálním definitoriem a
úřady kurie, předkládám pokyny pro šestileté období 2021-2027 a tímto
dopisem svolávám rohožkovou kapitulu, kterou oslavíme v roce 2025.
Příprava začne v lednu 2022 a bude projednána s předsedy konferencí
v květnu 2022, a poté bude pokračovat na různých úrovních řádu mezi
námi bratry a spolu s těmi, s nimiž různým způsobem sdílíme charisma,
i s lidmi, kteří zůstávají na okraji církve.
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Věříme, že nám tato cesta pomůže zachytit potřebné prvky k obnovení
naší vize a k obejmutí naší budoucnosti. Nikoliv sami, nýbrž společně
s ostatními. Vnímáme, že tímto způsobem odpovídáme na výzvu Ducha
vůči naší rodině, abychom obnoveným a prorockým způsobem přijali
naši identitu kontemplativního bratrského společenství v misii v
současnosti. Jsem si jistý, že tento pro nás nový itinerář nám pomůže
rozšířit náš pohled a připravit se novým způsobem na Generální kapitulu
v roce 2027.
Svěřuji tuto cestu Panně Marii naslouchající a mezi námi přítomnému
našemu nejmenšímu bratru Františkovi, jeho malé rostlince svaté Kláře a
mnoha bratřím a sestrám, kteří nás předešli ve šlépějích následování
Krista.
Zdravím vás s živou nadějí na nový krok na naší cestě.
Bratrsky
Bratr Massimo Fusarelli OFM
Generální ministr a služebník
V Římě, 8. prosince 2021
Slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie
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POKYNY PRO OBDOBÍ 2021-2027
1. Na počátku je víra
Odkud začít naši cestu, milí bratři? Především se chceme zaměřit na to,
co je základem našeho křesťanství, a tedy i našeho bratrského
společenství: na víru.
Tato připomínka na začátku těchto pokynů není překvapivá. Nikdo z nás
nemůže brát víru jako samozřejmost. Ona po nás požaduje, abychom
každý den rozpoznávali a přijímali přítomnost Boha Ježíše Krista, jenž
k nám promlouvá v našem osobním životě a v dějinách, které žijeme.
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Zdá se nám, že takový návrat k základům víry potřebujeme všichni:
vždycky můžeme začít odtud, od darů víry, naděje a lásky, které v nás
probouzí Duch Páně spolu s jakýmkoliv jeho jiným svatým působením.
Buďme otevřeni jeho působení, které nás nově rodí a podpírá: jen s jeho
proměňující mocí budeme schopni přijmout pozvání, které nám
generální kapitula adresovala.
2. Pozvání k vděčnosti, od níž vše začíná čerstvěji a nověji, protože si
uvědomujeme, jak velké dary nám Bůh dal, a cítíme potřebu radostně na
ně odpovědět a nabídnout celý svůj život jako díkůvzdání.
Pozvání k obnově našeho pohledu, aby víra mohla proměnit náš pohled na
svět a dějiny. Víra nám umožňuje prorocky rozpoznat znamení a slova,
s nimiž se na nás Bůh dnes obrací, v tomto našem světě, aniž bychom se
spokojili s únavným opakováním minulosti.
Je to výzva k obrácení a pokání, které tolik potřebujeme, a prosba o
milost konkrétních rozhodnutí, které promění a obnoví vše, co se v nás,
v našich společenstvích a v našem prostředí nechává ovládnout „duchem
těla“.
Pozvání k misii a evangelizaci, která je podstatnou součástí evangelijního
způsobu života, který jsme přijali: následování Pána Ježíše, který přišel
hlásat radostnou zvěst chudým a vysvobození vězňům.
Pozvání k přijetí naší budoucnosti, té, kterou nám dává Pán, ne té, kterou
chceme my; s jistotou, že Boží sny jsou lepší než ty naše. Jeho plány
přinášejí naplněný život a pokoj, ten pokoj, který hlásal František a který
někdy díky milosti zakoušíme i my ve svém životě.
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3. Tyto pokyny nám všem, Menším bratřím, nabídnou celkovou vizi
směru, kterým se chceme v příštích šesti letech ubírat, s pozorným
pohledem na to, čím žije svět, na doporučení a intuice církve, na stále
inspirující plodnost našeho charismatu, jež nám předali František a Klára
z Assisi a mnoho našich bratří a sester v průběhu osmi století.
V těchto pokynech naleznete pouze celkový pohled, a proto jsou nutně
poněkud obecné: podrobnější instrukce přijdou časem. Domníváme se
však, že je dobré ihned předložit směr další cesty, aby každá řádová
jednotka (entità - takto i dále, pozn. překl.) mohla v příštích letech sladit
své vlastní specifické formační programy s pokyny Řádu.
4. Synodální cesta
Několik příštích let bude pro celou církev poznamenáno synodální
cestou, která byla nedávno zahájena: v této atmosféře žijeme i my, Menší
bratři. Proto chceme zahájit synodální cestu, do které se zapojíme my,
bratři, ale také sestry a bratři, které denně potkáváme. Tato synodální
cesta je hluboce zakořeněna v naší identitě menších bratří,
kontemplativního bratrského společenství v misii. Zdálo se nám, že
Rohožková kapitula patří k naší tradici a dobře odpovídá na potřebu mít
v této době církve otevřený prostor pro vzájemné naslouchání.
Z tohoto důvodu si přejeme, aby byly všechny následující návrhy součástí
této celkové vize, v procesu složeném z různých kroků, prožívaném
v bratrské spolupráci a zaměřeném na důležitý okamžik, který chceme
nyní oznámit: Rohožkovou kapitulu, již budeme slavit v roce 2025. Její
příprava a slavení mají povzbudit vzájemné naslouchání především mezi
námi bratry, dále naslouchání těm, s nimiž sdílíme naše charisma a
poslání, ale také těm, kteří zůstávají na okraji církve a našeho bratrského
společenství.
První krok tohoto vzájemného naslouchání se odehraje na úrovni
konferencí, kterým v lednu zašleme žádost o vypracování reflexí a návrhů,
jež budou moci předsedové konferencí sdílet na svém setkání v květnu
příštího roku. Synodální cesta musí totiž začít od základny. Z tohoto
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naslouchání vzejdou návrhy, které budou zaslány všem zájemcům a
předloženy v řádném termínu, v průběhu čtyřleté cesty.
5. Dvě úrovně
V této synodální perspektivě se bude v příštích letech animace řádu
pohybovat ve dvou rovinách: jednak v rovině připomínání si osmistého
výročí posledních let života Františka z Assisi (1223-1226/2023-2026),
jednak v rovině návrhů na animaci a formaci naznačených generální
kapitulou.
6. Františkánské osmisté výročí v jednotlivých výročích
4

Budeme si připomínat některé významné události posledních let
Františkova života: v roce 2023 schválení Potvrzené řehole a Vánoce
v Grecciu, v roce 2024 stigmata, v roce 2025 Píseň bratra Slunce a v roce
2026 jeho požehnaný Transitus.
Každý rok bude nabídnuto několik věcí, které nás budou inspirovat
k tomu, abychom v dnešním světě žili velký dar františkánského způsobu
života, a to nejen pro nás, ale i pro současný svět. Tyto návrhy, které
budou nabídnuty všem bratřím i všem řádovým jednotkám, zformuluje
Komise celé františkánské rodiny, která touží společně oslavit toto
osmisté výročí v perspektivě bratrského prohloubení společného
charismatu pro naši dobu.
7. Pokyny Generální kapituly 2021
Kapitola formulovala několik požadavků, které shrnujeme do šesti
pracovních okruhů. Do některých z nich budou osobně zapojeni všichni
bratři, v jiných se někteří přímo angažovat nebudou, ale u všech je
užitečné mít syntetickou celkovou vizi naší snahy v nadcházejících letech.
8. Formace v oblasti obnovení identity menších bratří
Jednou z otázek, kterou je třeba řešit, je charakter našeho bratrského
společenství, jež se skládá z bratří laiků a bratří kněží: chceme znovu
objevit společnou základní identitu jako bratři.

Po k y ny 202 1-202 7

Za tímto účelem podnikne Generální sekretariát pro formaci a studia
(GSFS) kroky k ověření podoby počáteční formace v řádových
jednotkách. Kromě toho bude každá konference požádána o uspořádání
setkání bratří laiků. Výsledky těchto oblastních setkání budou
podkladem pro mezinárodní setkání bratří laiků, které se bude konat
v roce 2025 v součinnosti s Rohožkovou kapitulou.
Tématu studia se bude věnovat také GSFS, který bude nadále doprovázet
cestu obnovy a proměny Papežské univerzity Antonianum směrem
k možnosti vzniku Františkánské univerzity a který do roku 2023
uspořádá Mezinárodní kongres Center pro studia OFM.
Tato setkání jsou plně v souladu se synodální cestou.
9. Misie a evangelizace
Kapitula rozhodla, že náš řád sestaví své Ratio evangelizationis. Generální
sekretariát pro misii a evangelizaci (GSME) zapojí do přípravy tohoto
ratio všechny řádové jednotky: chceme, aby se v souladu s naší synodální
cestou tento text zrodil ze života a společné reflexe všech, a aby společně
animoval a oživoval naši evangelizaci.
GSME začal pracovat na přehodnocení svého poslání a struktury, aby
lépe podporoval misijní evangelizaci v dnešní době. Pozornost bude nově
věnována také oblastem pastorace vzdělávání, farností, poutních míst a
ekumenického a mezináboženského dialogu.
10. Ochrana nezletilých a zranitelných dospělých
Byl zřízen Úřad pro ochranu nezletilých a zranitelných dospělých, který
bude úzce spolupracovat s Mezinárodní komisí pro ochranu. Cílem
úřadu nebude pouze řešení případů zneužívání, ale také rozvoj
preventivních programů s ohledem na „typicky františkánskou kulturu“
ochrany ve všech našich jednotkách.
11. Bratrská ekonomie
Kapitula požádala, aby se hospodaření řádu rozvíjelo v duchu bratrské
ekonomiky s důrazem na solidaritu a spoluodpovědnost. Za tímto
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účelem budou do roku 2023 pořádána pro každou konferenci nebo
skupinu konferencí setkání pro ministry/kustody a ekonomy provincií a
kustodií. Tato setkání rovněž nabídnou nástroje pro podporu
osvědčených postupů v oblasti ekonomie. I tato konkrétní oblast našeho
života se dotýká započaté synodální cesty.
12. Spravedlnost, mír a integrita stvoření
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Úřad JPIC navrhne způsoby, jak pokračovat v iniciativách revoluce
Laudato si', a předloží návrh na JPIC Training Center (centrum pro
formaci JPIC), které nabídne možnosti online školení v některých
oblastech: integrální ekologie, migrace, lidských práv, digitální
evangelizace, řešení konfliktů, projektového managementu. Kromě toho
bude úřad JPIC usilovat o rozvoj Rete Francescana del Mediterraneo
(Františkánská síť ve Středomoří) a latinskoamerické Red Franciscana
para Migrantes (Františkánská síť pro migranty), do nichž budou
zapojeny příslušné subjekty.
13. Struktury řádu
Kapitula požádala o celkovou revizi struktur fungování kurie a řádu, aby
se začaly zjednodušovat a stávaly se operativnějšími a sloužily celému
bratrskému společenství. Za tímto účelem již byla jmenována komise,
která zahájila svou práci. Zejména byla požadována úplná revize současné
struktury konferencí. Generální definitorium chce totiž doprovázet
konference v jejich růstu a úbytku. V duchu synodální cesty chceme být
živě a účinně přítomni v rychle se měnícím světě.
14. Závěr
Cesta, která nás čeká, je složitá a náročná, ale zároveň fascinující a
strhující. Duch Páně a jeho svaté působení jsou naší silou, která nás
oživuje a podporuje.
Stejně jako chudičký František, který se s několika druhy vydal na cestu
světem, aby svědčil o Ježíšově evangeliu, i my jsme dnes přítomni na pěti
kontinentech, abychom pokračovali v této cestě a žili jako bratři a jako
menší, ve službě Božímu království, a tak i celému lidstvu.
Začněme znovu, bratři, sloužit Pánu!
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PROGRAM ŠESTILETÉHO OBDOBÍ 2021-2027
2021
• 29. listopadu, Greccio - Vyhlášení Františkánského osmistého výročí

2022
•
•
•
•

Leden - odeslání dokumentů pro synodální cestu na konference
Květen - setkání předsedů konferencí k zahájení synodální cesty
Zaslání podpůrných materiálů pro osmisté výročí všem bratřím
Setkání o bratrské ekonomice (pro konferenci a/nebo více konferencí)

2023 > Osmisté výročí Řehole a Vánoc v Grecciu
• Setkání o bratrské ekonomice (pro konferenci a/nebo více konferencí)
• Mezinárodní kongres Center pro studia OFM
• Setkání konferencí s generálním definitoriem na synodální cestě

2024 > Výročí vtisknutí stigmat
• Setkání bratří laiků (na úrovni konferencí)
• Setkání konferencí s generálním definitoriem na synodální cestě

2025 Svatý rok >

Výročí Písně bratra Slunce a příchodu bratří do Mexika

• Mezinárodní setkání bratří laiků
• Rohožková kapitula, vyústění synodální cesty

2026 > Osmisté výročí Transitu sv. Františka
• Mezinárodní studĳní kongres o františkánských životopisech minulého století

2027 > GENERÁLNÍ KAPITULA

Řád Menších bratří
www.ofm.org
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