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BRAT MINISTER GENERÁL 
A BRATIA GENERÁLNI DEFINITÓRI VŠETKÝM BRATOM RÁDU

Pokoj a dobro v Pánovi

Týmto listom vám oznamujeme závery I. zasadania Plenárnej rady Rádu,
ktorá sa uskutoènila v Quito v Ekvádore v dòoch 4.–24. októbra 1971.

Plenárna rada Rádu, od ktorej sa oèakáva konštruktívna pomoc ministro-
vi generálovi a jeho definitóriu, aby vhodne informovala Rád (Konštitúcie 110,
5; platné v tom èase t.j. z r. 1968, pozn. slov. prekl.), zjednotená v modlitbe
spoloène reflektovala a uskutoènila bratský dialóg nad naším bratským �ivo-
tom a chudobou vo svetle nášho evanjeliového povolania, ako je vymedzené
v našich Konštitúciách, ako je vyjadrené v listoch, ktoré generálna kapitula
a definitórium poslalo bratom, a ako nedávno Pavol VI. navrhoval v apoštol-
skej exhortácii o obnove reho¾ného �ivota.

Pred konkrétnou sociálnou realitou v Latinskej Amerike, ktorú v prvý tý�-
deò popísali experti pre latinsko–americké problémy a ktorú sme si mohli
sami overi� vlastnou skúsenos�ou, zjavila sa nám jasnejšie dôle�itos� nášho
�ivota a nášho povolania, keï sme si uvedomili ve¾ké protiklady skutoèného
a úèinného vnikania nášho Rádu do ¾udskej spoloènosti v ka�dej èasti sveta,
ako kvasu spravodlivosti a sociálneho pokroku (Konštitúcie 12, 4, 47, 85–86).

Keï poèujeme vo svojich ušiach „hlas chudobných, ktorý nebol nikdy pred-
tým taký naliehavý“, keï vidíme pred svojimi oèami vyvíja� sa tak mnohé ¾ud-
ské existencie, „ktoré sú núdzne a utláèané spoloènou biedou“ (Pavol VI., Evan-
gelica Testificatio 17), a keï�e sme boli opätovne varovaní naliehavým vola-
ním Svätého Ducha, ktorý nás nabáda k stále autentickejšej viere v naše po-
volanie, týmto novým spôsobom a stále silnejšie vnímame naliehavos� našich
Konštitúcií, ktoré nás vedú znovu h¾ada� nové formy prítomnosti a aktivity,
aby sme boli schopní skutoènej pomoci skutkami evanjelia a pozdvihnutím
¾udskej spoloènosti.

Ïalej sa bratom na PRR zjavnejšie ukázalo, �e františkánsky �ivot nášho
Rádu má by� plnohodnotný a plnovýznamový a �e sa máme usilova� �i� jed-
noducho náš ideál malosti a chudoby v bratstve, v harmónii mysle a srdca,
ktorá nás uschopòuje prija� pôsobivú prítomnos� Krista medzi nami. Nech sa
ka�dé bratstvo, èi u� miestne alebo provinciálne, premení na výraz prítom-
nosti Krista chudobného a pokorného v slu�be Bohu a ¾uïom v láske.

Z tejto intímnej jasnosti, s ktorou PRR objavila v realite Latinskej Ame-
riky znaky èasov pre celý Rád, pochádzajú praktické ukazovatele, ktoré ho
usmeròujú a ktoré po š�astlivom ukonèení prác na koneènom dokumente,
predkladá generálne definitórium ako bratskú radu.

Zároveò generálne definitórium, kým sa dokument prenesie do celého Rá-
du, keï�e je oèakávaný a nako¾ko tieto tú�by a oèakávania berie za svoje, vy-
hlasuje, �e je pripravené ich aktualizova� a navrhuje dr�a� sa ich pri orientácii
Rádu i provincií a v programe vedenia Rádu.

Povzbudzujeme teda všetkých našich bratov, aby s ochotným duchom pri-
jali tento dokument Plenárnej rady Rádu, aby vyu�ili tieto orientaèné body,
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ktoré hoci sú nové (v ich konkrétnej forme), predsa nie sú nièím iným, len
legitímnou konsekvenciou ducha našich Konštitúcií a aplikáciou, èi u� v par-
tikulárnych podmienkach nášho Rádu v Latinskej Amerike alebo všade inde,
ako �i� èoraz lepšie a jednoduchšie bratstvo a chudobu, ktoré tvoria hlavné
prvky nášho evanjeliového povolania.

Dúfame a ve¾mi tú�ime, aby tento dokument slú�il ako silné vyburcovanie
svedomia všetkých bratov v aktuálnom momente pre obnovu nášho Rádu,
nako¾ko základ tejto skutoènej obnovy mô�e stá� len na intímnej konverzii
mysle, ktorá nemô�e byt uèinená bez vá�neho spojenia s Bohom v h¾adaní
jeho vôle. Z tejto snahy o osobnú i komunitnú obnovu pochádza h¾adanie no-
vých foriem �ivota v bratstve, nových spôsobov našej prítomnosti medzi ¾uïmi
tejto epochy a pravé svedectvo nášho �ivota v chudobe a poní�enosti.

Keï ïakujeme jednotlivým bratom Plenárnej rady Rádu za hodnotnú
a dôkladnú pomoc poskytnutú nám kvôli splneniu nášho úradu, chceme vy-
jadri� našu úèas� a povzbudi� našich bratov, ktorí v Latinskej Amerike pracu-
jú pre chudobných a slabých. Všetky ostatné provincie a bratov z ostatných
oblastí Rádu pozývame, aby prispeli svojou hodnotnou pomocou.

A teraz so všetkou starostlivos�ou pozývame všetkých bratov Rádu a zvláš�
konferencie vyšších predstavených, ako i provinciálnych a miestnych pred-
stavených, aby v zjednotení aplikovali tú jednoduchú revíziu a zmenu �ivota
pod¾a orientaèných bodov zhrnutých v dokumente Plenárnej rady Rádu, aby
v jednote s duchom a mnohos�ou foriem (Konštitúcie 4, 4), bola naša úèas� na
obnove sveta v�dy lepšia a aktívnejšia pod¾a evanjeliových zásad spravod-
livosti a pokoja.

Vaši najoddanejší v Pánovi

Br. Pasquale Ryvalski, minister generál
Br. Gulielmo Sghedoni, generálny vikár
Br. Benedetto Frei, generálny definítor
Br. Bonaventura Merinelli, generálny definítor
Br. Aloysius Ward, generálny definítor
Br. Clovis Friener, generálny definítor
Br. Optato van Asseldonk, generálny definítor
Br. Giovanni Dovetta, generálny definítor
Br. Lázaro Iriarte, generálny definítor

Quito, 23. októbra 1971
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I. �IVOT FRANTIŠKÁNSKO–KAPUCÍNSKY 
V LATINSKEJ AMERIKE

A – Náš �ivot v Latinskej Amerike

nové formy bratského �ivota
1. Ako všade na svete v rôznych oblastiach kultúry, tak aj v Latinskej

Amerike treba nájs� nové formy františkánskeho �ivota prispôsobené situácii
tamojšej reality, pod¾a ducha nových Konštitúcií, aby sa lepšie prejavila naša
identita a aby sme lepšie odpovedali Bo�iemu hlasu v znakoch Latinskej Ame-
riky, následkom èoho – dúfame – sa prebudia nové povolania.

nové bratstvá
2. Vzh¾adom k podmienkam v Latinskej Amerike sa prítomnos� nášho

minoritského bratského �ivota mô�e vyjadri� rôzne: Okrem tradièných brat-
ských spoloèenstiev, ktoré sú primerane obnovené, zvláš� v nových bratských
spoloèenstvách motlitby, svedectvá, evanjelizácie a práce. Všetky tieto bratské
spoloèenstvá majú by� sami v sebe opravdivo cirkevné a najmä františkánske,
èo platí aj pre tie, ktoré nazývame „základnými“ („de base“).

charakteristiky nových bratstiev
3. Myslíme, �e tieto nové bratské spoloèenstvá majú spåòa� tieto pod-

mienky:
a) by� �ivé, aby boli formami nášho františkánskeho �ivota plynúceho z oso-

by Krista;
b) majú umo�ni� osobný rozvoj, aby ka�dá osobná charizma sa mohla roz-

víja� v prospech celého Rádu a Cirkvi;
c) stále sa majú duchovne obnovova� s cie¾om nájs� èoraz lepšiu formu;
d) pluriformné, ako k tomu núti zmenená situácia.

4. Aby tieto formy spoloèenského bratského �ivota v Latinskej Amerike
boli skutoène monoritské, majú:

a) prejavova� sa v�dy v slu�be a pripravenosti medzi ¾uïmi ako prorocký
znak solidarity;

b) ako skutoène chudobní majú obzvláš� svedectvom a �ivotom by� prí-
tomní medzi chudobnými. Nech sú akéko¾vek formy bratských spoloèenstiev,
majú navzájom v sebe, medzi sebou a s provinciálnym bratstvom, ako aj s ce-
lým Rádom zachova� jednotu ducha a skutoèné spojenie.

vzájomné vz�ahy v Ráde
5. Vzh¾adom na osobitný charakter Latinskej Ameriky sa majú vysoko ce-

ni� a podporova� vzájomné vz�ahy a kontakty medzi rôznymi rádovými územi-
ami v tom istom kraji, aby sa udr�iaval bratský �ivot, vymieòali informácie
aspoloène h¾adali riešenia rôznych problémov. Dá sa to dosiahnu� pomocou
skupín bratov vytvorených na špeciálnych kurzoch CEFEPAL a iných, pro-
stredníctvom stretnutí predstavených alebo inými spôsobmi pod¾a uvá�enia
predstavených.

Je ve¾mi �iadúce dosiahnutie jednoty, tie� právnej, medzi rôznymi územia-
mi Rádu v Latinskej Amerike, obzvláš� v rámci vlastného národa. 
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bratská prítomnos� medzi chudobnými
6. Máme by� obzvláš� bratsky prítomní uprostred tých, ktorí trpia núdzu,

opustenos�, menovite tých, ktorí bývajú v najbiednejších perifériách miest,
ako aj tých, èo v úplnom zabudnutí pracujú na poliach a plantá�ach. Tým skôr,
�e �ivot našich misionárov uprostred domorodcov a iných, pre ich úplnú evan-
jelizáciu a rozvoj, je potrebné bra� ako skutoènú františkánsku prítomnos�
medzi chudobnými.

nové formy poèiatoènej formácie
7. Aby sme túto formu �ivota mohli skutoène dosiahnú�, treba nájs� nové

formy výchovy a zasvätenia rádovej mláde�e za aktívnej spolupráce z jej stra-
ny pod¾a podmienok vlastných pre ka�dé prostredie a pod¾a nových predpisov
vydaných v Cirkvi a Ráde. Pri h¾adaní tejto lepšej formácie rádovej mláde�e je
ve¾mi �iadúca vzájomná výmena myšlienok medzi rôznymi oblas�ami Rádu.

miestni bratia a nádej Rádu
8. Rada Rádu vyjadruje radostnú dôveru vo vz�ahu k bratom Latinskej

Ameriky a má hlbokú nádej, �e sa u nich zrodí nový a silnejší prúd pre vec
skutoèného a neprestajného uskutoèòovania františkánskeho ducha v tomto
kraji. Pri realizácii tejto formy �ivota tamojší domorodí bratia majú zohra�
ve¾kú úlohu a ich samých treba hlavne pova�ova� za zodpovedných za budúc-
nos� Rádu. Rád je však pripravený doplni� významnú personálnu pomoc v
oblasti formácie a vytvárania bratských spoloèenstiev ako aj v iných druhoch
èinnosti.

B – Naša práca v Latinskej Amerike

naša misia v Latinskej Amerike
9. Naše poslanie v Latinskej Amerike sa prejavuje zvláš�:
a) cez evanjelizáciu ako výraz nášho apoštolského povolania a ako prostrie-

dok hlbšieho vytvárania kres�anského �ivota.
b) cez prítomnos� uprostred chudobných ako výraz jednoduchosti, aby bo-

li podporovaní na ceste ¾udského pokroku.
To všetko v spojení s �ivotom týchto ¾udí má pomáha� pri h¾adaní zdravých

riešení rôznych vá�nych problémov tak, aby sa uskutoèòoval celkový pokrok
èloveka a spoloènosti tohto kraja. (MEDELLIN: Manifest národom Latinskej
Ameriky). Našou úlohou ako zvestovate¾ov spravodlivosti a pokoja, bude tie�
prispieva� k vytváraniu verejnej mienky tohto ¾udu a anga�ova� sa v spolu-
práci pri spravodlivých akciách vo veci úsilia o spoloèensko – politické refor-
my pod¾a ducha Konštitúcií (Konštitúcie 86n, 166).

obnova pastorácie
10. Naša pastierska èinnos� sa má stále obnovova� v našom františkán-

skom duchu. Aby sa lepšie urèila naša identita, ako aj vstup na novú a lepšiu
cestu, bude treba zanecha� niektoré pastoraèné akcie. Povzbudzujeme
všetkých vyšších predstavených Latinskej Ameriky, aby vykonali základnú
revíziu, zvláš�, èo sa týka platených kolégií v niektorých farnostiach, le�iacich
na mestskom území u� ve¾mi rozvinutom a iných podobných diel.



svedectvo chudoby
11. Aby chudoba bola znakom pravdivým a zjavným, a aby sa úplne do-

konèilo zaèlenenie do latinsko–amerického prostredia, ukladáme bratom, aby
naše budovy, veci a iné objekty, ktoré u� neslú�ia ú�itku bratského spoloèen-
stva, alebo neodpovedajú nášmu duchu, boli ochotní odpreda� cirkevným ale-
bo spoloèenským organizáciám, alebo dokonca z vlastnej iniciatívy darova�
pre dobro spoloènosti.

nová pastorácia povolaní
12. Aby sme našli nové povolania, treba vykroèi� na nové cesty pastoraè-

nej èinnosti pre povolania. Preto navrhujeme:
– zavies� súbe�ne rôzne metódy v závislosti od situácie v prostredí;
– stara� sa skôr o takú pastoráciu mláde�e, aby táto mohla zrelším spôsobom
o sebe rozhodova�;
– pripravi� špecializovaných bratov;
– tvori� spoloèenstvá prítomnosti a svedectvá, ktoré by prebúdzali a chránili
mystiku, ktorá zodpovedá zasväteniu sa Bohu vo františkánskom �ivote.

nová farská pastorácia
13. Vzh¾adom na potreby Cirkvi pôsobiacej v Latinskej Amerike, pova�u-

jeme farskú pastoráciu za vhodnú pre našich bratov, zvláš� v misijných kra-
joch, treba ju ale rozvíja� v nových formách, aby vznikli pravé kres�anské
spoloèenstvá. Na prvom mieste záujmu všetkých bratov má by� zameranie na
chudobnejších a vytlaèených na okraj spoloènosti.

miestni bratia a inkulturácia prichádzajúcich bratov
14. Pastoraèná práca v Latinskej Amerike nále�í predovšetkým bratom,

pochádzajúcim z tohto kraja, majú toti� zvláštny záväzok ohlasovania evan-
jelia a práce pre pokrok ich vlastných rodákov. Nevyhnutná je však ešte per-
sonálna pomoc pre misie a nové formy apoštolátu.

Nech vyšší predstavení Latinskej Ameriky pripravia ve¾mi podrobný výkaz
iniciatív, pre ktoré potrebujú materiálnu pomoc, ako aj výkaz osôb o pomoc
ktorých prosia. Bratia, prichádzajúci do Latinskej Ameriky, majú by� dobre
pripravení a nadaní na dosiahnutie lepšej prípravy v Latinskej Amerike,
schopní úplnej integrácie v latinsko–americkom prostredí.

laickí a reho¾ní spolupracovníci
15. Vysoko sa majú ceni� svetskí spolupracovníci alebo reho¾níci z iných

spoloèenstiev, obzvláš� na poli misijnom, ak majú potrebnú kvalifikáciu.

zodpovednos� Rádu
16. Rada Rádu vyzýva všetkých bratov celého Rádu, aby vedomí si potrieb

Latinskej Ameriky, konkrétne sa k nieèomu zaviazali a aj fakticky vykonali
nieèo pre tieto potreby i za cenu osobných i spoloèenských obetí. Predstavení
zas nech premyslia akým spôsobom, pomocou úsilia jednotlivcov a spoloèen-
stiev, by mohli vo svojich oblastiach dosiahnú� zamýš¾aný cie¾. Zodpovednos�
za personálnu a ekonomickú pomoc pre viceprovincie a misie le�í v prvom ra-
de na provinciiách, pod ktoré viceprovincie a misie spadajú, tieto sa však majú
v rámci svojich síl stara� o to, aby vystaèili ekonomicky i personálne.
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odstránenie nespravodlivosti
17. Povzbudzujeme všetkých bratov, aby ako nástroje spravodlivosti a po-

koja, vyvíjali skutoèný vplyv v smere odstránenia nespravodlivosti, èi u� ju
vykonáva ich vláda alebo medzinárodné obchodné organizácie vo vz�ahu k ná-
rodom Tretieho sveta.

úrady v Latinskej Amerike
18. V ka�dom štáte, pokia¾ mo�no, alebo ak sa to uká�e u�itoèné, v ka�dej

konferencii Latinskej Ameriky nech pracuje úrad plánovania a prípravy pro-
jektov, ako aj udr�iavania zväzkov s orgánmi, èi u� reho¾nými alebo cirkevný-
mi, ako aj civilnými.

... a pre Latinskú Ameriku
19. V našej Generálnej kúrii má vzniknú� nejaký úrad, ktorý má študo-

va� situáciu, projekty a �iadosti krajov Latinskej Ameriky, hodnotenie ich na-
liehavosti, ako aj dohovára� sa s rôznymi provinciálmi Rádu, ktorí mô�u
a chcú pomáha�.

II. REHO¼NÝ �IVOT

A – Bratia

rovnos� bratov a rovnos� mo�ností
20. [1] Všetci bratia sú si rovní, (Konštitúcie 73, 101) a preto nech všet-

kým je daná rovnaká mo�nos�, aby mohol ka�dý rozvíja� svoje dary i charizmy
v podmienkach svojho �ivota pre slu�bu iným, vnútri i vonku bratského spolo-
èenstva.

prostriedky rozvoja rovnosti medzi bratmi
21. [2] Aby sa rozvíjal pocit bratskej rovnosti, navrhujeme medzi inými

tieto prostriedky:
a) ma� noviciát spoloèný bez rozdielov medzi klerikmi a ne–klerikmi;
b) cez celý èas uvádzania do reho¾ného �ivota na prvé miesto stava� for-

máciu reho¾nú a františkánsku, pod¾a rovnakého kritéria pre klerikov i ne–kle-
rikov;

c) kona� liturgiu hodín a eucharistie v národnom jazyku za aktívnej úèas-
ti všetkých, a to liturgiu nielen pod¾a predpisu, ale skôr pod¾a ducha II. Vati-
kánskeho koncilu;

d) pod¾a Konštitúcií uvies� do �ivota zrušenie titulov, privilégií a výnimiek;
e) zavies� do praxe zvyk zúèastòovania sa všetkých bratov na domácich

slu�bách, ale bez újmy na dôle�itejších prácach;
f) uskutoèòova� výmenu materiálnych hodnôt pri zachovaní zdravej ad-

ministratívy, ako v oblasti miestnej a provinciálnej, tak v oblasti medziprovin-
ciálnej a celorádovej.

obrátenie sa na Svätú stolicu oh¾adom bratov ne–klerikov
22. [3] Rada Rádu �iada ešte raz o obrátenie sa k Apoštolskej Stolici

s prosbou, aby bratia ne–klerici mohli v Ráde plni� ka�dú funkciu, ak sa ro-
zumne uvá�i, �e sa na òu hodia.



23.[4] Rada Rádu má za to, �e negatívna odpoveï Posvätnej Kongregá-
cie pre reho¾níkov na è. 101 Konštitúcií nepreká�a, aby sa vyšší predstavení,
pro-stredníctvom Generálneho Definitória obrátili na Svätú Stolicu s pros-
bou, aby v niektorom špeciálnom prípade niektorý brat ne–klerik, ale mimo-
riadne zodpovedný, mohol, ak ho dobro bratského spoloèenstva k tomu núti,
by� povo-laný na úrad predstaveného.

mladí a obnova
24. [5] Preto�e Pánov Duch mô�e hovori� vo všetkých, nech vyšší pred-

stavení umo�nia mladším bratom zúèastòova� sa na obnove Rádu. Preto nech
predstavení povzbudzujú k èinnej úèasti na miestnej kapitule, nech podporu-
jú kontakty s rôznymi bratmi a bratskými spoloèenstvami v provincii, nech
povo¾ujú v tomto zmysle stretnutia mladých reho¾níkov provinciálne i medzi-
provinciálne.

25. [6] Preto�e mladí majú by� spolu s ostatnými bratmi zodpovední za
obnovu Rádu, nech predstavení pou�ijú zodpovedajúce prostriedky, aby zistili
ich názory a tú�by, a nech prajú ich poèínaniu smerujúc ich k dialógu s inými
bratmi.

bratia a bratstvo
26. [7] Aby sa Konštitúcie lepšie uviedli do �ivota, nech sa predstavení

starajú o to, aby bratia dokonca i z apoštolského dôvodu ne�ili vzdialení od
bratského spoloèenstva, aby neboli zbavení dobier bratského �ivota.

27. [8] Kde však z dôvodu špeciálnych podmienok napr. na misiách, bra-
tia sú nútení dlhší èas vies� �ivot osamote, nech sa vyšší predstavení starajú,
aby im èasto umo�nili zúèastòova� sa na bratskom �ivote.

bratia v kríze
28. [9] U všetkých bratov sa má rozvíja� osobnos� tak, aby dokázali

bratsky porozumie� problémy a utrpenie bratov pre�ívajúcich krízu, a aby sa
usilovali by� pre nich nie sudcami, ale starostlivými a pravými bratmi.

predstavení a bratia odchádzajúci z Rádu
29. [10] a) Predstaveným provincií a kláštorov ukladáme: aby preukazo-

vali èím väèšiu pozornos� a starostlivos� bratom vracajúcim sa do sveta pamä-
tajúc, �e aj nás sa týka to, èo èítame v inštrukcii Posvätnej Kongregácie pre
vierouèné otázky zo dòa 13.1.1971 v paragrafe V. èíslo VI.: „Príslušní or-
dinári, ku ktorým patria aj vyšší predstavení v rádoch, nech s otcovskou sta-
rostlivos�ou a pastierskou láskou zahàòajú kòazov (bratov), ktorí sa vrátili do
svetského stavu a v rámci mo�ností nech im prichádzajú s pomocou vo veciach
nevyhnutných k èestnému �ivotu.“

b) Konferencie vyšších predstaveným nech sa spoloène venujú tomuto
problému, a ak treba, nech sa usilujú nájs� zodpovedajúce prostriedky, aby
bratsky a skutoène pomohli bratom opúš�ajúcim rád tak, aby sa mohli riadne
a èestne zapoji� do civilného �ivota.
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B – Bratské spoloèenstvá

kultivovanie bratstva
30.[11] Rada Rádu ukladá všetkým predstaveným, aby chránili duch

bratstva, ako hlavný a podstatný prvok nášho františkánskeho �ivota, pomo-
cou zodpovedajúcich prostriedkov (Konštitúcie 77).

obnovujúce sa bratstvo
31. [12] V ka�dej oblasti Rádu nech je štruktúra bratských spoloèenstiev

zorganizovaná tak, aby sa uskutoèòovala obnova Rádu èo do prítomnosti, ob-
zvláš� uprostred chudobných, ako aj èo do apoštolátu.

svedectvo bratstva
32. [13] Ka�dé bratské spoloèenstvo, nech má akúko¾vek formu �ivota,

má vydáva� evanjeliové svedectvo minority, chudoby, duchom modlitby, �ivota
a práce.

animátori obnovy
33. [14] Bez ujmy na hlavnej pastoraènej zodpovednosti samotných

predstavených Rada Rádu im naviac ukladá, aby spôsobom, ktorý uznajú za
najlepší, èerpali pomoc od bratov pripravených na o�ivenie bratských spo-
loèenstiev za úèelom prebudenia, udr�ania a zavàšenia obnovy nášho �ivota.

otvorenos� bratstva
34. [15] Naše bratské spoloèenstvá nech sú otvorené, aby svetskí ¾udia

nielen�e mohli spåòa� špeciálne záväzky, ale tie� sa hlbšie zúèastòova� na
bratskom �ivote, na modlitbe v bratskom spoloèenstve a na apoštoláte. Ak ide
o doèasnú úèas�, staèí súhlas miestnej kapituly, ak ide o úèas� dlhšiu alebo
stálu, je potrebný súhlas vyšších predstavených.

vyu�ívanie slu�ieb odborníkov
35. [16] Treba vyu�íva� slu�by svetských odborníkov, napríklad v oblasti spo-

loèenskej anga�ovanosti, aby sme mohli prehåbi� naše chápanie chudoby, pokory,
apoštolátu, ako aj bezpeènejšie prijíma� praktické a perspektívnejšie postupy.

bratstvo svedectva
36. [17] Ka�dej oblasti Rádu ukladáme, po hlbokom zvá�ení všetkého

v Pánovi, zalo�enie aspoò jedného bratského spoloèenstva charakterizo-
vaného svedectvom pod¾a Konštitúcií è. 11 a 46, takéto spoloèenstvo v dneš-
ných podmienkach zdá sa by� prispôsobené súèasnému duchu a po�iadavkám
sveta, ktorému máme ohlasova� evanjelium.

podmienky práce
37. [18] Aby sa umo�nil vznik nových bratských spoloèenstiev, okrem

prehodnotenia a predchádzajúceho zvá�enia bratov provincie v ka�dej oblasti
Rádu, treba, ak je to nevyhnutné, zanecha� nejaký dom alebo apoštolské dielo,
obzvláš� kolégium èi iné inštitúcie tohto druhu slú�iace pre bohatých.

Brat tú�iaci vstúpi� do takéhoto spoloèenstva nech má zaruèenú slobodu
vykona� svoj zámer i keby musel dokonca opusti� spravovaný úrad v provincii,
samozrejme bez ujmy na spoloènom dobre a pod podmienkou, �e má potreb-
nú kvalifikáciu.
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38. [19] Do týchto bratských spoloèenstiev nech sa prijímajú len bratia
schopní bratského �ivota, reho¾níci oddaní modlitbe, duchovne zrelí, kompe-
tentní vo svojej práci a zvláš� v hlásaní Bo�ieho slova. Ten, èo zodpovedá za
toto spoloèenstvo, má horli� za tento ideál.

kontemplatívne brastvo
39. [20] Vzh¾adom k tomu, �e v zhode s è. 12, 40 a 155 Konštitúcií bra-

tia majú v�dy spája� modlitbu a prácu, mô�u chodieva� do domu duchovnej
obnovy zriadeného pod¾a è. 42 Konštitúcií. Rada Rádu nadto ukladá, aby exis-
tovali bratské kontemplatívne spoloèenstvá, kde by bratia mohli viest výluène
vnútorné spojenie s Bohom v èase, kým sa im to zdá pod¾a Ducha Pánovho
nevyhnutné.

obnovené tradièné bratstvo 
40. [21] Bratské spoloèenstvá, ktoré celkom správne a pravdivo konajú

skôr �ivot i prácu v tradiènom duchu, preto�e náš �ivot sa mô�e prejavi� v rôz-
nych formách, nech spoja s duchom nových Konštitúcii svoj vnútorný �ivot
i vonkajší apoštolát.

mentalita obnovy
41. [22] V tomto zmysle predstavení a tie� konferencie vyšších predsta-

vených nech dbajú o to, aby boli zabezpeèené prostriedky pre vytvorenie du-
chovnosti bratov pod¾a nových Konštitúcií, ako aj iných dokumentov Cirkvi
a Rádu.

miestni predstavení animátormi
42. [23] Preto�e vo ve¾kej miere závisí obnova bratského spoloèenstva od

predstaveného, vyšší predstavení nech menujú takého, ktorý by bol správnym
propagátorom obnovy tradièného bratského spoloèenstva, prièom sami vyšší
predstavení nech sa usilujú slú�i� svojou pomocou.

miestna kapitula a bratstvo
43. [24] Úlohou miestnej kapituly je upevòova� bratského ducha, rozví-

ja� pocit spoluzodpovednosti všetkých bratov za spoloèné dobro, organizova�
bratský dialóg vo vz�ahu ku všetkému, èo sa týka �ivota bratov, aby spoloène
spoznali a plnili Bo�iu vô¾u.

44 [25] Vzh¾adom na mimoriadny význam miestnej kapituly pre �ivot
bratského spoloèenstva, nech vyšší predstavení skutoène túto kapitulu pod-
porujú a tie� nech sa ju obèas sna�ia svojou prítomnos�ou o�ivi�.

45. [26] Na miestnej kapitule sa najlepšie vyjadruje „poslušnos� z lásky“
ako charakteristická èrta nášho Rádu, v zmysle ktorej si bratia navzájom
slú�ia, rozvíja sa òou tvorivý dôvtip a spoluzodpovednos� všetkých, osobné
príspevky sa prejavujú v slu�be všetkým. Bratské spoloèenstvo pri zachová-
vaní a h¾adaní Bo�ej vôle potrebuje tvorivú invenciu a osobitné dary ka�dého
z èlenov.



III. SVEDECTVO CHUDOBY V U�ÍVANÍ HODNÔT

pravdivá chudoba
46. [1] Veríme, �e chudoba ako evanjeliová a františkánska ènos� je úèas-

�ou na hlásaní Krista a predovšetkým sa týka osôb, a nie vecí. Zachovávanie
všetkých noriem v pou�ívaní hodnôt ako osobných, tak i spoloèných, ešte
nemusí robi� bratov skutoène chudobnými. Naša chudoba, ako ju predstavuje
sv. František v VI. kapitole Reguly, nás robí skutoène bohatými na všetky
dobrá Bo�ej Cirkvi do tej miery, nako¾ko nás v duchu i skutoènosti oslobodzu-
je od pozemských hodnôt a vedie nás k odovzdaniu a zasväteniu všetkých na-
šich hodnôt Cirkvi a spoloèenstvu.

chudoba a obnova
47. [2] Preto�e chudoba je našou špeciálnou charizmou, sme presvedèení,

�e obnova nebude autentická, ak chudoba èi u� individuálna alebo spoloèná,
nebude bezprostredne vidite¾ná ako prejav vnútornej skutoènosti tak zjavne,
aby nebolo potrebné vysvet¾ova�, ani neostávalo miesto na �iadne výhovorky,
èi ospravedlòovania.

kritéria pre revíziu dobier
48. [3] Kritéria uskutoènenia revízie vzh¾adom k u�ívaniu hodnôt sú na-

sledovné:
a) Zásady ¾udskej morálky a spoloèenskej spravodlivosti, ktoré zaväzujú

všetkých ludí, prikazujú odovzda� do spoloèného u�ívania všetky dobrá, ktoré
nepatria do ú�itku len jednej osoby alebo nejakej skupine, ale sú pre dobro
všetkých ¾udí.

b) Evanjeliová chudoba, ktorá je pre nás zvláštnou cestou spásy (Konšti-
túcie 2), privádza nás nielen k rozdávaniu nadbytoèných hodnôt, ale aj k dele-
niu s nevyhnutnými hodnotami.

c) Prestavba našej prítomnosti i práce pod¾a potrieb apoštolátu a slu�by
má byt skoordinovaná s pastoraèným plánom miestnej cirkvi.

A - Osobné svedectvo chudoby

nový zmysel osobnej chudoby
49. [4] Nové a aktuálne výsledky spoloèensko–ekonomických výskumov

ako aj ich vplyv na mentalitu reho¾níkov v novom svete ukazujú perspektívy
chudoby a vynucujú èoraz väèšiu a vedomejšiu zodpovednos� darovania seba
samého:

a) Dlhotrvajúca práca, únavná a poctivá je výrazným znakom chudoby,
ktorá nás stoto�òuje s chudobnými.

b) Vyu�ívanie vlastného talentu je opravdivým darom seba samého a zna-
kom skutoènej chudoby. Lenivos� a nedbalos� vo vyu�ívaní vlastných schop-
ností je zas proti chudobe.

c) Tie� vykonávanie práce pre spoloèné dobro, ku ktorej nás nikto nenúti,
je výrazom chudoby. Talenty toti� nám neboli dané pre osobný ú�itok, ale pre
dobro ¾udského spoloèenstva a celej Cirkvi. 
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d) Slu�ba pre vec vlastného bratského spoloèenstva v našich domoch je prak-
tizovaním skutoènej chudoby.

50. [5] Brat, ktorý nedbá o zachovávanie osobnej chudoby, zvláš� èo sa
týka príjmov a odmien za prácu, ktoré ma dáva� spoloèenstvu, má by� pro-
stredníctvom predstavených nabádaný vo veci autenticity svojho františkán-
skeho povolania.

B – Spoloèné svedectvo chudoby

svedomie chudoby
51. [6] K pastoraèným povinnostiam kapitúl i predstavených patrí utvá-

ranie svedomia bratov i bratských spoloèenstiev v oblasti zachovávania chu-
doby. Tie� sami reho¾níci v pocite zodpovednosti nech prebúdzajú svoju èoraz
väèšiu citlivos� na chudobu osobným štúdiom, dialógom, stretnutiami, èi u�
miestnymi alebo provinciálnymi.

dobrá Rádu – vec Cirkvi
52. [7] Preto�e nehnute¾né hodnoty Rádu majú byt pova�ované za hod-

noty cirkevného spoloèenstva, revízia našich hodnôt nie je èisto vnútornou
zále�itos�ou Rádu, ale sa má bra� ako vec Cirkvi. Pri revízii našich hodnôt
treba viest rozumnou formou dialóg so spoloèenstvom miestnej cirkvi, aby sa
našlo spoloèné riešenie pre dobro Cirkvi i miestneho svetského spoloèenstva.

dobrá potrebné a nepotrebné
53. [8] Všetky majetky Rádu, obzvláš� polia, záhrady a budovy, ktoré u�

nie sú potrebné, ako aj iné objekty, ktoré nám nezodpovedajú, majú by� pre-
dané alebo prevedené na spoloèné u�ívanie. Tie však, ktoré ešte sú potrebné,
majú sa zhodova� s po�iadavkami františkánskej chudoby, samozrejme s pri-
hliadnutím na spoloèenské podmienky tej krajiny a národa, ktorému máme
vydáva� naše svedectvo chudoby.

chudoba ako neistota
54. [9] Preto�e materiálna neistota je znakom chudoby a dnes aj osobitne

znakom solidarity s chudobnými, bratia a tí, èo organizujú nové spoloèenstvá,
nech sa usilujú – v rámci mo�ností – nevlastni� domy, èi pozemky.

neprijíma� nepotrebné
55. [10] Hodnoty, ktoré nepotrebujeme a nemô�u by� bezprostredne pre-

vedené na chudobných alebo Tretiemu svetu, netreba prijíma�, hoci by boli
obetované dobrovo¾ne.

bratská spolupráca
56. [11] Naše bratské spoloèenstvo sa má prejavova�, prípadne potvr-

dzova� tie� cez ekonomickú spoluprácu medzi spoloèenstvami v tej istej pro-
vincii i medzi rôznymi provinciami (cez dary, bezúroèné pô�ièky alebo pô�ièky
s malým úrokom). Hodnoty provincie a jednotlivých bratských spoloèenstiev
nech sú prevedené rovnomerne na potreby ako provincie tak i viceprovincie èi
misie.

15



laici ako správcovia
57. [12] Pri správe hodnôt Rádu treba vyu�íva�, kde je to mo�né, pomoc

svetských odborníkov pre lepšie pou�ívanie našich hodnôt a aby sa sami bra-
tia takto nauèili lepšej a racionálnejšej správe hodnôt Rádu.

svätyne a milodary
58. [13] Pokia¾ ide o nám zverené svätyne, nech sa v nich uká�e naša

skutoèná, nevyhnutná prítomnos�. Ak táto potreba nie je, treba ich zanecha�.
Do budúcnosti nemáme stava� kostoly ani ich prijíma� od darcov, keï pohlcu-
jú príliš ve¾a reho¾níkov, ktorí majú predovšetkým slú�i� misiám a chudob-
ným. Treba sa chráni� pýta� peniaze v rozpore s duchom chudoby a náš apoš-
tolát nech je zapojený do pastoraèného plánu miestnej cirkvi.

spravodlivos� ako výchova
59. [14] Treba sa v Ráde chráni� neodôvodnených výdavkov peòazí na vy-

stavanie pomníkov, budovanie monumentálnych diel, èi na opravu kláštorov
len preto, �e sú historické. Usilujme sa tie� vychováva� ¾udí k chápaniu po-
�iadaviek spoloèenskej spravodlivosti a chudoby.

domová kapitula, chudoba ...
60. [15] Miestnemu bratskému spoloèenstvu z moci Konštitúcií a pod¾a

uznesení provinciálnej kapituly èo do u�ívania hodnôt prislúcha právo – pro-
stredníctvom príslušnej kapituly – odvá�ne odbúrava� nadbytky protireèiace
spoloènej èi osobnej chudobe napr. èo do zábavy, hromadenia odevov, osobných
darov, ciest, u�ívania vozidiel a pod.

... u�ívanie peòazí
61. [16] Vyšší predstavení nech sa usilujú privies� miestne kapituly k to-

mu, aby vzali na seba zodpovednos� za:
a) Rozhodovanie o výdavkoch z vlastných príjmov na be�né výdaje brat-

ského spoloèenstva (Konštitúcie 62).
b) Urèenie peòa�nej hranice, ktorú má posla� na potreby provincie, misií,

chorých, štúdií, kvalifikácie bratov (Konštitúcie 52).
c) Prevedenie èasti dôchodkov (percentuálna hodnota má by� urèená

vzh¾adom k príjmom bratského spoloèenstva) na chudobných (Konštitúcie 54)
alebo na podujatie nejakej práce pre chudobných (Konštitúcie 60).
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II. PLENÁRNA RADA RÁDU
TAIZÉ – FRANCÚZSKO (18. FEBRUÁR – 9. MAREC 1973)

MODLITBA



* Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 88 (1972) s.; 59; 108; 171–175;
275–279; 89 (1973) 4–87; 101–127; 199–219; 313–348.



LIST GENERÁLNEHO DEFINITÓRIA 
VŠETKÝM BRATOM RÁDU

Drahí bratia!

Týmto listom prichádzame predstavi� všetkým našim bratom rady a tú�by
vyjadrené generálnemu definitóriu II. Plenárnou radou Rádu. II. PRR zhro-
ma�dená blízko Taizé vo Francúzsku, zaèala reflexiu nad duchom, nad �ivo-
tom a nad rôznymi formami modlitby v našom Ráde a vzbudzovala v srdciach
všetkých, ka�dodenne horlivejšie volanie: „Pane, nauè nás modli� sa!“ (Lk 11, 1)

Povzbudzovaní tým istým intímnym povolaním máme silu priblí�i� sa den-
ne v�dy viac k Pánovi, aby bol On sám so svojím Duchom, uèite¾om našej mod-
litby, prítomný medzi nami.

Takto, skrze osobné skúsenosti, vzájomné naèúvanie a informácie, bratia
zhroma�dení v kontakte s tými, ktorí �ijú v Taizé alebo sú s nimi spojení
v modlitbe, dúfame, �e nás bude vyuèova� ten istý bo�ský Uèitel, keï vám
teraz prinášame tento syntetický dokument. Prijmite ho s otvoreným srdcom,
aby ste sa mohli deli� s tým, s èím sa tak ve¾mi pokúšala podeli� Plenárna rada
Rádu ako s darom Ducha Svätého.

Po prvé: minister generál a jeho definítori s dôverou a s obnoveným pozna-
ním schválili dokument a navrhujú ho prija� s ve¾kou úctou kvôli èerpaniu
inšpirácie a orientácie, nielen pre náš osobný �ivot, ale aj pre pastoraènú slu�-
bu provincií a bratov.

Keï dávame tento dokument Rádu, vrúcne sa modlime za ka�dého brata
a ka�dú komunitu, aby ho prijali s ochotným duchom, aby ho individuálne i v
komunite meditovali, aby ho zvláš� študovali miestne a provinciálne kapituly
a aby ho preniesli do konkrétneho �ivota. Povzbudzujeme predstavených, aby
sa príliš neobávali obnovy spôsobom protikladným k tradièným formám mod-
litby a v h¾adaní nových viac prispôsobivých.

Nech nikto neuniká �ivotnej dôle�itosti modlitby. Ide o �ivot a smr� nášho
bratstva. Bude zbytoèné ka�dé úsilie o obnovu �ivota Rádu pod¾a zásad II.
Vatikánskeho koncilu, pod¾a ducha sv. Františka a pod¾a znakov èias, ak sa
hlboko neobnovíme v našom �ivote modlitby: „Ak Pán nestavia dom, márne
sa namáhajú tí, èo ho stavajú“ (� 126, 1).

Téma modlitby, ako aj argumenty Plenárnej rady Rádu v Quito, má takú
ve¾kú dôle�itos�, �e by iste mala byt traktovaná najbli�šou generálnou kapitu-
lou, kvôli skompletizovaniu a zdokonaleniu posledného textu Konštitúcii.

Prajeme si, aby náš Rád rástol v�dy viac v Kristovi, ktorý „je náš �ivot, na-
ša modlitba a naše skutky a� k plnosti jeho vzrastu“ (Ef 4, 13).

„�iadna vec teda nech nám nepreká�a alebo nech nás nerozde¾uje, ale nech v
nás a v našom bratstve pôsobí a prejavuje sa v�dy Duch Svätý“ (Konštitúcie
173, 2).

Vaši najoddanejší

Br. Pasquale Ryvalski, minister generál
Br. Gulielmo Sghedoni, generálny vikár
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Br. Benedetto Frei, generálny definítor
Br. Bonaventura Merinelli, generálny definítor
Br. Aloysius Ward, generálny definítor
Br. Clovis Friener, generálny definítor
Br. Optato van Asseldonk, generálny definítor
Br. Giovanni Dovetta, generálny definítor
Br. Lázaro Iriarte, generálny definítor

Taizé, 8. marca 1973.

1. Bratský rozhovor s bratmi Rádu na tému modlitby sa ukázal ako po-
treba srdca poèas diskusií Plenárnej rady Rádu, a to v dôsledku skúseností
získaných poèas zasadania, výpovedí delegátov, a tie� reflexie nad dôle�itos�ou
veci.

2. Plenárna rada Rádu na zasadaní v Quito h¾adala našu identitu v brat-
skom �ivote a chudobe. Na terajšom zasadaní v Taizé uznala za vhodné za-
stavi� sa nad duchom, �ivotom a praxou modlitby, bez  ktorej nemô�eme by�
ani skutoènými bratmi, ani skutoène chudobnými. Premyslela problém nie teo-
reticky, ale v kontexte s Cirkvou a prítomnos�ou našich, tak zmenených èias.

I. VŠEOBECNÁ SITUÁCIA

pozitívne momenty
3. Na základe takmer všetkých výpovedí delegátov potvrdzujeme u dos�

ve¾kého poètu bratov:  
a) skutoènú tú�bu po modlitbe;
b) dynamické nastavenie nájs� jednotu medzi èinnos�ou a modlitbou;
c) vô¾u konštruktívneho vyriešenia pochybností a nepokojov;
d) rôzne priebe�né skúsenosti, a to pozitívne;
e) tú�bu, zameranú na oèistenie Bo�ieho obrazu a obnovenie niektorých

foriem modlitby;
f) �ivé vedomie, zvláš� u misionárov, �e vyriešenie problému modlitby je

pre nás otázkou �ivota.

... okruhy problémov v �ivote modlitby
4. Z druhej strany potvrdzujeme �a�kosti:

a) zachvenie vo viere a h¾adaní kontaktu s transcendentným Bohom;
b) nedostatoèná príprava u ve¾a bratov na prijatie premien v Cirkvi a vo svete;
c) rozpor medzi láskou Boha a blí�neho a egoizmom, medzi modlitbou a èin-
nos�ou;
d) prílišná aktivita a zanedbanie modlitby v ¾udskej skutoènosti;
e) nedostatok bratského �ivota;
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g) zanedbanie starších foriem modlitby a nedostatok obnovy ducha modlitby;
h) zanedbanie formácie kandidátov a prípravy animátorov �ivota modlitby. 

5. Sme si vedomí spoluzodpovednosti a navrhujeme vám tieto reflexie, kto-
ré sa týkajú modlitby a smerujú k postupnému prehåbovaniu nášho povolania.

II. DUCH A �IVOT MODLITBY

A – Kres�anská modlitba vo všeobecnosti

�ivotná potreba modlitby
6. Modlitba sa má rodi� pôsobením Ducha Svätého, ako dych milosti a vý-

sledok �ivotnej potreby ¾udského srdca. Èlovek mô�e dosiahnú� svoju plnos�
len vtedy, ak sa oslobodí od lásky k sebe a nájde oporu v láske Boha a ¾udí
v Kristu Bohu – èlovekovi. V tomto vykroèení zo seba jedni nachádzajú Boha
v òom samotnom, iní v bratoch: „Bol  som hladný...“ (Mt 25, 35n.).

modlitba v Kristovi, v Cirkvi
7. Sám Kristus je naším �ivotom, modlitbou a prí�a�livou cestou, ak po

nej tú�ime. Vtedy sa skutoène v Je�išovi i Jeho Duchu modlíme, keï milujeme
Otca a bratov. V Je�išovi a Jeho Duchu sa modlíme a zo synovského srdca vo-
láme: „Abba, Otèe“ (Rim 8, 15.; Gal 4, 6). 

Ten má Kristovho Ducha, kto zostáva v Jeho mystickom tele a v èase mod-
litby neodde¾uje nikdy Hlavu od Tela, ale sa modlí v lone Cirkvi a v nej h¾adá
a miluje Krista.

... a v Duchu Svätom
8. Otec nás prvý miloval (1Jn 4, 10) a hovorí k nám v Duchu svojho Syna.

Máme ho poèúva� v atmosfére ticha, odpovedajúc „vierou, ktorá úèinkuje v lás-
ke“ (Gal 5, 6), nadväzujeme synovský rozhovor s Otcom cez Syna v Duchu
Svätom (Konštitúcie 32).

modlitba a �ivot
9. Skutoènú modlitbu poznáme po ovocí �ivota. „V takej miere sa dobre

modlíme, v akej robíme pokro.“ (Anonym z  Perugie, Legenda antiqua, 74). Ak
modlitba a pokrok pochádzajú z dychu Ducha Svätého, tak sa vzájomne do-
påòajú a neprotireèia si navzájom (Reg 5, 10; Konštitúcie 145).

10. Skutoène �ivý duch modlitby musí o�ivova� celý �ivot, konkrétne bra-
tov, a cez nich obnovova� zdravé tradièné formy, ako aj tvori� zodpovedajúco
nové.

èas modlitby
11. Kto má ducha modlitby, nájde si tie� èas na modlitbu, ale kto nena-

chádza na òu èas, ten nemá ducha modlitby.

litera a duch
12. Litera, èi�e forma bez ducha, sú màtve. Duch však bez litery, èi�e for-

my, nemô�e o�ivova� �ivot èloveka. Sme ¾udské bytosti, preto len „vtelený“
duch mô�e v nás existova�.
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rozlièné formy modlitby
13. Pod¾a príkladu sv. Františka modlitba sa mô�e prejavi� nielen v slo-

vách, formulách a obradoch, ale tie� v mlèaní, v rôznych  polohách tela, sym-
bolických èinnostiach a znakoch.

B – Františkánska modlitba

modlitba Menších bratov
14. Modlime sa ako bratia menší. Vtedy sme skutoène bratmi, keï sa stre-

távame v mene Krista, vo vzájomnej láske tak, �e Pán je skutoène uprostred
nás (Perfectae caritatis 15; Konštitúcie 71, 72). Menšími bratmi sme vtedy,
keï �ijeme v chudobe a poslušnosti, ktorá je plná lásky s Kristom chudobným
a ukri�ovaným a �ijeme v spojení s chudobnými ¾uïmi (Lk 4,18; Flp 2, 5–11;
Gal 2, 19; Konštitúcie 11, 46). Naša modlitba nech je pred Bohom volaním chu-
dobných, chudobe ktorých prispôsobujeme praktizovanie nášho �ivota (Evan-
gelica Testificatio [Ev. Text.] 17; Konštitúcie 45; Quito – na rôznych miestach).

rôzne formy modlitby
15. Uctievajme a nasledujme najsvätejšiu Pannu Máriu, úèastníèku chu-

doby a umuèenia Kristovho (Konštitúcie 39). Neodde¾ujme nikdy Matku od
Syna. (Konštitúcie 1, 160, 174). Ona je cestou k dosiahnutiu Kristovho  Ducha
– chudobného a ukri�ovaného.

modlitba ako obrátenie
16. Z hriešneho stavu sa oèis�ujeme cez skrúšenos� srdca, aby ve¾konoèné

tajomstvo Krista nás ka�dým dòom èoraz viac obnovovalo vo sviatostiach Eu-
charistie a pokánia. (Sv. Bonaventúra, Legenda maior V, 8). V trápení sa od-
dávajme usilovnejšej modlitbe a oslobodzujúc sa z lásky k sebe – tú�me nado-
všetko splni� vô¾u Otca (Mt 26, 39, 42; Lk 22, 44). Kto sa modlí len vtedy, keï
sa cíti v zodpovedajúcom stave, pre toho je modlitba len výrazom lásky k sebe.
Stále pamätajme, �e modlitba má by� autentickým prejavom lásky. �ime Kris-
ta ukri�ovaného, zapájajme do modlitby ka�dodenné �a�kosti, suchotu, po-
chybnosti, �a�kosti a cez ich láskyplné prijatie sa pripodobníme obrazu Syna
(Rim 8, 29). Ak budeme takto kona�, budeme Ho ohlasova� iným ¾uïom (Kon-
štitúcie 87, 88, 89).

afektívna modlitba
17. Naša modlitba nech je skôr modlitbou citov a modlitbou srdca, vtedy

nás dovedie a� k vnútornej skúsenosti Boha.

v duchu viery
18. Nech sa naše srdcia zapália citmi zvelebovania, vïakyvzdania, údivu

a úcty cez kontempláciu Boha, najvyššie Dobro, od ktorého všetko dobré po-
chádza. Kráèajme celým svetom s ve¾konoènou rados�ou, pozorujme Krista vo
všetkých stvoreniach, chvá¾me Otca a povzbudzujme k tomu iných ako sved-
kovia Jeho lásky v našom bratskom �ivote, v modlitbe i apoštoláte (Speculum
Perfectionis 100; Konštitúcie 32).V�dy sa máme modli� v duchu a pravde, èis-
tým srdcom a úmyslom, lebo len taká modlitba sa páèi Bohu (Jn 4, 24; Reg 10,
9;  Nap 16; 2 Lvk 19–20).
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pramene modlitby
19. Naša modlitba nech má oporu predovšetkým v Písme Svätom a v po-

zornom poèúvaní Ducha Svätého, hovoriaceho v Cirkvi, v znakoch èasu, v �i-
vote ¾udí, v našom srdci (Konštitúcie 32). Zvláštnym prameòom našej modlit-
by nech sú Listy sv. Františka spolu s Konštitúciami, ktoré má ma� ka�dý brat
v osobnom u�ívaní.

šírenie modlitby
20. Duch modlitby a šírenie rýdzej (úprimnej, priamej, srdeènej – pozn.

slov. prekl.) modlitby, hlavne vnútornej, uprostred Bo�ieho ¾udu, boli zvlášt-
nou charizmou nášho bratského kapucínskeho spoloèenstva od èasu jeho vzni-
ku. Práve toto – ako svedèia dejiny – bolo v�dy prameòom našej autentickej
obnovy.

III. PRAX MODLITBY

A – Osobná modlitba

21. Keï zhroma�ïujeme skúsenosti bratov, z relácií delegátov predkladá-
me spoloènej úvahe èo nasleduje.

sloboda modlitby
22. Nech ka�dý brat, ktorý sa modlí v duchu a pravde, s nádejou sa poddá

Bo�iemu nadchnutiu a nech pritom zotrvá v evanjeliovej  slobode. Preto, ne-
rušiac jednotu ducha a �ivota modlitby v ka�dodennom bratskom spoloèen-
stve, uznávame v zhode s charakterom nášho Rádu podporu obnovy rôznoro-
dých tradièných foriem (napr. krí�ová cesta, pobo�nos� k najsv. Srdcu Je�išov-
mu, ru�enec) i tvorbu zodpovedajúcich nových foriem.

predsavení animátormi modlitby
23. Modliace sa bratské spoloèenstvo robí dobrý pokrok, ak sa bratia cítia

vzájomne spoluzodpovední za o�ivovanie ducha modlitby. Predovšetkým pred-
stavení nech sú animátormi (inšpirátormi) �ivota modlitby, preto�e ich úlohou
je – cez príklad a pouèenie – obohacova� bratov duchom i �ivotom (Konštitú-
cie 147).

24. Bratia všade poci�ujú potrebu vzdelávania animátorov, èi�e uèite¾ov
duchovného �ivota a modlitby, ktorí by boli pomocou veriacim a zvláš� našim
bratským spoloèenstvám v celej františkánskej rodine.

bratstvo kontemplácie
25. Ka�dé bratské spoloèenstvo má by� skutoèným spoloèenstvom mod-

litby. Aby sa èoraz lepšie uskutoènil tento zámer, ve¾mi pomáha – pri zachova-
ní rozumných kritérií – tvorenie bratských spoloèenstiev uzobranosti a mod-
litby. V niektorých provinciách sa u� zaèali utvára� a dá sa pozorova� ich ovo-
cie (De religiosa habitatione in eremo; Konštitúcie 42; Quito II B 20).

potreba a podmienky osobnej modlitby
26. Máme uplatòova� presvedèenie o nevyhnutnosti osobnej modlitby.

Ka�dý brat, kdeko¾vek prebýva, má denne venova� dostatoèné mno�stvo èasu



(napr. celú hodinu) osobnej modlitbe. Túto �ivotnú potrebu poci�uje ve¾a bra-
tov, hlavne na misiách.

27. Aby sme mali �ivú a organickú tú�bu modlitby, musíme najprv sfor-
mova� v sebe ¾udskú a kres�anskú osobnos�. K tomu mô�e pomôc� pou�ívanie
nových metód rozjímania.

28. Všetci bratia majú tvori� príslušnú atmosféru modlitby zachováva-
ním mlèania, vzájomným porozumením a spoloène dohodnutým obmedzením
vyu�ívania prostriedkov hromadného oznamovania (Konštitúcie 43, 77).

29. Ak niektorý z bratov z dôvodu návalu práce nemô�e nájs�  príslušné
mno�stvo èasu na modlitbu, mô�e a dokonca sa má obráti� v tejto veci na vyš-
ších predstavených (2Reg 10, 4; Konštitúcie 157).

30. V dnešnom �ivote, podliehajúcom mno�stvu napätí, sa ka�dodenný
rytmus modlitby neraz stáva �a�ko dosiahnute¾ným. Aby však nepod¾ahol o-
slabeniu, jednotlitví bratia, a tie� spoloèenstvá, majú v urèených èasových
odstupoch praktizova� dni uzobrania (Evangeilica Test. 35).

B – Spoloèná modlitba

zjednotenie osobnej a spoloènej modlitby
31. ¼udský �ivot sa má v�dy nazera� v dvoch dimenziách: individuálnej

a spoloèenskej. Preto aj modlitba, osobná i spoloèná, sa majú vzájomne do-
påòa�. Èím viac bratia pre�ívajú svoju individuálnu modlitbu, tým ochotnejšie
sa zapájajú do modlitby spoloènej. Oba tieto spôsoby modlitby sú nevyhnutné.
Ak sa niekedy dá prednos� jednému z nich, nemô�e sa druhý zanedbáva�.

potreba spoloènej modlitby a jej znaky
32. Niet reèi o kres�anskom, a tým menej o františkánskom bratskom spo-

loèenstve, ak sa stále zanedbáva spoloèná modlitba. Ak niekto z bratov uniká
zo spoloènej modlitby, bratské spoloèenstvo to musí bolestne pre�íva�  (Konšti-
túcie 94, 95; Quito II A 10).

33. Naša modlitba je vtedy ozaj spoloèná, ak sa na nej zúèastòujú všetci
a cez vzájomnú dôveru, porozumenie a lásku sa cítia kompaktným spoloèen-
stvom (Konštitúcie 73). Naša rádová tradícia svedèí, �e na dosiahnutie tohto
cie¾a sú ve¾mi nápomocné duchovné rozhovory, výmena skúseností, spoloèné
rozjímanie Evanjelia, spoloèné kajúce alebo biblické stretnutia, tzv. revízia
�ivota ap. (Nap 21, Konštitúcie 153, 6, 3 a iné 149).

34. Bratské spoloèenstvo nech smelo diskutuje na domácej kapitule veci
spoloènej a individuálnej modlitby.

35. Preto�e bratský �ivot je zásadnou a základnou podmienkou nášho fran-
tiškánskeho povolania, nech sa bratia, ktorí musia �i� samostatne, aspoò na
urèitý èas schádzajú na spoloènú modlitbu (Quito II A 8; Konštitúcie 80). Bra-
tia, zvláš� na misiách, ak nemô�u praktizova� spoloèný �ivot, nech sa usilujú
o spoloèné modlitby so svojimi pomocníkmi a inými veriacimi.
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C – Liturgická modlitba

dôle�itos� a spôsoby liturgickej modlitby 
36. Breviár, ako modlitba Cirkvi, nech okrem sv. omše zaujíma prvé mies-

to v �ivote ka�dého bratského spoloèenstva i jednotlivých bratov (2Reg 3, 1–2,
Testament 18, 29, 30). Úèas� na nej nech je èinná a �ivá, s pou�itím spevu,
výberu �almov, piesní, èítaní i modlitieb (Instructio Generalis Lituriae Hora-
rum 244–252).

Na mnohých miestach bratia vykonávajú modlitby spolu s veriacimi s
ve¾kým obojstranným ú�itkom.

omša strediskom bratstva
37. Eucharistická obeta, v ktorej sám Kristus s Cirkvou ako svojím  mys-

tickým telom koná ve¾konoèné tajomstvo, nech je pre nás  skutoènou pamiat-
kou lásky a putom jednoty, nech sa èoraz viac  stáva stredom celého bratského
�ivota.

Ve¾mi sa doporuèuje sv. omša slú�ená spoloène, zvláš� koncelebrovaná, ako
prameò a vrchol nášho bratského �ivota (Konštitúcie 35). Kde tento spôsob
slú�enia sv. omše nie je denne mo�ný, treba ho pou�íva� aspoò obèas, a to ne-
vyhnutne s prítomnos�ou všetkých bratov (Analecta 1972, 262–264).

liturgická komisia
38. Ako uèí skúsenos�, je ve¾mi u�itoènou vecou, aby bol v ka�dom brat-

skom spoloèenstve urèený brat (èi skupina bratov), ktorého úlohou by bolo
pripravova� liturgické pobo�nosti,  aby sa tieto stali plnými �ivota.

Treba tie� dba� o verné zachovávanie liturgického práva, o tvorivú spon-
tánnos�, zhodnú s jeho duchom (Instructio Generalis Lituriae Horarum 46, 47
a iné).

Miestna kapitula nech urèí èas dòa a okolnosti konania sv. Liturgie (Kon-
štitúcie 37).

eucharistický kult
39. Nutne obnovme dialóg s Pánom Je�išom eucharistickým, ktorý je

najvyšším kòazom a našim prvorodeným bratom, prítomným uprostred nás
a jednotiacim nás navzájom (Rím 8, 29; Konštitúcie 36, 40). On spôsobuje, �e
liturgia stále skutoènejšie vplýva na náš �ivot.

Znakom autentického kultu Eucharistie je úsilie �i� Krista, jemu slú�i�
v bratoch, v biednych a chorých.

ZHRNUTIE

dôle�itos� ¾udí modlitby a chorých
40. Významnú úlohu spåòajú uprostred nás bratia ustaviène oddaní mod-

litbe „v duchu a pravde“ a zvláš� chorí, ktorí sa v utrpení pripodobòujú Kris-
tovi a posilòujú náš �ivot. Za nich i za všetko dobro vïaka Bohu. Za naše du-
chovné pochybenia, ktorých sme si vedomí, odprosujme Boha a prosme Ho
o „ducha svätej modlitby a zbo�nosti...“, ktorému všetky doèasné veci majú
by� podriadené (2Reg 5, 26).
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�ivot modlitby a èiny
41. Nakoniec, bratia, uvedomme si, �e nie slovami sa obnovuje �ivot mod-

litby, ale èinmi. V tomto zámere zaènime u� teraz všetci spolu i individuálne
– v konkrétnej veci – „tú�iac necha� sa preniknú� Duchom Pánovým a podda�
sa èinnosti Jeho milosti, modliac sa v�dy èistým srdcom...“ (2Reg 10, 8–9b).



III. PLENÁRNA RADA RÁDU 
MATTLI – ŠVAJÈIARSKO (29. AUGUSTA – 22. SEPTEMBRA 1978)

MISIJNÝ �IVOT A PÔSOBENIE



* Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 93 (1977) 135–137; 94 (1978)
11–17; 211–291.
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LIST GENERÁLNEHO DEFINITÓRIA VŠETKÝM BRATOM NÁŠHO RÁDU.

Najdrahší bratia,

týmto listom Vám prichádzame predstavi� závereèný dokument III. Ple-
nárnej rady Rádu konanej v Mattli v dòoch od 29. 8 a� do 22. 9. 1978.

Keï takpovediac prenikavo h¾adíme, skrze dôkladné skúmanie, na metódu
práce vedenú delegátmi všetkých oblastí Rádu, mô�eme poveda�, �e tento do-
kument obsahuje a vypracováva organicky najkonštruktívnejšie príspevky
z nášho bratstva potrebné na vykonanie primeraného naplnenia nášho misio-
nárskeho �ivota a aktivity (Konštitúcie 110, 5).

Prijatím tejto koneènej syntézy poh¾adov III. Plenárnej rady Rádu sme si
istý, �e všetkým poskytujeme cenný nástroj na obnovu jedného dôle�itého roz-
meru našej slu�by evanjelizácie pod¾a ducha Konštitúcii a po�iadaviek èias
i nášho františkánskeho �ivota.

Téma III. PRR bola výslovne navrhnutá na posledných generálnych kapi-
tulách. Všetci ju cítili a chceli o nej naliehavo a do håbky rokova�. Preto stret-
nutie v Mattli, okrem hodnoty bratského spolu�itia, výmeny informácii, chce-
lo byt aj odpoveïou na urèité oèakávanie Rádu, ktoré vyvstalo pred istou sé-
riou otázok a novou realitou, ktorá sa v týchto dòoch vynorila v neuralgickom
sektore evanjelizácie našich èias. III. PRR na to odpovedá vo svetle súèasnej
ekleziológie, našej identity Menších bratov kapucínov a zmenenej situácie vo
svete a otvára v Ráde široký horizont perspektív a riešení. 

Je odpoveïou, ktorá nepredpokladá, �e bude úplnou ani definitívnou, ale
bude odpoveïou, ktorá chce poskytnú� stimul a usmerni� reflexiu, aby sme
nachádzali s plným pochopením a priebe�ne správne prístupy v našom dneš-
nom misionárskom pôsobení.

Publikovaním tohoto dokumentu preto zaèína operatívna fáza III. PRR,
ktorá má zodpovedne zaviaza� všetkých a ka�dého z nás k jej štúdiu a prakti-
zovaniu, keï nám navrhuje obnovi� a naplni� náš misijný rozmer.

Obraciame sa na všetkých našich bratov, na prvom mieste na predstave-
ných a vrelo doporuèujeme, aby sa uskutoènilo hlboké štúdium tohoto doku-
mentu na všetkých úrovniach, aby sme príjmuc výzvu, ktorá prichádza z „pro-
rockých znakov èias“, mohli adekvátne odpoveda� na našu úlohu ¾udí evan-
jelia a evanjelizátorov.

Vaši najoddanejší v Kristu 

Br. Pasquale Rywalski, minister generál
Br. Benedetto Frei, generálny vikár 
Br. Giacomo Acharuparambil, generálny definítor
Br. Francesco Saverio Toppi, generálny definítor 
Br. Fedele Lenaerts, generálny definítor
Br. Francesco Iglesias, generálny definítor
Br. Aloysius Ward, generálny definítor
Br. Teodosio Mannucci, generálny definítor

Rím, 4. októbra 1978



ÚVOD

1. Spojení na zasadaní Plenárnej rady Rádu v Mattli tú�ime, vedení po-
trebou srdca, posla� bratské pozdravy ka�dému z vás, bratia misionári, ktorí
na všetkých kontinentoch, èasto v �a�kých okolnostiach a vo ve¾kodušnom za-
sväcovaní sa nesiete �archu, no súèasne máte rados� z evanjeliovej slu�by.

Poznáme ve¾mi dobre vašu prácu a tú�ime vám vyjadri� srdeènú vïaku a hl-
boké uznanie v mene celého Rádu. Cez vaše obety a pohotovos� k práci, sa stá-
vate uprostred ¾udí výreèným znakom našej kapucínskej prítomnosti a sku-
toènými zvestovate¾mi nádeje.

Vaša èinnos�, na ktorú s údivom a uznaním h¾adíme, nás nabáda k pokor-
nému premýš¾aniu o našej skutoènosti, prebúdza k odvá�nej reflexii a súèasne
k nádejnému poh¾adu do budúcna.

Celému Rádu, zapojenému do poslania Cirkvi a cez osobitnú charizmu zvláš�
vám, bratia misionári, ktorí na ka�dom mieste konkrétnym a vznešeným spô-
sobom uskutoèòujete naše misie, smerujeme dnes, ako prostriedok, tento súhrn
našich poh¾adov.

Hlásame niektoré myšlienky dôle�ité pre duchovnos� budúcnosti a misijnú
èinnos� nášho Rádu a súèasne by sme sa chceli prièini� o prebudenie apoštol-
ského vedomia nás všetkých, a tým vzbudi� novú nádej u ¾udí, ktorým sa hlása
dobrá zves�.

2. Pri prehlbovaní nášho �ivota a misijnej èinnosti na zasadaní Plenárnej
rady Rádu sme mali na mysli niektoré podstatné prvky:

a) aktuálne teologické perspektívy misijnej skutoènosti Cirkvi a misijné
po�iadavky našej františkánskej identity (è. 14 – 15);

b) spoloèensko–sociálno–ekonomické, politické, kultúrne a nábo�enské sú-
vislosti dnešného sveta, najmä tie, ktoré majú vplyv na našu misijnú slu�bu
(è. 16 – 31);

c) niektoré konkrétne problémy týkajúce sa štruktúry (pastoraèné a právne)
a týkajúce sa našej misijnej slu�by ako aj špeciálne, ktoré si vy�adujú prispô-
sobenie (è. 32 – 50).

Prvá èas� dokumentu, skôr vierouèná, obsahuje zásady, ktorými sa má ria-
di� naša duchovná a naša misijná slu�ba.

3. Po reforme kapucínskych misií, vykonanej otcom generálom Bernar-
dom Christenom z Andermatt a po misijnom prebudení, ktoré nastalo za Pia
XI., misijná èinnos� Rádu a Cirkvi zaznamenala v nasledujúcich desa�roèiach
systematický pokrok. Pred nieko¾kými rokmi sa však situácia zmenila. Je pre-
chodná, �a�ká a zlo�itá. Pova�ujeme ju za prozrete¾nostnú, plnú nádeje do bu-
dúcna.

Politická situácia, pastoraèné metódy, spôsob myslenia veriacich, nové ekle-
ziologické poòatia vplývajú zásadným spôsobom na postavenie a èinnos� misií.

Náš Rád, citlivý na tieto znaky, zaznamenal na predchádzajúcich dvoch ge-
nerálnych kapitulách potrebu prehåbenia štúdia a premyslenia týchto problémov.

Preto tie� terajšia Rada Rádu chce pomôc� vyjasni� našu zodpovednos� ako
zvestovate¾ov Evanjelia, ktorá vyplýva z aktuálnej situácie a bezprostrednej bu-
dúcnosti Cirkvi a sveta.
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„CHOÏTE DO CELÉHO SVETA 
A OHLASUJTE EVANJELIUM“ (Mk 16, 15)

I. PREDPOKLADY

A – Cirkev a misie

poslanie Cirkvi
4. Je�iš Kristus, tvorca a prvý ohlasovate¾ dobrej zvesti, zanechal všet-

kým svojím uèeníkom a zvláštnym spôsobom Cirkvi, milos� a povolanie hlása�
Evanjelium. Najhlbšia identita Cirkvi sa vyjadruje plnením tohto podstat-
ného poslania evanjelizácie. (EvNunc 7, 13–16). Táto evanjelizácia ohlasuje
¾udstvu radostnú zves�. Uskutoèòuje sa skrze svedectvo a ohlasovanie tajom-
stva Krista v súèinnosti s Duchom Svätým, aby mohlo prís� Pánovo krá¾ov-
stvo cez premenu èloveka a stvorenie nového sveta spravodlivosti a pokoja.
Týmto spôsobom Cirkev – ¾ud bo�í, skrze svoje evanjeliové poslanie „ukazuje
a súèasne realizuje tajomstvo lásky Boha k èloveku“ (GS).

misia
5. Toto poslanie Cirkvi je vo svojej podstate jedno jediné, ale rozmno�uje

sa; stáva sa rôznorodým vo svojej praktickej realizácii vzh¾adom ku konkrét-
nej situácii a k tomu, komu slovo Evanjelia patrí.

V tomto význame misijná práca uprostred tých, èo „sú ïaleko od Krista“
(tzn. tých, èo Ho nepoznajú alebo sa nachádzajú v prostrediach odkres�anèe-
ných, kdeko¾vek sú) stanovuje špecifickú formu a privilegovanú evanjelizáciu,
ktorá je prvoradou úlohou misijnej Cirkvi (EvNunc 51–52; AD 6). Preto aj
z teologickejého a existenciálneho poh¾adu prekraèuje táto vznešená misijná
èinnos� Cirkvi hranice „misií“ v tradiènom zmysle, menovite v územnej a ad-
ministratívnej súvislosti.

Misijná èinnos� sa v celom tomto zmysle slova vykonáva všade tam, kde sú
bratia, ktorí potrebujú zvláštnym a výrazným spôsobom vieru v Krista a ú-
vodné ohlasovanie dobrej zvesti.

misionári
6. Nasledovne, hoci uznávame právnu existenciu znakov niektorých pro-

stredí tzv. „misií“, predsa pova�ujeme za misionárov aj tých všetkých, ktorí
na ktoromko¾vek kontinente, èi v akomko¾vek kraji „prekraèujú“ – ako sa ho-
vorí – hranice kres�anskej spoloènosti, aby priniesli Krista tým ¾uïom, èi ¾ud-
ským spoloèenstvám, ktoré sa podstatne nachádzajú za Bo�ím Krá¾ovstvom.
V èasoch tzv. christianitas, èi�e kres�anského stredoveku, sa usudzovalo, �e za
hranicami spoloèenstva Bo�ieho krá¾ovstva sú „saracéni a iní neveriaci“, ku
ktorým zameral misijnú èinnos� sv. František.

obsah misijnej èinnosti
7. Obsahom misijnej èinnosti je hlásanie celého Evanjelia �ivotom a slo-

vom èloveku vo všetkých jeho rozmeroch.
Vedúcou a podstatnou myšlienkou obsahu evanjeliovej blahozvesti je uká-

zanie Je�iša ako skutoènosti, ktorá má rozhodujúci význam pre jednotlivca
i spoloèenstvo. A to treba urobi� spôsobom verným a kritickým. 



Preto tie� evanjelizaèná èinnos� nesie so sebou – a to spôsobom nevyhnut-
ným – urèité zásadné skutky pre celý �ivot èloveka, lebo jej cie¾om je vykúpe-
nie celého konkrétneho èloveka, ako aj prinášanie radostnej zvesti – Krista
oslobodite¾a, ktorý je schopný pretvori� zvnútra všetky vrstvy ¾udskosti a z ka�-
dého èloveka urobi� – kres�anským spôsobom – nového a slobodného brata.
Slobodného predovšetkým od hriechu a od jeho koreòa, ktorým je egoizmus
a tie� od všetkých následkov, ktorými mô�u by� ne¾udské a neosobné situácie
a štruktúry, individuálne èi kolektívne, akéhoko¾vek spoloèensko–ekonomic-
kého, politického alebo nábo�enského typu a pod.

„Kristovo dielo vykúpenia, ktoré má v zásade za cie¾ spásu ¾udí, zahàòa tie�
obnovu celého doèasného poriadku. Preto poslanie Cirkvi nespoèíva len v odo-
vzdávaní evanjeliovej blahozvesti Krista a Jeho milosti, ale aj v prepájaní
a zdokona¾ovaní poriadku doèasných vecí duchom evanjelia“ (AA 5).

evanjelizácia a podpora ¾udského rozvoja
8. Preto nemô�e by� nejakého protireèenia medzi duchovnou spásou a

rozvojom èloveka, ale naopak: obe tieto hodnoty tvoria jeden celok.
Zaiste sa naša misijná èinnos� nevyèerpáva podporovaním rozvoja, ale ho

tvorí pomocou svojho evanjelizaèného kvasu; domáha sa rozvoja, lebo èlovek
je obrazom Boha.

Mali by sme sa viac usilova� udr�a� a tvori� skutoènú syntézu evanjelizá-
cie a humanizácie, èi�e ¾udského rozvoja. Treba sa sna�i� udr�a� skutoèné
proporcie a stráni� sa krajností vnášania evanjelia len do samotnej viery, do
kultu vykúpenia duší a z druhej strany – výluèného oddania sa veciam ¾ud-
ským a spoloèenským a� k pou�ívaniu násilia a revolúcií.

Musíme ohlasova� celkové, integrálne spasenie, ktoré sa uskutoèòuje cez
Je�iša Krista.

Naša èinnos� vo veci rozvoja má prameni� výluène z chápania ¾udskej oso-
by vo svetle viery, ako aj z poznatku, �e evanjelizácii nie je cudzie úsilie, sme-
rujúce k ví�azstvu nad tým všetkým, èo odsudzuje ¾udí zosta� na okraji �ivota
ako: hlad, nedostatok, neprestajné choroby, analfabetizmus, bieda, nespravod-
livos� a útlak v jeho všetkých prejavoch. Hlavným cie¾om svietiacim hlása-
te¾ovi Evanjelia v jeho èinnosti má by� všetko to, èo sa týka hodnoty a inte-
grálnosti ¾udskej osoby (EvNunc 30).

9. Zvláštnym spôsobom má naša slu�ba smerova� k tým bratom, ktorí
majú väèšie potreby a èakajú podporu, ako v materiálnej, tak i duchovnej
oblasti. Preto tie� naše misijné zaanga�ovanie v urèitom evanjelizaènom diele
má bra� do úvahy ako naliehavý a prvoradý cie¾ oddanie sa slu�be tým, ktorí
mimo toho, �e sú ïaleko od Krista, trpia ešte mnohorakými neduhmi a sú za-
tlaèení na okraj spoloèenského �ivota.

Máme v duchu Evanjelia rozumne a odvá�ne poukazova� na krivdy a vzh¾a-
dom k rôznym situáciám rozumne a odvá�ne ohlasova� Evanjelium vlastným
�ivotom a tie� pravdu a spravodlivos� po kritickej analýze konkrétnych faktov
vo svetle viery.

Ka�dopádne treba obzvláš� dáva� pozor, aby sme neupadli do dvojznaènos-
ti, nepristupova� na kompromisy, lebo by to mohlo zlomi� èistotu našej blaho-
zvesti a špecifického prínosu našej èinnosti ako reho¾níkov.

V tomto zmysle máme predovšetkým unika� dvom nebezpeèenstvám:
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– strate zdravej evanjeliovej slobody prijatím kultúrnych, èi spoloèensko–
politických schém, ktoré sú relatívne a prípadkové a niekedy dokonca chybné;
– pomiešaniu stanovísk tým, �e nezoberieme do úvahy rôznorodos� úloh vo
vz�ahu k vnútorným veciam Cirkvi. Naša èinnos� má v�dy v sebe nies� znak
vernosti nášmu povolaniu a nášim reho¾ným záväzkom. Máme by� kvalifiko-
vanými ¾uïmi, ktorým bola zverená zodpovednos� za presne vymedzenú misiu
uprostred Bo�ieho ¾udu (EvNunc 66nn.).

B – Úèas� nášho Rádu v misii Cirkvi

františkánske povolanie – povolanie misijné
10. Ka�dé františkánske povolanie je z prirodzenosti misijné. Evanjeliový

charakter františkánskeho �ivota má apoštolský zámer radikálnym a spon-
tánnym spôsobom a bez hraníc. Také je toti� Kristovo Evanjelium: „Choïte do
celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16, 15).

Sv. František tak rozumel svoje povolanie i povolanie bratov: „Boh vybral
a poslal bratov pre dobro a spásu duší všetkých ¾udí na svete – nielen v kra-
jinách kres�anských, ale aj v tých, ktoré sú obývané neveriacimi. Budú prijatí
a získajú mnoho duší“ (Zd 65; 1Cel 35; Lv IV. 2).

Preto sa náš Rád správne nazýva apoštolským spoloèenstvom, ktoré po-
slušné Duchu Svätému s jeho úèinkovaniu plní v Cirkvi nále�itú slu�bu voèi
všetkým ¾uïom (Konštitúcie 140).

11. Medzi mno�stvom rozlièných mo�ností uskutoèòovania apoštolskej
charizmy Rádu je i tá, �e niektorí z bratov ako mu�i Evanjelia „vedú evanje-
liový �ivot v pravde, jednoduchosti a radosti“ (Konštitúcie 2, 141) a zvestujú
Evanjelium zvláš� uprostred tých, èo to najviac potrebujú, lebo sú ïaleko od
Krista (Konštitúcie 160, 3).

Táto misijná úloha zo svojej prirodzenosti samozrejme ne vy�aduje akési
zvláštne povolanie, odlišné od toho, èo majú všetci bratia, ani tie� akýsi závä-
zok na celý �ivot.
– V stredoveku apoštolská misia k „saracénom a iným neveriacim“ niesla so
sebou znamenie príle�itostného aktu, morálne heroického. Z tohoto dôvodu
mal sv. František v úcte osobu ka�dého brata, milos� a Bo�ie nadchnutie a chcel
ma� ešte aj istotu a záruky. Úlohy nato¾ko nebezpeèné si vy�adovali – a vy�a-
dujú aj teraz – jasné, nadprirodzené motivácie a overenie kvalifikácie od zod-
povedných za spoloèenstvo (2Cel 152; Nreg 16, Reg 12).
– Misionársky záväzok nevy�aduje od františkána celo�ivotné zaanga�ova-
nie, hoci mô�e by� pova�ovaný za zvláštnu charizmu, danú niektorým bratom.
Ani sv. František, ani naše zákonodarstvo a� do súèasných Konštitúcií nekla-
dú problém, èi misijná slu�ba má by� doèasná, èi trva� do�ivotne. Ostatne
zmenené okolnosti misijnej èinnosti vy�adujú všeobecne slu�bu pomáha�
a dávajú príle�itostnú mo�nos� konkrétneho pre�itia èinnosti charakteristic-
kej pre našu františkánsku cestu.

12. Úèas� kapucínov v misijnej èinnosti sa uskutoèòuje cez osobné a spo-
loèné primknutie sa k našej charizme menších bratov. To spoèíva vo vtelení
Evanjelia podstatným spôsobom do �ivota, ako aj v ukázaní – s radostnou jed-
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noduchos�ou – lásky Otca k ¾uïom. Vy�aduje si to autentickos� františkán-
skeho �ivota kvôli dosiahnutiu vierohodnosti.

Preto�e misionár musí slú�i� tým, èo sú ve¾mi ïaleko od viery, jeho proroc-
tvo má obsahova� urèité osobné èrty, ktoré lepšie zaistia úèinnos� blahozvesti.

Prítomnos� – kvas františkánskeho misionára sa má vyznaèova�:
– bratstvom – keï �ijeme navzájom ako skutoèní bratia, máme vnáša� formy
bratského �ivota ¾uïom, pre ktorých pracujeme;
– minoritou – keï �ijeme ako skutoèní sluhovia všetkých, pokorní, chudob-
ní, jednoduchí v spôsobe �ivota a vo vz�ahoch k iným; máme ma� úctu k iným;
– skúsenos�ou Ducha – vlastným �ivotom máme vo všetkom preukazova�,
�e sme skutoènými „mu�mi Bo�ími“ pozornými a ochotnými uskutoèni� ka�-
dé Bo�ie vnuknutie, ktoré dostávame skrze �ivot a skrze iných ¾udí;
– citlivos� na problémy integrálneho rozvoja, aby sa tak naša misijná prítom-
nos� stala podnetom a povzbudením pre rozvoj a spravodlivos�, dialóg a soli-
daritu;
– evanjeliový radikalizmus, ktorý privádza v�dy k stále väèšej pohotovosti
slú�i� a k ochote prija� krí�, ako aj nabáda k zdravému pionierstvu ako odvá�-
nej odpovedi na stále pálèivejšie potreby ¾udí a Cirkvi.

praktické orientaèné usmernenia
13. V súlade so základnými zásadami našej františkánskej identity by sme

chceli poda� ešte urèité metodologické odkazy pre �ivot a èinnos� bratov misio-
nárov:
– predovšetkým platí zásada sv. Františka: samotným spôsobom pokorného,
spokojného bratského �ivota ako skutoèní kres�ania káza� a by� �ivou kázòou
(Nreg 16; EvNunc 21, 41–42);
– vzh¾adom k faktu, �e sme mocou povolania bratmi a – odhliadnúc od kleri-
kálnych èàt – máme sa sna�i� rozmno�i� skryté misijné mo�nosti všetkých
bratov a bra� do úvahy našu františkánsku charizmu;
– v súlade s vymedzením, �e sme „apoštolské bratské spoloèenstvo“ (Konšti-
túcie 140, 3), usilujme sa plánova� a plni� misijné úlohy pri zachovaní vzájom-
nej vnútornej spojitosti. Misijná èinnos� je dielom skôr bratského spoloèenstva
ako takého, ne� èiastoèných jednotiek a to skrze unikanie prejavom indivi-
dualizmu a nedostaku solidarity. Takto sú bratia zjednotení, „aby svet uveril“
(Jn 17, 21–22);
– verní po�iadavkám nášho pokorného �ivotného postoja, h¾adáme ¾udské
srdcia cez dialóg, úctu, vypoèutie sa, porozumenie, akceptovanie. Ak sme nosi-
te¾mi blahozvesti a urèitých hodnôt, máme tie� by� ochotní prijíma� zves�
i hodnoty, ktoré súv iných. Máme pokorne ohlasova� a vedie� poèúva� Pána cez
všetko a cez všetkých bratov.

Náš postoj bratov menších u¾ahèuje kontakt a prácu s ¾uïmi pod¾a vzoru
Je�iša, ktorý sa stal èlovekom a �il uprostred ¾udí, aby im slú�il a ich spasil;
– keï nasledujeme pastoraèný spôsob èinnosti sv. Františka, zvláš� vo vz�a-
hu k iným, èo sú ve¾mi ïaleko od viery, usilujme sa zachyti� úplnos� kres�an-
skej katechézy v podstatnom zmysle Evanjelia ako radostnej zvesti Je�iša Vy-
kupite¾a a bratskej lásky;
– keï si volíme predovšetkým evanjelizáciu „chudobných“, nezabúdajme na
príklad sv. Františka, ohlasujúc obrátenie, pravdu, pokoj a dobro Evanjelia aj
tým, ktorí sú pova�ovaní za ve¾kých a nesú zodpovednos� za ¾udí a národy;



– sv. František svojím osobným postojom a svojimi slova mi chcel podèiar-
knu� v �ivote a èinnosti bratov misionárov urèitý znamenitý prvok našej iden-
tity menších bratov: ochotu prija� krí�, ba muèeníctvo. To je cesta kres�anskej
evanjelizácie, ktorou išiel Je�iš (Nreg 16; 1Cel 55–57; 2Cel 30, 152).

anga�ovanos� v misijných úlohách
14. Záväzok odpovede na misijnú výzvu celej Cirkvi i jednotlivých uèení-

kov Je�iša má aj dnes svoj dôle�itý význam.
Okrem toho, �e si Pán vyhradil súd a milosrdenstvo vzh¾adom k tým, èo ho

vidite¾ne nespoznali, ale chcú a usilujú sa �i� v súlade so svojím, dobre sformo-
vaným svedomím, sv. Pavol poci�oval nevyhnutnos� evanjelizovania pohanov.
„Beda mi, keby som nehlásal evanjelium!“ (1Kor 9, 16; Rim 2, 14nn., LG 16).
Stále aktuálny zostáva príkaz Je�iša: „Ohlasujte Evanjelium všetkému stvore-
niu!“ (Mk 16, 15).

Misijné poslanie urèuje podstatnú funkciu Cirkvi, preto�e jej povinnos�ou
je vydávanie svedectva o tajomstve Krista: „ukazova� Bo�iu lásku a vštepova�
ju všetkým ¾uïom a národom“ (AD 10).

Ka�dý uèeník Je�iša nesie špecifickú misijnú zodpovednos� za samotnú
logiku viery a za vnútornú dynamiku svojho nábo�enského svedectva.

Vedomá viera v Krista Pána sa rodí len cez jej bezprostredné odovzdávanie
tým, ktorí ju nepoznajú. „Ako mô�u uveri� tomu, o ktorom nepoèuli? Ako mohli
poèu�, keï im nikto nehlásal?“ (Rim 10, 14).

Kres�ania majú odovzdáva� iným hodnoty a bohatstvo nábo�enského �i-
vota. Viera, pre�ívaná ako �ivotná hodnota, je z nevyhnutnosti misijná. „Hlá-
same vám, èo sme videli a poèuli, aby ste aj vy mali spoloèenstvo s nami. A ma�
s vami spoloèenstvo znamená ma� ho s Otcom a s Jeho Synom Je�išom Kris-
tom“ (1Jn 1, 3).

15. Èím viac sa niekto oddá Kristovi a Cirkvi, tým viac poci�uje nutnos�
zapojenia sa do veci Krista. To je príèinou, preèo reho¾níci „nachádzajú v �ivote
zasvätenom Bohu znamenitý prostriedok ozajstnej evanjelizácie“ (EvNunc 65).

„Èím horlivejšie sa spájajú s Kristom takým darovaním seba samých, kto-
ré zahàòa celý �ivot, tým sa stáva �ivot Cirkvi rozvinutejším a jeho apoštolát
tým plnšie vydáva plody“ (EvNunc 69).

Naša charizma františkánskeho �ivota dáva väèšiu a zvláštnu moc misij-
ného svetla spoloèného reho¾ného povolania. Naša misijnos� je nasýtená vý-
reèným a ve¾mi �ivotným príkladom sv. Františka. Je ovocím intenzívneho
svedectva „Pánovho Ducha a jeho svätého pôsobenia“, pramení z evanjeliovej
a spoštolskej podstaty františkánstva. Je to zároveò spontánny zá�itok, v sú-
lade s našou duchovnos�ou bratov menších. V súlade s objavením Je�iša pod-
statný zmysel evanjelizácie urèuje svedectvo o láske Otca a o bratstve všet-
kých ¾udí (EvNunc 26).

Naša toto�nos� vedie k misijnej slu�be. Je bratským skutkom voèi tým, èo
si viac potrebujú uvedomi� seba, �e sú synmi Otca a bratmi všetkých ¾udí.
Správne teda hovoria naše Konštitúcie (174, 4), �e „náš Rád prijíma úlohu
evanjelizovania, prislúchajúcu celej Cirkvi, ako svoju vlastnú úlohu a misijné
dielo pokladá a preberá za svoje hlavné apoštolské záväzky“. Správne tie�
mô�e ka�dý z nás spolu s apoštolom poveda�: „som si vedomý záväzku hlása�
evanjelium, ktorý na mne le�í“ (1Kor 9, 16).
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„KEÏ BRATIA IDÚ SVETOM...“ (Nreg 16)

II. NOVÉ KONTEXTY

rovnaké poslanie v inom, novom svete
16. Sv. František po svojom „obrátení“ sa rozhodol „ís� svetom“. Tak isto

sa rozhodol vysla� bratov do sveta, aby pod¾a príkladu apoštolov, v chudobe,
s plnou dôverou k Bohu Otcovi, hlásali všade pokoj, a to nie formou obvyklého
pozdravu, ale ako prejav svojho �ivota. (Nreg 14; Lk 9, 10)

Bratia, ktorí dnes �ijú uprostred sveta ešte radikálnejšieho a postkres�an-
ského, sú si vedomí, �e misijná èinnos� sa znaène zmenila. V minulosti toti�
klasickým strediskom misijnej èinnosti boli kostoly, kaplnky, školy, nemocnice
atï. Dnes sa ukazujú nové situácie, ktoré vy�adujú nové odpovede vo forme
pôsobenia. Opíšeme niektoré situácie, aby sme našli voèi ním konkrétnu od-
poveï vlastnú bratovi menšiemu. Také situácie sa stávajú najmä na ju�ných
kontinentoch. Odpovede na ne sú plodom �ivotnej skúsenosti mnohých bratov.

Pokia¾ v neïalekej budúcnosti ohromná väèšina katolíkov a ¾udstva bude
�i� v tzv. Tre�om svete, potom urèite tento fakt má by� povzbudením pre
menšieho brata, aby vnášal do tohto sveta svoju dynamiku a nádej.

A – Zmenené podmienky �ivota Cirkvi

partikulárne cirkvi
17. V závislosti od zmenených podmienok prostredia a krajín, objavuje sa

nové vytváranie partikulárnych alebo lokálnych Cirkví.
Táto myšlienka bola  spracovaná teologickým spôsobom v mno�stve doku-

mentov II. Vatikánskeho koncilu a v pokoncilovom období. I. Vatikánsky kon-
cil zvýraznil všeobecnos� Cirkvi a jeho centralizmus, avšak II. Vatikánsky kon-
cil náuku o Episkopáte a partikulárnych cirkvách, o diecézach a farnostiach
ako aj malých spoloèenstvách. Tieto nielen patria do Cirkvi, ale sú Kristovou
Cirkvou (LG 26). Okrem ich èiastoènej autonómie, im vlastnej teológie, litur-
gie a disciplíne, tvoria všetky súèasne s inými cirkvami – pod vedením rímske-
ho biskupa – všeobecnú Cirkev a to je výsledkom nielen právnej štruktúry, ale
skôr jednoty Bo�ieho slova v jedinej Obeti lásky, èo nachádza výraz v spoloènej
úèasti a vzájomnej pomoci.

Praktický a právny záver bol predstavený v Inštrukcii Posvätnej Kongre-
gácie pre evanjelizáciu národov a prebúdzanie viery zo dòa 24.2.1969. Najprv
existovalo tzv. „... commissionis“ (právo zverenstva), mocou ktorého urèité ú-
zemia boli zverené urèitým reho¾ným inštitútom, ktoré preberali na seba za
ne plnú zodpovednos�. V súèasnosti a v budúcnosti u� nie misijné inštitúty, ale
partikulárne cirkvi sa stávajú zodpovednými sami za seba, hoci mô�u prija� do
práce u seba reho¾né spoloèenstvá formou dohody, ako to ostatne je predvída-
né v Inštrukcii.

18. V týchto okolnostiach misionári z dynamických zakladate¾ov Cirkví
sa menia na spolupracovníkov, z ¾udí iniciatívnych a autonómnych rozhodnutí
na ¾udí dialógu, na tých, èo poèúvajú a v urèitej miere tie� na ¾udí poslušnos-
ti a ochoty na splnenie úloh. V tomto prechode na iný plán, v tomto zrieknutí



menší brat nachádza pre seba nále�ité podmienky, �ije toti� spôsobom plnším
jemu vlastnej identity ochotný slú�i� a �i� pokorne. Neprichádza ani ako vyšší,
ani ako ni�ší, ale ako brat. Nevnucuje sa, ale daruje. Nie je u� „vyslaným“ ma-
terskou cirkvou, mocou jej jednostranného rozhodnutia, ale skôr je „pozva-
ný“ urèitou partikulárnou cirkvou, pod¾a jej partikulárnych potrieb a na èas
podmienený týmito potrebami.

Tieto partikulárne cirkvi majú ešte vzrasta� a dozrieva� ako v prípade klé-
ru, tak i spoloèenstva veriacich. Vo svojom ¾udskom krehkom koreni sú pred-
metom viery a nádeje. Menší bratia sa usilujú zapoji� do týchto partikulár-
nych cirkví, myslie� a hovori� o nich pozitívnym spôsobom, pova�ova� za pr-
voradý cie¾ svojej práce vytvorenie predpokladov na vznik cirkvi, ktorá by si
mohla sama riadi� vlastný �ivot, spravova� svoje financie a tie� vzrasta�, veï
ka�dá cirkev pod¾a vzoru všeobecnej Cirkvi má by� cirkvou misijnou (AD 20).

Naši misionári porozumeli, �e cie¾om ich prítomnosti je formovanie miest-
nych predstavených, kléru, reho¾níkov, svetských katechétov, ktorí sú zaan-
ga�ovaní do diela spoloèenského a politického pokroku. Terajších chceme po-
vzbudi�, aby sa oddali dielu formácie kres�anských spoloèenstiev a v nich
spravovaniu rôznych slu�ieb, aby im odovzdávali viac zodpovednosti a po èase
sa utiahli do tieòa zostávajúc naïalej prítomní skôr duchovným spôsobom.
Takto misionári – svojou prítomnos�ou upevòujú jednotu medzi bratskými
cirkvami a s Cirkvou všeobecnou pod predstavenstvom rímskeho biskupa.

Nech sa správajú ako menší bratia a nech slú�ia lokálnym cirkvám, pri-
èom nech sa sna�ia unika� tomu, aby sa stali skupinou, ktorá by vyvíjala vnú-
torný tlak alebo dokonca opozíciu týmto cirkvám.

kapucíni v Tre�om svete
19. Naši bratia priniesli svoj vklad do diela zalo�enia partikulárnych cir-

kví na troch ju�ných kontinentoch. Zvláštnym výrazom našej prítomnosti je
napríklad tento fakt: Ak poèas rokov 1922–1972 kapucíni (preva�ne zahra-
nièní) pracujúci na „našich misiách“ zväèšili svoj poèet z 594 na 1590 (prie-
merne o 20 na rok), potom v rokoch 1972–1977 poèet zahranièných misioná-
rov klesol priemerne o 30 na rok, keï ich zastúpili miestni bratia. Preto
celkový poèet ostal prakticky ten istý. Tento jav ukazuje jasne, �e sa mení for-
ma našej prítomnosti.

B – Nové podmienky spoloèensko–ekonomické a politické

nová situácia ako výzva
20. Vaticanum II. nehovorí u� o Cirkvi a svete ako skutoènosti jestvujúcej

jedna ved¾a druhej, ale o Cirkvi vo svete, o Cirkvi sveta. „Radosti a nádeje, smú-
tok a úzkosti  ¾udí dnešnej doby, najmä chudobných a všetkých trpiacich, sú záro-
veò rados�ami a nádejami, smútkom a úzkos�ami Kristových uèeníkov“ (GS 1).

V posledných rokoch sa situácia Cirkvi v mnohých krajinách zmenila. Po-
merne mnohé správy, ktoré poslali naši misionári, ukazujú, ko¾ko majú �a�-
kostí so štátnou vrchnos�ou, nevedia, ako dlho budú môc� zosta� a èi nebudú
odsunutí. Je pravda, �e potom, èo sa uskutoènilo – v èasoch nie tak dávnych –
v Èíne, s výnimkou len niektorých prípadov, dodnes nenastali ïalšie vyhnania;
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avšak obvyklá neistota o budúcnos� staèí na pre�ívanie psychického strachu
o svoj osud.

Jasná vec, Cirkev sa nemô�e uspokoji� akýmsi tesným ekleziocentrizmom.
Má sa primeraným spôsobom usilova� �i� v dnešnom svete, bez nostalgie za
minulos�ou a bez nereálneho vyobcovania sa. Ka�dá situácia je výzvou.

Menší bra� akceptuje nové, historické skutoènosti v duchovnej chudobe,
keï ich prijíma s vierou v Bo�iu prozrete¾nos� a s pokojom ducha, ale aj s kri-
tickým poh¾adom a s odvahou proroka reaguje, keï je to potrebné, keï
zachováva slobodu Bo�ích synov a nepozná strach. Vie, �e nejde len o záchra-
nu ¾udských jednotiek v týchto okolnostiach, ale o ohodnotenie tejto okolnos-
ti vo svetle evanjelia, o smerovanie k takým zmenám, ktoré prajú príchodu
nového Bo�ieho sveta a dovo¾ujú osobne pre ne �i� tvorivým a príkladným spô-
sobom.

autonómne štáty
21. V posledných desa�roèiach tzv. „misijné krajiny“, kedysi preva�ne ko-

lónie, sa stali autonómnymi štátmi. Zahranièný misionár u� nemá takú auto-
ritu a nevlastní také privilégiá, ktoré mal v minulosti, ba dokonca sa nachádza
na druhom mieste.

Menší brat akceptuje tieto okolnosti, neohovára a nekritizuje mladé kra-
jiny pre ich chyby, vládnucu korupciu, kastovníctvo, neznalos� vedenia admi-
nistrácie ap., ale teší sa z pokroku týchto ¾udí, tú�iacich dosiahnu� vlastnú
vá�nos� a identitu. Uznáva, �e dekolonizácia ovplyvnila i Cirkev docenením
domorodého kléru a pocit zodpovednosti kres�anských spoloèenstiev. Je sved-
kom – po vojne o politickú nezávislos� – vojny o ekonomickú nezávislos�, vojny
proti nevedomosti, chorobám, chudobe, úpadku.

Menší brat poci�uje solidaritu s „menšími“ a podie¾a sa ako nehynúci ani-
mátor v úsilí ¾udu a štátu, dodáva im odvahu a zapája sa do spoloèného diela,
prièom si je vedomý, �e úsilie smerujúce k oslobodeniu z biedy a zabezpeèenia
si �ivota hodného ¾udskej bytosti a bo�ích synov „nie je cudzie evanjelizácii“
(EvNunc 30).

systém národnej bezpeènosti
22. V mnohých krajinách Latinskej Ameriky a ïalekého východu panuje

systém tzv. „národnej bezpeènosti“, ideológia, pod¾a ktorej základné práva
osoby sú celkom podriadené po�iadavkám národa, èi skôr skupiny (triedy),
privilegovanej v spojení s medzinárodným kapitalizmom. Také štáty vôbec
nechcú uskutoèni� prerozdelenie bohatstva medzi chudobných. Pou�ívajú
v èase mieru totálnu stratégiu vojny, aby „udr�ali poriadok“, t.j. aby stlmili
všetky pokusy povstaní proti nespravodlivosti. Èasto panujúca trieda sa uzná-
va ako kres�anská a kontroluje nábo�enstvo, aby nedopustili „nebezpeèné“ èi
„rozvratnícke“ myšlienky. Tieto krajiny sú pohoršením a škodia kres�anské-
mu menu.

Ve¾a biskupov a biskupské konferencie odsúdili tieto re�imy, vyznaèujúce
sa kolektívnou nespravodlivos�ou a zinštitucionalizovaným násilím.

Menší brat v týchto okolnostiach ohlasuje celé Evanjelium, ktoré má ve¾a
èo poveda� vo veci ¾udskej dôstojnosti a spravodlivosti. Nemo�no uniknú� ri-
ziku. Misijná práca bola, je a v�dy bude riskantná. Verejný protest v konkrét-
nom prípade je predovšetkým povinnos�ou miestnej hierarchie a ¾udí, a nie za-
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hranièných misionárov. Ak však sú zahranièní misionári presvedèení, �e mu-
sia vyslovi� nejaké slovo, tak súèasne rozhodnutie má by� prijaté bratským
spoloèenstvom.

Existuje františkánsky spôsob prítomnosti a zapájania sa do spoloèensko–
politických bojov. Zakladá sa na pridà�aní sa nezlomného a bratského, na kon-
frontácii a mierovej povahe. Všetci potrebujú svedectvo tohto druhu.

Bratia v týchto okolnostiach nech sa usilujú o objektívne informácie. Nech
majú porozumenie pre tých, ktorí sa v zúfalstve uchy¾ujú k násiliu, nie v�dy
diktovanému nenávis�ou, ba èasto z lásky k spravodlivosti. Avšak oni, ako
františkáni, nech vyberajú iný spôsob, t.j. spôsob úèastníctva v Kristovej chu-
dobe, ktorý spoèíva v prijímaní povahy nenásilia a v dôvere tým, ktorí si nepo-
máhajú násilím. Nech sa zúèastòujú aktívne, bez dvojznaènosti, v mierových
hnutiach a organizáciách namierených proti nespravodlivosti pravicových èi
¾avicových diktatúr. Naše výstrahy krajinám s re�imom „národnej bezpeènos-
ti“ neznamenajú, �e ignorujeme ich prínos pre dielo ekonomického rozvoja.

medzinárodný kapitalizmus
23. To isté sa týka systému medzinárodného kapitalizmu, ktorý cez zá-

sadu zisku plynúceho z vo¾ného trhu, podnecuje priamo neohranièenú rivali-
tu a nenásytné h¾adanie zisku. Pritom sa èasto nechránia základné práva
èloveka ako právo dosta� za prácu to, èo je nevyhnutné k �ivotu. Tomuto prá-
vu má by� podriadené i osobné vlastníctvo a vo¾ný obchod (Populorum pro-
gressio 22). Èasto tie� búra ekologickú rovnováhu prírody a vykoris�uje eko-
nomiku chudobných krajín, ktoré sú preto odsúdené na èoraz väèšiu chudobu.

Kapucín misionár sa usiluje upovedomi� a pripravi� chudobných na ochra-
nu ich vlastných práv. Cez odvá�ny dialóg, bratia Tretieho a Prvého sveta, sa
majú usilova� o odvá�ny vplyv na rozhodnutia štátov a mnohonárodných spo-
loèenstiev.

Tieto krátke poznámky dokladajú, �e teológia vykúpenia sa stáva èasto v
konkrétnych situáciách teológiou oslobodenia, ktorá má rozhodujúci vplyv na
skutoènos� spoloèensko–ekonomickú i politickú.

Tieto humanistické a kres�anské poh¾ady oslobodenia máme bra� do úva-
hy vo vz�ahu k všetkým formám diskriminácie, napr. apartheidu, problému
menšín ap.

marxistické re�imy
24. Politické prevraty posledných èias postavili Cirkev proti marxistic-

kým re�imom. Napr. viac, ne� polovica Ázie, ve¾ká èas� Afriky a Európy má
marxistické vlády. Marxizmus bol vnútený skoro v�dy ako forma reakcie na
tvrdé, neznesite¾né, feudálne, koloniálne, èi kapitalistické podmienky, ako
oslobodite¾ské hnutie. Avšak, nevidíme, �e by sa niekde uskutoènila revolúcia.
Miesto dávnejších nespravodlivostí vyrástli nové, a ¾udia boli podmanení no-
vým útlakom a èisto ne¾udským ohranièením slobody.

Menší brat vie, �e marxizmus, i keï sa javí ako materializmus vedecký,
odvrhuje Boha a usiluje sa o znièenie Cirkvi, nábo�enstva a významu tajom-
stva èloveka. Kapucín však má nádej, �e marxistická ideológia nezví�azí. Má-
me u� za sebou skúsenos� histórie, �e Cirkev dokázala pretrva�, stala sa viac
evanjeliovou a oslobodila sa od mno�stva tradièných podmienok.



Františkán voèi marxizmu má:
– o�ivova� vieru v moc Evanjelia a milos� zmàtvychvstalého Krista.
– zosta� s ¾udom, deli� sa s ním o �a�ké podmienky �ivota a usilova� sa, aby
nestratil svoj synovský vz�ah k Otcovi v nebi.
– uznáva� spoloèenské organizácie a úèinkova� pre dobro ¾udí, pokia¾ sa to
neprotivý Evanjeliu. Má bojova� so zaostalos�ou, aby všetci dosiahli dobré �i-
votné podmienky.
– nespája� sa s kapitalizmom proti marxizmu, ale ís� medzi komunistov a s
nimi vies� dialóg tak ako sv. František, ktorý napriek opaèným zvyklostiam
a obyèajom svojich èias, prišiel za Sultánom, rozprával sa s ním ako s èlove-
kom a potom poslal bratov „medzi saracénov“ a nie proti nim.
– veri� v dobro èloveka a dúfa�, �e marxisti sú v stave nauèi� sa èosi z lekcií
histórie, èi�e zo svojich omylov a dáva� adekvátnejšiu odpoveï na interpretá-
ciu èloveka a sveta.

C – Nový kontext pluralistickej spoloènosti

zmenené podmienky v oblasti kultúry
25. V èase, keï sa západná technika stáva všeobecnou, kultúry rôznych

národov pre�ívajú svoje obrodenie po rokoch vládnuceho europeizmu. Je
pravda, �e problém kultúr ostal na druhom mieste, popri probléme revolúcie
a oslobodenia z chudoby. Avšak ten prvý má znaèný význam, keï èlovek tú�i
nielen za ekonomickým pokrokom, ale aj po nejakom kultúrnom prostredí,
v ktorom by sa mohol cíti� ako doma.

Urèité zrieknutie sa vlastnej kultúry a zvykov a zapojenie sa – nako¾ko je
to mo�né – do jazyku a kultúry daného ¾udu, je prejavom obety misionára.
Preto má doceni� kultúrne hodnoty tamojších obyvate¾ov a spieva� Pieseò
stvorenia v spoloènom duchu lásky, dôstojnosti a radosti ¾udí, keï�e všetko
bolo skrze Neho a pre Neho stvorené.

Na takomto základe bude omnoho ¾ahšie vteli� Evanjelium do rôznych
kultúr a uèini�, aby ony prijali miestny charakter, prièom tvoria novú históriu
(EvNunc 63).

nábo�enská sloboda
26. Uznávame právo Cirkvi na nábo�enskú slobodu a na mo�nos� ohla-

sova� Evanjelium po celom svete, prièom kres�an má právo na praktizovanie
viery bez akejko¾vek diskriminácie (EvNunc 39). Ïalší aspekt tej istej nábo�en-
skej slobody a slobody svedomia, potvrdený tie� dokumentom II. Vatikán-
skeho koncilu „O nábo�enskej slobode“, spoèíva v tom, �e ka�dý èlovek má
právo ís� za hlasom svojho svedomia. Kres�anstvo nemo�no nanucova�.

Kres�anstvo sa predkladá slobodnému èloveku. Rovnako aj mladé kres�an-
ské spoloèenstvá majú vzrasta� v evanjeliovej slobode a vies� k ve¾kodušnej
tolerancii právne uznávaného pluralizmu.

nekres�anské spoloèenstvá
27. Otázka nekres�anských nábo�enstiev má ohromne ïalekosiahly výz-

nam. V èase európskej hegemónie kres�anstvo bolo traktované akoby auto-
maticky, ako jediné nábo�enstvo zasluhujúce si toto meno. Dnes nábo�enstvá
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dosiahli väèšie sebavedomie a preto máme ve¾a zrevidova� z nášho doteraj-
šieho chápania a plánov. Èím viac prehåbime znalos� nábo�enstiev skrze o-
pravdivý kontakt a autentický dialóg, tým viac ich doceòujeme a obdivujeme.

Keï uznávame v celej plnosti Spasite¾a Je�iša Krista a Cirkev, ako všeobec-
nú sviatos� spásy, ve¾a súèasných teológov mieni, �e iné nábo�enstvá mô�u by�
spasite¾nými cestami a �e Kristus v nich u� úèinkuje skrze svojho Ducha.
Bo�ie milosrdenstvo nemá �iadne ohranièenia a nerobí �iadne rozdelenia na
¾udí vyvolených a nevyvolených, „ale v ka�dom národe je mu milý ten, kto sa
ho bojí a koná spravodlivo“ (Sk 10, 35).

Menší brat sa teší týmto doceneniam nábo�enstiev sveta. Velebí Pána za
zázraèné diela, ktoré On dokonáva uprostred ¾udí. Bude sa zaobera� dialógom
a spoloènou modlitbou, aby sa podelil so svojimi zá�itkami a skúsenos�ami zo
stretnutia s Bohom. Vzájomné návštevy, zvláš� pri príle�itosti nábo�enských
slávností, budú znakom vzrastajúceho všeobecného bratstva. Takýto kontakt
otvorí zároveò cestu spoloèným iniciatívam uprostred všetkých ¾udí dobrej vô-
le vo veci spravodlivosti a pokoja vo svete.

dialóg a misie
28. Dialóg a misie sú dvoma smermi cesty k Bohu. U� nie sú alternatívou.

Misijná èinnos� nemô�e jestvova� bez dialógu, dialóg zas nevyluèuje misie.
Dialóg ako taký má svoju vlastnú hodnotu: dvaja ¾udia rozdielnej viery sa stre-
tajú, vzájomne sa doceòujú, vyjadrujú údiv a vzájomne sa obohacujú. Od Du-
cha jediného Boha zále�í, èi zo stretnutí tohoto typu vyplynie tú�ba a mo�nos�
vý-meny nielen skúsenosti Boha, ale i zmena viery. 

ekumenizmus
29. Ak majú by� takéto nové vz�ahy s nekres�anmi, tak tým skôr máme

vytvori� novú formu jednoty s kres�anmi nekatolíkmi.
Ekumenizmus od èias Jána XXII. a II. Vatikánskeho koncilu prebudil sve-

domie Cirkvi, aby sa zví�azilo nad pohoršením, ktoré rozdelení kres�ania vnie-
sli k evanjelizovaným ¾uïom. Nech kapucíni patria k tým, èo zohrávajú v eku-
menickej cirkvi vynikajúcu úlohu.

Treba povzbudi� k prijímaniu všetkých spoloèných predsavzatí v miest-
nom prostredí v oblasti spoloèenskej, politickej a nábo�enskej prièom sa nemá
rezignova� z vernosti vlastným presvedèeniam. Sv. František, tak ve¾mi milo-
vaný kres�anmi nekatolíkmi, nech nám udelí svoj jazyk a svoje evanjeliové
srdce!

sekularizácia
30. Kataklizmou, ktorá neušetrila �iadny kontinent, je sekularizácia. Ve-

¾a kres�anov a tie� ve¾a vyznavaèov nekres�anských nábo�enstiev akosi „emi-
gruje“ zo svojich vlastných štruktúr a systémov. Síce sa skutoène nestávaju
areligióznymi ¾uïmi, ale odvrhujú pomerne poèetné poòatia, obyèaje a mýty.
Idú vlastnou cestou a stávajú sa „nábo�enskými koèovníkmi“.

Sekularizácia je vo svojej podstate pozitívnym procesom, ktorý chce da�
svetu vedy a kultúry autonómiu, ktorá im nále�í (GS 59) a pritom nepre�a�
vieru v Boha Stvorite¾a a ostatné tajomstvá èloveka.

Menší bratia, keï berú do úvahy vnímavos� dnešného èloveka, budú si
klás� otázky:
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– aké mýty spojené presne s chápaniami, ktoré u� odzneli a aké formy vytvo-
rené v histórii by u� mohli by� zanechané bez ujmy na celosti viery?
– aká je trvalá podstata evanjeliovej blahozvesti, ktorá mô�e by� hlásaná
dnešným jazykom?
– ako mô�eme oslobodi� èloveka od jeho magického spôsobu myslenia, od
predsudkov a od nesprávneho h¾adania „milosti a zázrakov“?
– ako sa mô�eme prièini� v podporovaní ¾udských hodnôt, akými sú: objek-
tívnos�, ¾udskos�, èestnos�, odvaha, rados�, láska, vernos� a objavovanie tran-
scendentného rozmeru celej skutoènosti svetského èloveka (EvNunc 70)?
– ako mô�eme prelo�i� biblické udalosti a skúsenosti do dnešných èias v pre-
svedèení, �e kres�anský �ivot tkvie v histórii a nie za òou?
– ako mô�eme skúsi� blízkos� Boha uprostred politických a spoloèenských
vojen bez toho, �eby sme ušli do oblasti fantázie?
– ako mô�eme ís� spolu s „nábo�enskými koèovníkmi“, aby sme im vyjasnili
zmysel �ivota a ohlasovali v prítomnej chvíli slovo spásy?
– èi to nie je tie� františkánska metóda „prechodu svetom“, a to súèasným?

svetskos�
31. Javom ve¾mi radikálnym je laicizmus, ktorý je spolu s praktickým,

programovým a bojovným ateizmom dokonca proti jestvovaniu Boha.
Novos� situácie v dejinách spásy spoèíva v tom, �e v kres�anských krajoch

jestvujú jednotlivci ako aj zorganizované skupiny nepraktizujúcich a neveria-
cich (EvNunc 55–56). Vo všetkých krajinách šiestich kontinentov sú „misijné
podmienky“, ktoré sú vá�nou výzvou pre veriacich.

Menší brat sa nebojí týchto situácií. Nie teoreticky, ale svojou prítomnos-
�ou a svedectvom sa usiluje �i� uprostred týchto naozaj „vzdialených“ bratov
a vylúèi� poèetné predpojatosti. Usiluje o to, aby sa uprostred nich prebudila
tú�ba za transcendenciou. V súvislosti s tým si zasluhujú osobitné uznanie
napr. bratia, ktorí sa starajú o robotnícky svet alebo tí, èo navštevujú jed-
notlivé rodiny vo ve¾kých mestách a takto medzi nimi pastorujú. Všetci bratia
mô�u svojím proroctvom a o�ivovaním daných skupín prebudi� vedomie kres-
�anov, �e sú nimi nielen pre seba, ale tie� pre iných, aby tak dali vierohodné
svedectvo �ivota masám zosvetštelých a vla�ných.

„DUCH PRAVDY VÁS POVEDIE“ (Jn 16, 14)

III. POUÈENIA

program èinnosti
32. To èo bolo doteraz povedané malo by by� pou�ité v procese obnovy

našich základov a misijných diel. Nová teológia misií, nové zásady a ukazova-
tele, nové situácie sveta a Cirkvi vy�adujú konsekventne iné a nové spôsoby
èinnosti a misijnej spolupráce.

V tejto èasti budú podané urèité programové ukazovatele, ktoré majú po-
môc� lepšie odpoveda� na adekvátne po�iadavky misijnej èinnosti.
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„Duch Pravdy“ bude sprevádza� ka�dého z nás cestou obnovy a pomô�e
uskutoèni� osobné predstavy v rôznych spoloèensko – nábo�enských skutoè-
nostiach, v ktorých nám bolo dané �i�.

východzí bod
33. Terajšie zasadanie Plenárnej rady Rádu pova�ujeme za „bod, z kto-

rého sa vychádza“, aby sme naèrtli naše misijné úlohy a preto by sme chceli
pozva� všetkých našich bratov k pozornej reflexii nad úlohami sformulovaný-
mi na tomto stretnutí zvláštného rázu, ktoré reprezentuje celý Rád.

A – Revízia našej apoštolskej slu�by

34. Prvým praktickým návrhom je záväzok preskúmania nášho spôsobu
nazerania na pastoraèné veci ako aj našej slu�by Cirkvi a súèasnému svetu, vo
svetle po�iadaviek kladených na našu misijnú èinnos�.

Celý Rád vo svojich odhodlaniach a rozhodnutiach má ukáza�, �e si uve-
domil hodnotu a skutoèný význam misijnej myšlienky. Má sa pova�ova� za
svedka a ohlasovate¾a Evanjelia – dobrej zvesti prostredníctvom všetkých svo-
jich èlenov. Nech teda je všeobecný a katolícky prostredníctvom rozširovania
svojho duchovného dedièstva a charizmy manších bratov ako špecifického
vkladu do rozvoja miestnej cirkvi.

Provincie majú poctivo premyslie� svoje apoštolské úlohy praktickej misij-
nej èinnosti. Misia, kdeko¾vek a akoko¾vek sa koná, nech je srdcom provincie.

Poèetný pokles èlenov Rádu zaväzuje rozumným spôsobom zrevidova�
naše formy prítomnosti a naše misionárske práce.

Brat misionár nech sa oddá svojej špecifickej práci, nech zanechá iné úlohy
svetským kres�anským spoloènostiam a rôznym spolupracovníkom.

B – Program pripravenosti reagova� a formácia

citlivos� a vnímavos�
35. Aby sa príslušným hodnotným spôsobom zdolali ve¾ké úlohy, kroré

stoja pred Rádom, je nevyhnutnou vecou ustáli� plán stálej pripravenosti
reagova� a misijnej formácie našich bratov.

Idea misie sá má prejavi� v �ivote, práci a modlitbách našich provincií. Ke-
by nejaká provincia nemala misijného ducha, bola by odsúdená na úpadok
a zánik. Tento misijný duch sa má prejavova� predovšetkým v tvorbe misij-
ných diel uprostred základných apoštolských úloh provincie.

Takmer upadla idea „našich misií“ v územnom zmysle, dôle�ité je, aby sa
všetci sna�ili osvoji� si a prehåbi� nové misijné perspektívy v duchu jednoty
a slu�by partikulárnym cirkvám.

Cez príslušnú analýzu misijného rozmeru novej ekleziológie si všetci musí-
me uvedomi�, �e  cesty súèasných misií – z psychologického poh¾adu – sú zlo�i-
tejšie, ne� to bolo v minulosti.

Nové personálne a apoštolské okolnosti nás zaväzujú ujíma� sa misijnej
slu�by zalo�enej na kvalifikácii a príprave. Nepozerá sa na to, ko¾ko má pro-
vincia misionárov, ale skôr na to akí sú a akú majú prípravu.
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Pre u�itoènú citlivos� v tejto oblasti majú provincie vykonáva� u�itoènú
výmenu pripravených osôb, ktoré majú skúsenosti na tomto poli. Cez takúto
vzájomnú cirkevnú a bratskú výmenu hodnôt a slu�ieb bude ¾ahšie dosiahnu�
obnovu misijného ducha v našom Ráde.

formácia
36. Aby sa spevnil misijný duch je nevyhnutnou vecou tak provincie ako

i v celom Ráde, vykonáva� formáciu a proces prispôsobenia. Treba tie� vzia�
do úvahy témy a misijné problémy vo vz�ahu ku všetkým naším bratom, ktorí
fakticky spåòajú misijné úlohy stanovujúce ve¾mi vá�ny aspekt nášho apoštol-
ského poslania.

V tomto zámere:
– Naši vychovávatelia citlivý na apoštolské hodnoty našej reho¾nej identity
nech sa usilujú formova� mladých kandidátov a ukazova� i podèiarkova� hod-
notu a doktrinálne i apoštolské po�iadavky misijnej problematiky a ich pôso-
benie na náš františkánsky �ivot. Okrem toho vo vyuèovaní teológie nech sa
usilujú podèiarkova� – ako to chce Cirkev – misijné aspekty.
– Nech organizujú pre všetkých špeciálne kurzy ako aj ustavièné dotváranie
v misijnej katechetickej a evanjelizaènej oblasti a nech ich spájajú so zdoku-
mentovanou informáciou o misijných úlohách Rádu.
– Treba sa usilova� da� bratom zodpovedajúce informácie, ktoré ich majú
upozorni� na medzinárodné problémy ako aj veci spoloèensko – ekonomickej,
politickej a kultúrnej nezávislosti, vo všeobecnosti na medzinárodné humani-
stické problémy rôznych národov – majúc v úvahe evanjelizaèné dielo Cirkvi
a �a�kosti našich bratov misionárov.
– Bratia nech sú zodpovedne informovaní o tých dokumentoch Svätej Sto-
lice, Rádu a biskupskej konferencie, ktoré sa týkajú misijných otázok a nech
ich urobia predmetom štúdií a reflexií.

37. Špeciálnu starostlivos� vy�aduje formácia bratov – misionárov.
Bratia vyznaèení na misionársku prácu nech majú špeciálnu a zodpoveda-

júcu prípravu tak oh¾adom nábo�enským ako aj antropologickým, kultúrnym,
spoloèensko – ekonomickým, politickým a historickým toho ¾udu, uprostred
ktorého budú spåòa� dielo evanjelizácie.

Príprava tohto druhu mô�e ma� rôzne formy, napríklad: špeciálne štúdium
pred odchodom, �ivot urèitý èas s miestnými kòazmi a zodpovedajúco pripra-
venými reholníkmi, akademické štúdium (najlepšie, ak sa koná v kraji, v kto-
rom sa bude pracova�) akéhosi seriózneho programu, ktoré dá smer a ktoré
vedú samotní misionári alebo v spojení s inými inštitútmi a miestnymi Cir-
kvami atï. Nech noví misionári nie sú anga�ovaní v bezprostrednej apoš-
tolskej práci, ak vopred nedosiahli príslušnú prípravu v krajine, v ktorej budú
uskutoèòova� svoje evanjeliové poslanie.

Provincie nech sa starajú zvláštnym spôsobom o stálu formáciu misio-
nárov, ktorí u� sú zapracovaní v apoštolskej práci.

Toto prispôsobenie sa má zoh¾adni� rôzne aspekty ¾udskej osoby: humani-
stické, nábo�enské, intelektuálne, odborné atï., keï�e misionári nie sú urèe-
ní len k tomu, aby boli pastiermi, ale majú by� tými, ktorí vedú tvorivé dielo.

Je ve¾a okolností, ktoré vytvárajú príle�itos� k tejto „neprestajnej formá-
cii“:



– èasovo ohranièené dni duchovnosti, spoloèenstva a štúdium;
– špeciálne tématické kurzy, usporiadané v misijných krajinách;
– úèas� – v èase prázdnin – na vybraných prednáškach z rôznych teologických
oblastí, františkánskej špirituality, pastoraèných otázok a iných tém u�itoè-
ných pre osobnú formáciu, alebo pre konanie vlastnej misijnej práce;
– tzv. „anno sabatico“ vyu�itý v urèitom èase misijnej èinnosti pre dlhší ako
aj systematický program trvalej formácie a pre duchovnú obnovu.

C – Urèité zásadné zámery

františkánska autenticita
38. Nové perspektívy misijnej práce zaväzujú plánova� �ivot a apoštolskú

èinnos� v zhode s urèitými zásadnými rozhodnutiami. Chceli by sme tu spo-
medzi nich vybra� tri so špeciálnym významom:
– Urèitos� a plodnos� našej apoštolskej práce zále�í významove od evanje-
liovej vernosti nášmu františkánskemu povolaniu.
– Naši misionári sa majú predovšetkým stara� ukáza� v sebe pravdivý obraz
¾udí viery. Ich �ivot bude �ivou kázòou, ak bude zakotvený v trvalej jednote
s Bohom cez �ivot preniknutý vytrvalou a konsekventnou modlitbou objavu-
júcou Ducha Svätého, ako hlavného správcu a cie¾ evanjelizácie (AD 25, Ev
Nunc 75; Konštitúcie 33). Takýmto spôsobom bude ¾ahšie ukáza� všetkým
skutoènú tvár chudobných, menších ¾udí, autenticky bratských. Spoloèenský
aspekt, charakteristický pre naše bratské povolanie, nech je pre�ívaný misio-
nármi s hlbokou odovzdanos�ou nezávisle na materiálnych �a�kostiach spo-
jených s úlohami a miestom práce.
– Hodnota bratského �ivota a mo�nos� �i� v òom skutoèným spôsobom, ma-
jú by� v�dy zahàòané starostlivos�ou.

„preštepovanie Rádu“
39. Nový charakter partikulárnej Cirkvi a analýza štatistickej situácie

(zmenšenie poètu zahranièných misionárov, nárast miestnych povolaní) nás
pobádajú k osobitnému zaoberaniu sa vecou domorodých povolaní a odovzda-
niu sa tejto veci.

Pre èoraz viac pôsobivé diela evanjelizácie a budovania miestnej Cirkvi,
treba otvori� strediská, ktoré by boli prameòom našej duchovnosti a fran-
tiškánskeho �ivota.

„Zaštepovaním Rádu“ sa majú zaobera� všetci bratia a do formácie kan-
didátov treba urèi� bratov dobre pripravených a vnímavých. Pre takúto špe-
ciálnu úlohu sa majú dokonca odvola� z bezprostredného vykonávania diela
evanjelizácie.

V zhode s duchom dispozicijnosti a zásadou mnohosti foriem netreba
tvori� ve¾ké štruktúry pre „zaštepenie Rádu“, ale s prihliadnutím na zvyky
daných národov a partikulárnych cirkví, organizova� strediská františkán-
skeho �ivota. Kde je to vhodné a mo�né, nech vznikne príkladná spolupráca
provincií a krajov. Týmto spôsobom nová kapucínska skutoènos� bude priná-
ša� znamenie jednoty s celým Rádom a nie exkluzívnosti vyplývajúcej z even-
tuálnych delení historických èi geografických.
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Rád má ma� špeciálne naplánovaný poriadok apoštolskej a duchovnej prá-
ce vyjadrujúci „zaštepovanie Rádu“ v neuralgických prostrediach �ivota
a ducha sveta.

pastoraèné metódy
40. Z mno�stva pastoraèných metód tú�ime poukáza� aspoò na tieto:

– Sväté Písmo. Náš Otec sv. František nám zanechal vznešený príklad hor-
livosti o Slovo Bo�ie. V našej misijnej èinnosti má špeciálne miesto Sväté Pís-
mo, ktoré má by� „Magnou Chartou“ a základom evanjelizácie. Preto na pr-
vé miesto kladieme rozšírenie Biblie, vyhotovenie prekladu tam, kde by sa
naskytla potreba. Vyuèujme ho èítaním a osobným vte¾ovaním do �ivota
v ekumenickej spolupráci (DV 22).
– Evanjelizácia a sakramentalizácia. Treba sa usilova� o udr�anie príslušnej
syntézy medzi evanjelizáciou a sakramentalizáciou. Sviatosti majú by� trak-
tované ako cie¾ vytrvalej a usiolovnej cesty, ktorou musí prejs� evanjelizácia.
Naviac evanjelizácia sa nekonèí prijatím sviatostí, ale stálou katechézou má
zosilòova� �ivotnos� sviatostí u� prijatých (EvNunc 47).
– ¼udová zbo�nos�. Uznajme zvláš� nevyhnutnos� ukázania podstatných
hodnôt viery. Doceòme jednak aj hodnotu ¾udovej zbo�nosti (EvNunc 48).
Oèistená toti� od nezdravých prvkov a vyboèení, mô�e sa sta� cestou skúse-
nosti Boha. Nezabúdajme, �e sv. František slávil vianoce so skupinou jednodu-
chých ¾udí a priniesol vklad do stredovekaj pobo�nosti Umuèenia Pána. Ne-
chajme ¾udu teda slobodu pre jeho spontánne sklony a venujme pozornos� pre-
javom ¾udovej zbo�nosti, ktoré posilòujú vieru, nádej a lásku.
– Slu�ba chudobným. Rozhodujme sa pre �ivot pre chudobných a s chudob-
nými. Naše zásadné úsilie má smerova� k tomu, aby sme konali všetko na
oslobodenie od biedy príslušným podporovaním ¾udského rozvoja. Máme sa
mnoho uèi� od jednoduchých ¾udí. Chválu si zaslú�ia tí bratia, ktorí sa rozho-
dujú by� bli�šie chudobným a podie¾a� sa na ka�dodenných �a�kostiach chu-
dobného �ivota. Tak sa zväèšuje duch chudoby, ktorý preniká celú našu fran-
tiškánsku históriu.
– Základné kres�anské spoloèenstvá. Na Biskupskej synode v r. 1974 boli
skúsenosti tohto typu ulo�ené celej Cirkvi. Uprostred týchto hnutí, organizo-
vaných samými zaanga�ovanými ¾uïmi vo svete je ú�asná rôznorodos� preto,
aby sa formovali autentickí kres�ania, ktorí by �ili s hlbokým spoloèenským
pocitom a sna�ili sa Bo�ím Slovom premeni� svet zvnútra jeho štruktúr. My,
menší bratia, blízki ¾uïom a citliví na prejavy spontánnej viery i biblickej du-
chovnosti, mô�me patri� do takýchto skupín v duchu sv. Františka.
– Svetské františkánske spoloèenstvo. Nezabúdajme, �e Svetská františkán-
ska rodina bola uznaná Cirkvou, ako „kvas evanjeliovej dokonalosti“ (Kon-
štitúcie 151, 1). Keï chránime a doceòujeme charizmy mnohých bratov a ses-
tier, v duchu vzájomnej slu�by, prinášame svoj klad k dozrievaniu spoloèen-
stva viery a lásky. Ono má zvláštne vlohy pre u�itoènú evanjelizaènú èinnos�,
s ktorou v nádeji poèítal sv. František a na ktorú èakajú dnešní ¾udia.
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D – Perspektívy spolupráce

41. V súlade s novým chápaním misijnej èinnosti majú by� obnovené aj
naše plány spolupráce.

Spoluprácu  v rôznych  oblastiach misijnej  èinnosti a v rôznych slu�bách
medzi provinciami v hraniciach jednotlivých oblastí a medzi lokálnymi cir-
kvami treba prebúdza� a podporova� všetkými mo�nými prostriedkami.

V duchu našich Konštitúcii tú�ime zapoji� bratské, vnútorné puto a osob-
nú výmenu vnútri Rádu, aby sa skutoène podporili núdzovejšie oblasti našej
misijnej èinnosti. Tú�ime tie� povzbudi� k zodpovednej bratskej a širokej spo-
lupráci so všetkými františkánskymi rodinami, mu�skými i �enskými.

Pamätáme tie�, �e partikulárna cirkev sa nemô�e pova�ova� za celkom
zaštepenú, kým nemá mnohoraké skúsenosti duchovného charakteru. No-
site¾mi tejto mnohosti sú rozmanité inštitúty. Je �iadúca mnohos� foriem i ich
prítomnos� v tom istom misijnom prostredí. „Bloky“ urèitého druhu zmenšujú
túto všeobecnos� a škodlivo vplývajú na vzrast rôznych prejavov �ivota par-
tikulárnej cirkvi.

Chceme podèiarknú� nevyhnutnos� zapojenia svetských ¾udí – a to vo všet-
kých oblastiach – do nášho diela evanjelizácie, týka sa to svetských (t.j. reho¾-
níkov) cudzincov, duchovne i technicky dobre pripravených a prijatých na
plnenie špecifickej úlohy, ako tie� svetských domorodcov, pripravených a sfor-
movaných k slu�be partikulárnym cirkvám.

Nestaèí intenzívna práca našich misionárov a ve¾ký vklad ich obety pre
druhých. Zároveò je potrebná ich spolupráca s druhými. Preto nech niè neko-
najú a neplánujú bez zoh¾adnenia miestnej cirkvi.

Autentická èinnos� a misijná spolupráca nie je „jednosmerná“. I mladé
cirkvi majú mnoho k odovzdaniu cirkvám starším i naším provinciám, pri-
èom ich obohacujú hodnotami nábo�enskými, kultúrnymi, spoloèenskými, po-
litickými a inými. Zásadný vplyv na takéto vyrovnávanie „misií v opaènom
smere“ má ma� sám misionár. Pri príle�itostných príchodoch do provincie
misionár nájde podmienky, ktoré prajú uskutoèneniu diela spolupráce medzi
Cirkvami.

E – Organizácia animácie

42. Sekretariáty „pre misie“ majú by� predovšetkým strediskami misijnej
a medzicirkevnej animácie. Nech v nich úèinkujú bratia pripravení a schopní
reagova�, ktorí by sa oddali štúdiu, tvoreniu dokumentácie, výskumom, ani-
mácii.

Animácia tohoto druhu sa dokonáva na vnútornej úrovni Rádu a tie� v par-
tikulárnych cirkvách v ktorých �ijeme, v skupinách, farnostiach, v masovoko-
munikaèných prostriedkoch, v ka�dom stredisku svetskej èi nábo�enskej or-
ganizácie.

Naše dielo animácie nech je zapojené do lokálnej cirkvi a nech je zverené
– pokia¾ je to mo�né – nie jednej osobe, ale nejakej skupine èi bratskej komu-
nite schopnej vykonáva� tieto slu�by.

Pri šírení misijnej myšlienky sa treba chráni� prejavov s nedostatkom úcty.
Formovaniu misijného povedomia neprospieva pou�itie nevhodných motivá-



48

cií, ktoré nevedú k rozvoju ¾uïí a partikulárnej cirkvi. Výstavy, dni animácie,
publikácie ap. nech prispievajú k pozitívnym hodnotám domorodcov, upro-
stred ktorých �ijú a konajú dielo evanjelizácie naši misionári.

Okrem funkcií sebe vlastných, nech je Generálny sekretariát „pre misie“
strediskom výskumov, animácie a dokumentácie, a nech slú�i generálnym
predstaveným a celému Rádu na ukázanie misionárskej prítomnosti vo svete
a k hlbšiemu poci�ovaniu misií èlenov nášho Rádu.

Finanèná pomoc, ktorú mô�eme venova� misiám, nech je – so súhlasom
predstavených – rozdelená pod¾a programu, ktorý zoh¾adòuje rôzne misijné
potreby.

F – Ekonomické problémy

43. Ekonomický problém, pod¾a všeobecnej mienky, patrí k najnaliehavej-
ším a je znepokojujúci. V niektorých miestach a okolnostiach urèitá pripra-
venos� svedectva materiálnej pomoci vyšla nazmar. Boli vybudované domy,
ktoré nezodpovedali prostrediu (nepomerné diela, ktoré sa ukázali ako nepo-
trebné a vy�adujú likvidáciu), preháòanie v u�ívaní prostriedkov komuniká-
cie, ktoré nezodpovedá prostrediu, neodpovedajúce technické prostriedky, štýl
�ivota príliš vyboèujúci zo spôsobu �ivota tých, ku ktorým sme boli poslaní –
sú škodlivé.

Je primerané, aby naši misionári pracujúci v lokálnej Cirkvi, boli v admi-
nistratívnych veciach bráni tak isto, ako iní. Týka sa to pomoci, podpôr, dohôd
a doèasných prác.

Administrácie a plánovania zámerov nech sa zúèastòuje spoloèenstvo a nie
sám predstavený alebo jednotlivý reho¾ník.

Náš s¾ub chudoby a profesia menšieho brata majú špeciálny význam pre
ka�dého z nás, preto je tie� správne odvrhnú� osobné vlastnenie peòazí, všet-
ky súkromné výdavky a prijímanie prác na vlastnú päs�.

Pochvalu zasluhujú tie „misie“, v ktorých ka�doroène, ba i nieko¾kokrát do
roka sa stretajú misionári pospolu, aby spoloène prijali rozhodnutia, ktoré sa
týkajú výdavkov, apoštolátu, prostriedkov spojenia, budov a ka�dodenného
�ivota.

Misionár sa nemá uchy¾ova� k ve¾kým dielam, skôr k dielam jednoduchým,
samostatným, tak, aby po jeho odchode bolo mo�né pokraèova� v diele bez
zvláštnych �a�kostí a nutnosti h¾ada� dodatoènú finanènú pomoc. Keï berie
misionár do úvahy autentický pokrok a rozvoj, nemô�e zabúda� na ve¾kú
mo�nos� prebúdza� tú�by ¾udí, aby sa spoloène prièiòovali na rozvoji diela,
ktoré podporujú ve¾ké medzinárodné organizácie.

G – Právne prispôsobenia

44. Poh¾ady, ktoré sme naèrtli na predchádzajúcich stranách vedú k ur-
èitým návrhom právneho charakteru, nedajú sa prehliadnu�, lebo sú konkrét-
nym uskutoènením vecí schválených v èíslach 32–34 tohto dokumentu.

Tu sú niektoré návrhy, ktoré Rada Rádu predstavuje – pod¾a príslušných
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konferencií – Generálnemu definitóriu a Generálnej kapitule, aby našli nové
štrukturálne formy pre našu misijnú èinnos�.

misie a provincia
45. Naše súèasné „misie“ treba pretvori� na viceprovincie alebo provin-

cie, prípadne pod¾a mo�ností – zjednotením blízkych viceprovincií a misií – so
súhlasom Generálneho definitória a s prihliadnutím èísel 98, 3 a 99, 1 Kon-
štitúcii.

Ak „misia“ je len jedna a riadi ju len jedna provincia v jednej oblasti, tak
sa mô�e ¾ahko sta� viceprovinciou alebo provinciou, ak urèité prvky nepodlie-
hajú zmene.

Treba jednak zamera� pozornos� na to, �e sa musí skutoène zmeni� spôsob
myslenia a psychológia misionárov. Vzniká toti� nová skutoènos�, ktorá má
usilovne h¾ada� vlastnú identitu, prislúchajúcu lokálnej cirkvi vo všetkých jej
rozmeroch, v spojení s „preštepovaním“ Rádu. Všetci zahranièní misionári sa
majú zapoji� do tejto novej právnej skutoènosti, ako jej skutoèní èlenovia,
avšak pri zachovaní však slobody návratu do materskej provincie v budúc-
nosti, ak budú chcie�.

Vzájomné vz�ahy medzi viceprovinciou a provinciou sú schválené u� v Kon-
štitúciach, keï v tomto prípade nová viceprovincia závisí na provincii.

Ak dve alebo viac provincií koná misie v tom istom kraji, nech sa ustanoví
jedna viceprovincia alebo provincia, ktorá má by� najprv závislá od generála.

V závislosti od toho, ko¾ko je provincií zúèastnených v „misii“, nech v Rade
viceprovincií, okrem domorodých bratov, má svoju reprezentáciu aj skupina
misionárov vzh¾adom na nutnú spoluprácu a kontakt s jednotlivými provin-
ciami. V tomto prípade by bolo mo�né pomýš¾a� na nieèo v zmysle oblasti
(regiónu) a vzájomné vz�ahy s provinciami urèi� pomocou dohody.

Ak ve¾a provincií pracuje na tej istej „misii“, potom podobne treba utvori�
len jednu provinciu alebo viceprovinciu, závislú od generála. Zastúpenie v Ra-
de viceprovincie má po jednom èlenovi ka�dá skupina.

Tak�e aj v tomto prípade všetci èlenovia majú patri� do novej viceprovin-
cie so zachovaním mo�nosti, ak by chceli, návratu do materskej provincie. Nech
podobne jestvuje dohoda urèujúca vz�ah medzi viceprovinciami a provinciami,
ktoré návzájom spolu pracujú, èo sa týka bratov, finanènej pomoci a iných vecí.

kustódie
46. Tie „misie“, ktoré nemô�me pretvori� na viceprovincie èi provincie,

Rada Rádu navrhuje nazva� kustódiami. Je jasné, �e túto terminológiu ne-
mo�no zavies� pred Generálnou kapitulou, ktorej patrí posúdenie a rozhod-
nutie v tejto veci. Ich právna pozícia by bola taká, akú majú v Konštitúciách
doterajšie „misie“.

delegatúry
47. Delegatúry jestvujúce v oblastiach, kde sú provincie, viceprovincie

alebo kustódie, nech sú k nim pripojené. Naproti tomu delegatúry, jestvujúce
tam, kde nie sú administratívne jednotky Rádu, nech sa nazvú kustódie.

Kustód bude ma� takú moc, akú mu udelí generál alebo provinciál, na kto-
rom je závislý.

Generálnych predstavených vyzývame, aby v budúcnosti nedovo¾ovali ta-
ké formy prítomnosti, v ktorých by nebolo mo�né vies� skutoène bratský �i-
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vot, alebo by nebola nádej rozvoja �ivota a apoštolskej èinnosti, ako i „prešte-
penia Rádu“.

48. Okrem toho jestvujú v rôznych oblastiach skupiny bratov, ktoré ne-
tvoria delegatúry vo vlastnom zmysle slova, ale fakticky �ijú mimo provincie,
alebo medzi medzi inými provinciami èi viceprovinciami bez závislosti od
vlastných predstavených. Ich ve¾ká od¾ahlos� od vlastných predstavených a od
bratov, chýbanie závislosti od miestných predstavených, zbavujú našich bra-
tov mnohých dobrodení spoloèného �ivota. Zdá sa nám správne, �e táto situá-
cia si zaslú�i rozvá�ne štúdium generálnych predstavených za úèelom h¾ada-
nia primeraného riešenia.

prednos� misijných úloh
49. Treba da� prednos� misijným prácam u� zaèatým, prièom treba vy-

konáva� kritické hodnotenie reálnych situácií tak, aby sa nes�a�ili mo�nosti
prija� misijné práce v iných oblastiach, zvláš� vzh¾adom na „preštepovanie
Rádu“.

ZÁVER

50. Na záver našej práce ïakujeme a modlíme sa k Je�išovi Kristovi, Veè-
nému Kòazovi, Misionárovi a Vyslancovi Otca. To, èo sme povedali v tomto na-
šom dokumente azda nezodpovedá skutoènosti, v ktorej �ijeme, ale tvorí projekt
hodný prijatia, ktorý ukazuje cestu pre�itia a cie¾, ktorý treba dosiahnú�.

Nech je to tie� spytovaním svedomia z vykonanej práce a akt pokory voèi na-
šej ohranièenosti. Nech to je akt nádeje v mo�nos� našej obnovy a celkového
darovania sa v slu�be Kristovi, bratom ¾uïom a cirkvám potrebujúcim pomôc�
v súlade so „znakmi èasu“.

Náš �ivotný zámer zverujeme presvätej Panne Márii, ktorá nám dala „Sy-
na èloveka“, a spolu s ním celému ¾udskému rodu novú nádej, ktorú š�astne
prijímame a zvestujeme.



IV. PLENÁRNA RADA RÁDU 
RÍM – TALIANSKO (2. – 31. MARCA 1981)

FORMÁCIA



* Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 95 (1979) 226–229; 97 (1981)
141–260.
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LIST GENERÁLNEHO DEFINITÓRIA VŠETKÝM BRATOM 
NÁŠHO RÁDU

Bratia,

Plenárne rady rádu PRR z Quito, Taizé a Mattli zhrnuli ovocie ich práce
v odpovedajúcich dokumentoch, urèiac orientáciu pre niektoré dôle�ité aspek-
ty nášho �ivota. Ich vplyv bol a ešte je znaèný. Generálne definitórium, vez-
múc na seba zodpovednos� terajšej publikácie dokumentu zo IV. PPR, ktorá sa
konala v Ríme v našom medzinárodnom kolégiu od 2. do 31. marca 1981, si
ve¾mi praje, aby toto bolo prijaté a uvedené do praxe.

Je to faktom, ale nie záväzným, �e všetky PRR doteraz formulovali úvahy
v dokumente urèenom na propagáciu, a aby slú�il ako pracovná pomôcka pre
adekvátne doplnenie nášho spôsobu �ivota. Mô�e sa sta�, �e budúca PRR ne-
prijme túto pracovnú metódu, a napríklad predlo�í generálnemu definitóriu
iba nejaké prvky na uvá�enie a praktické orientácie, bez toho, aby boli formu-
lované v dokumente, urèenom pre celý rád.

Takéto upresnenia sa javili potrebné, aby sa predišlo nedorozumeniam. Je
isté, �e PRR sa ukazuje ako cenný konzultaèný orgán pre slu�bu generálne-
mu definitóriu. Dokazuje to vnútorná hodnota dokumentov vydaných poèas
práce jej štyroch zasadaní.

Tie� treba zdôrazni�, �e posledné dve schôdze PRR, v Mattli a Ríme, sú
zvláštne tým, �e téma ich úvah bola urèená generálnym predstaveným.
(Analecta OFMCap 92 [1976] 181–182). A toto predstavuje pre generálne
definitórium ïalší dôvod na publikovanie tohto dokumentu o „formácii“ a je
tie� dôvodom �iada� od všetkých, obzvláš� od konferencií, od vyšších predsta-
vených (superiori maggiori) a od vychovávate¾ov (formatori), aby ho uviedli do
praxe.

Okrem tohto rozhodol prelo�i� dokument okrem latinèiny do základných
moderných jazykov, taliansky text ostáva oficiálnym.

Generálne definitórium sa vskutku domnieva, �e tento dokument verne
odrá�a ducha a normy Konštitúcií. Bezpochyby nie je kompletný. Nehovorí na-
príklad niè o kòazskej a profesionálnej formácii bratov, dobrovo¾ne sa obme-
dzil na poèiatoènú a stálu formáciu nášho františkánsko–kapucínskeho �ivo-
ta. Ale, hoci obmedzene, prezentuje dôle�ité medzery na tomto poli. Naprík-
lad poslušnos� nebola explicitne prerokúvaná. Nakoniec PRR nemala v
úmysle poveda� všetko, ani pokia¾ ide o prerokúvané témy.

PRR si uvedomila, �e mnohé otázky teda ešte ostávajú otvorené a po�ado-
vala, aby aspoò najdôle�itejšie a najnaliehavejšie otázky boli vyriešené èo naj-
skôr.

Najdôle�itejšie témy sú tieto:
– sekretariáty (na úrovni rádu, konferencie, národa a provincie); 
– regionálne centrá formácie s osobitnou pozornos�ou na formáciu formá-
torov, ktorých nedostatok sa všade poci�uje.,
– prostriedky formácie: rozlièné publikácie, ktoré sa týkajú poèiatoènej a per-
manentnej formácie, atï., a na prvom mieste publikácia príruèky o histórii
a o františkánsko–kapucínskej spiritualite. 



Generálne definitórium teda �iada od konferencií a provincií, aby sa ak-
tívne zaoberali týmito organizáciami (sekretariáty a centrá formácie), aby ich
urobili naozaj efektívnymi, aby medzi sebou konzultovali o prostriedkoch
a skúsenostiach formácie.

Publikovanie tohto dokumentu je preto príle�itos�ou na upútanie po-
zornosti všetkých bratov na jednu otázku, ktorá sa dnes s naliehavos�ou
kladie cirkvi: aké je miesto a úloha nábo�enskej charizmy v cirkvi, a obzvláš�
v jej pastoraènej a apoštolskej aktivite, aktivita cirkvi prostredníctvom jej èle-
nov a všetkých jej inštitúcii na ohlasovanie spásy v Je�išovi Kristovi. Nie sme
jediní na to, aby sme znova objavovali vlastnú evanjelizaènú silu našej cha-
rizmy. Všetky nábo�enské inštitúcie robia podobný výskum. V miere, v akej sa
vzájomné komunikácie medzi nábo�enskými inštitúciami zintenzívòujú, po-
zoruje sa, �e v cirkvi existuje „nábo�enská charizma“, ktorá je v podstate rov-
naká, napriek ve¾kej rozliènosti jej prejavov. Musíme sa sta� pozornými voèi
tomuto univerzálnemu výskumu miesta a významu nábo�enskej charizmy
v Cirkvi a prida� k nemu náš skromný príspevok.

Hovori� teda o „františkánskej charizme“ neznamená prejavenie celého
nášho povolania. Novým dôkazom toho je skutoènos�, �e sa jej zúèastòujeme
spolu so „svetským“ františkánskym rádom. �iada sa od nás, aby sme stále
viac upresòovali našu františkánsku a kapucínsku nábo�enskú charizmu.
A takto poskytneme efektívny príspevok k výskumu, ktorý prebieha v univer-
zálnej Cirkvi a v nej i vo ve¾kej františkánskej rodine.

Publikovanie dokumentu o formácii teda nie je znamením príchodu, ani
koneèným znamením. Je skôr novým bodom vykroèenia venovaným formaè-
nej praxi v základných rozmeroch nášho františkánskeho a kapucínskeho ná-
bo�enského �ivota. Vykroème teda ve¾kodušne a s odvá�nou mys¾ou.

Bratsky v Pánovi a vo sv. Františkovi

Br. Pasquale Rywalski, minister generál
Br. Benedetto Frei, generálny vikár
Br. G. Carlo Correa Pedroso, generálny definítor
Br. Giacomi Acharuparambil, generálny definítor
Br. Francesco Saverio Toppi, generálny definítor
Br. Fedele Lenaerts, generálny definítor
Br. Francesco Iglesias, generálny definítor
Br. Aloysius Ward, generálny definítor
Br. Teodosio Mannucci, generálny definítor

Rím, 13. apríla 1981
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FORMÁCIA K NÁŠMU �IVOTU

1. Príprava nášho �ivota a k nášmu �ivotu sa chápe ako realistický po-
stup jednotlivých bratov a bratstiev, aby náš �ivot (esistenza) bol v�dy adekvát-
nejší dnešnej situácii, forme svätého evanjelia. Základný model takejto formá-
cie je poskytnutý Pánom Je�išom, ktorý navrhuje svojím apoštolom, aby boli
s ním a pokraèovali v jeho poslaní (Mk 3, 14), uskutoènenom sv. Františkom
a znovu napísanom v histórii rádu a v kapucínskej reforme a predlo�enom
nám. Formácia obsahuje všetky dimenzie intelektu, vôle a konania. Rast
a dozrievanie v týchto dimenziách prebieha prostredníctvom skúsenosti z vie-
ry a modlitby, vzdelania a práce. Aj keï formácia má etapy, ktoré treba absol-
vova�, je to jediný proces rastu, asimilácie a integrácie hodnôt a skúseností,
ako aj nepretr�itá konverzia, aby sme sa Duchom povzbudzovaní prispôsobo-
vali obrazu Bo�ieho Syna.

úèel týchto orientácií
2. Táto pomôcka, ovocie spolupráce všetkých bratov, chce by� kvalifiko-

vanou odpoveïou na oèakávania Rádu na poli formácie. Nechceli sme prebera�
vyèerpávajúcim spôsobom všetky témy, iba sme sa sna�ili navrhnú� presné
smernice, aby boli odovzdané na formáciu Rádu. Výsledky PRR nie sú prezen-
tované systematicky, ale spôsobom zodpovedajúcim tomu, ako sa pracovalo.
Dúfame, �e prezentácia tohto typu mô�e lepšie prenáša� stimuly a podnety,
ktoré sa zrodili poèas nášho zasadania, slú�iac ako báza a vz�a�ný bod pre
regionálne programy formácie.

I. SITUÁCIA A PO�IADAVKY

A – Nové kontexty formácie

úvodná poznámka
3. Formácia je proces, ktorý sa rozvíja v historickom, kultúrnom a kon-

krétnom kontexte. Nemo�no vypracova� platné plány formácie bez odvoláva-
nia sa na svet, v ktorom �ije formujúca sa komunita a formovaná osoba.

Plenárna rada uskutoènila rozsiahlu a plodnú výmenu názorov, ktoré sa
týkajú formaènej situácie Rádu a sna�ila sa situova� ka�dú tému v jej kontexte.
Vzniknuté témy a mnohé z tvrdení tohto dokumentu chcú zostavi� odpoveï
na výzvy reality dneška. Komplexnos� údajov, rozliènos� kontextov a rozlièné
spôsoby èítania a interpretácie nás preto prinútili zrieknu� sa kompletnej pre-
vierky aktuálnej reality.

Napriek tomu chceme zdôrazni� dôle�itos� nasledujúcej analýzy, i keï len
èiastoènej, v nádeji, �e bratia sa budú cíti� stimulovaní vzia� si k srdcu prob-
lém formácie ako centrálnu èas� duchovnej obnovy Rádu.

vychováva� ¾udí pre evanjeliový �ivot
4. „Svätý František pochopil prostredníctvom bo�ej inšpirácie, �e bol po-

slaný reformova� ¾udí v novosti �ivota. Dajúc takto zaèiatok novej forme evan-
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jeliového �ivota, hoci u� nebol zo sveta, zostal predsa vo svete, a chcel, aby jeho
bratia �ili a pôsobili medzi ¾uïmi, aby svedèili skutkami a slovom o radostnej
zvesti evanjeliového obrátenia“ (Konštitúcie 85, 1–2).

V dôsledku toho, cie¾om formácie bude vychovávanie osobností, ktoré
budú schopné �i� evanjeliový �ivot v našom svete.

Cirkev
5. Kristus poslal Cirkev do sveta tak, ako on bol poslaný na svet od Otca

(Jn 17). II. Vatikánsky koncil dlho uva�oval o tejto „misii“. Poèetné dokumen-
ty odrá�ajú tieto úvahy, obzvláš� „Gaudium et spes“. Odkazujeme na tieto
dokumenty, ako aj na dokumenty Rádu, obzvláš� na tie z Quito a Mattli, pre
detailnejší výklad situácie Cirkvi a Rádu.

Tu chceme zdôrazni� iba niektoré aspekty, ktoré sa nám zdajú obzvláš�
dôle�ité pre formáciu.

¾udská osobnos�
6. ¼udská osobnos� je dnes ohrozovaná z ka�dej strany. Je tu nebezpeèen-

stvo, �e èlovek sa odosobní, stratí sa v mase, alebo �e sa poddá zúfalej izolácii.
Ideológie (marxizmus, liberalizmus, kapitalizmus, totalitarizmus, národná
bezpeènos� ...) útoèia na osobnos� èloveka, navrhujúc a operujúc pre jednu zre-
dukovanú èas� ¾udstva vo funkcii vlastného videnia sveta.

Cirkev, najmä v posledných rokoch, pozýva kres�anov povzbudzova� všet-
kými spôsobmi a všade dôstojnos� a úctu k osobe, a usiluje sa poskytnú� vlast-
ný príspevok pre mier a spravodlivos� vo svete.

Pre nás, františkánskych kapucínov, toto úsilie za mier a slobodu sa kon-
kretizuje v znovu–potvrdení primátu bratstva, ktoré nás privádza k poznaniu
brata v ka�dom èloveku a k slu�be jemu ako takému, niekedy sa vzdávame
našich práv v súlade s našim povolaním, ktoré je povolaním pokánia, minori-
ty (minorita) a pokoja.

A z tohto h¾adiska je potrebné formova� „malièkých“. V jednoduchosti a v
radosti, �e �ijeme, vo vzájomnej slu�be a v „poslušnosti lásky“, v pokání – obrá-
tení, èistou a ve¾kodušnou láskou musíme formova� strojcov ¾udskej spoloè-
nosti, schopnej slobody a kritického zmyslu voèi dominantným ideológiám.

osobnos� vo vz�ahu
7. Sme svedkami zázraèného rozvoja komunikácie a informatiky. Z neho

mô�eme dobre pochopi� jeho negatívne stránky: povrchnos�, psychologické
ovplyvòovanie, hrozbu kultúrnej nivelizácie atï. No vidíme aj to, ako sa týmto
spôsobom otvára mo�nos� väèšieho poznania medzi ¾uïmi, väèšej mo�nosti
a schopnosti stretnú� sa, silnejšieho podnetu k univerzálnemu bratstvu.

Sme svedkami h¾adania nových modelov spolu�itia, ako v rodinách, tak aj
v národoch, h¾adá sa nová rovnováha medzi svetovou a lokálnou cirkvou,
medzi Rádom a jeho provinciami. Vidíme istý vývoj smerujúci k väèšiemu
pestovaniu kritického svedomia vo vz�ahu k rôznym systémom zoskupenia,
ktorý ale niekedy vedie k podrá�denej vôli po osobnej sebarealizácii a k strate
sociálnej identity.

Františkov evanjeliový radikalizmus ponúka modely horlivosti, ktoré
tvoria a posilòujú slobodu a zmysel pre kritiku. Jeho ideál stálej konverzie
je jasným vyjadrením kritickej sily Evanjelia a vz�ahu osobnos� – komunita,
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ktorý ponúka správnu rovnováhu medzi osobnos�ou a príslušnos�ou k skupine.
Toto sú stimuly formácie dnešného františkána.

sekularizácia
8. Dnes u� mnohí nepokladajú svet za schodište do neba: má hodnotu

sám v sebe. Èasto sa teda sekularizácia stáva sekularizmom, snahou vybudo-
va� svet uzavretý sám v sebe bez priestoru pre transcendentnos�, v ktorom
Boh, hoci tolerovaný, je pova�ovaný za súkromnú zále�itos�. Pred touto situá-
ciou, ktorá nakoniec nadobúda rôzne podoby, si Cirkev uvedomila, �e záchra-
na sa realizuje v dianí ka�dodennej reality, vedela oèisti� svoju nádej a na-
dobudla autentickejší pocit Bo�ej transcendentnosti a kres�anského �ivota.
Cirkev sa teda sna�í uskutoèòova� novú formu prítomnosti a èinnosti vo sve-
te, verná evanjeliovému príkazu by� „kvasom“.

Stretávame sa tu s výzvou pre naše formaèné plány. Nie náhodou sa slovo
„kvas“ opakuje tak èasto v Konštitúciách, keï sa hovorí o našej prítomnosti vo
svete, pri povolaní by� strojcami lásky, spravodlivosti, pokoja, evanjeliovej ra-
dosti. Cie¾om formácie je vychováva� týchto strojcov, pokorných a hú�evnatých.

Rád
9. Rád, teraz u� rozšírený po celom svete, nadobudol hodnotu mnoho-

tvárnosti. Nachádza sa pred situáciou zmien a pred kultúrnym a geografic-
kým obohacovaním sa, i so všetkými, s tým spojenými problémami.

Provincie s dlhou históriou vidia zmenšovanie sa poètu ich bratov a zvláš�
poèet kandidátov. Naopak, mladé provincie v regiónoch, kde je zalo�enie Rádu
len nedávne, rastú rýchlo. Situácia Rádu je taká, �e sa vynára, so všetkou jas-
nos�ou, potreba nových a rozlièných štýlov �ivota a formácie, schopných odpo-
veda� na kultúrne a sociálne po�iadavky rôznych regiónov. Prítomnos� Rádu
na všetkých kontinentoch dáva cíti� osobitnú naliehavos� jeho väèšej identi-
fikácie so svetom chudobných a utláèaných a dáva podnet k novému uve-
domeniu si toho, èo znamená by� menšími bratmi.

rozmanitos�
10. Princíp mnohotvárnosti v nových Konštitúciách a zmenách, ktoré pri-

niesol, nás dnes stavia pred modely �ivota a formácie navzájom dos� odlišné.
Je �a�ké robi� nejaké hodnotenie. Obávame sa schematizova� realitu, ktorá je
�ivá a premenlivá.

Pokia¾ ide o formáciu, v niektorých provinciách je ve¾mi cíti� problém typu
bratstva, v ktorom musí prebieha� formácia kandidátov, ich spôsobu úèasti na
reálnom �ivote �itom v urèitej provincii a úlohy formaèných domov na efek-
tívnej obnove Rádu.

11. Napriek všetkým odlišnostiam je v mnohých bodoch hlboký súlad.
Dôkazom toho je tento dokument. Je to jednota základných inšpiraèných mo-
tívov nášho �ivota. Jedným z najvernejších prejavov tejto jednoty je výskum
robený spoloène, aby sa opätovným èítaním našich františkánsko–kapucín-
skych prameòov odpovedalo na volanie k �ivotu pod¾a Evanjelia.

12. Táto analýza nových kontextov formácie je návrhom pre ka�dú pro-
vinciu alebo oblas�. Práve na povzbudzovanie �ivota verného hodnotám a in-
špirácii františkánsko–kapucínskeho pôvodu potrebujú provincie a oblasti for-

57



58

maèný plán (una „ratio formationio“), ktorý berie do úvahy historickú, sociál-
nu, kultúrnu, nábo�enskú a cirkevnú situáciu formovanej osoby. Iba tak budú
plány úèinné pre pravú formáciu v Ráde pod¾a miesta a èasu.

B – Primát bratského evanjeliového �ivota

�i� Evanjelium pod¾a vzoru sv. Františka
13. V nových kontextoch, teraz popísaných, sme väèšmi stimulovaní �i�

Evanjelium pod¾a vzoru sv. Františka a jeho prvých bratov v ráde. Stály návrat
k zdrojom, ku ktorému nás pozýva Cirkev, je jednou z charakteristík františ-
kánskej histórie a najmä kapucínskej histórie. Nikdy nevyplníme rozdiel, kto-
rý existuje medzi našim a Františkovým �ivotom, rozdiel spôsobený na jednej
strane našou slabos�ou a na druhej strane obrazom výnimoènej svätosti nášho
serafínskeho Otca.

... v bratstve
14. Náš Rád je rád bratov. Forma evanjeliového �ivota, ktorý nám pred-

kladá, je bratstvo. Sv. František aplikoval tento termín predovšetkým na rád
v jeho celku: „ja chcem, hovorieval, aby sa toto bratstvo volalo Rád menších
bratov“. Termín vyjadruje teda realitu Rádu, provincie a lokálnej komunity.

... pova�ujúc sa za deti toho istého Otca
15. Vzájomne sa prijímame ako bratia, predovšetkým preto, �e sa nepo-

va�ujeme za deti toho istého Otca v Je�išovi Kristovi a potom, preto�e chceme
postupova� spolu v spoloèenstve s ním cez ka�dodennú poslušnos� v Duchu
Svätom. V centre nášho bratstva je teda spoloèná modlitba, vytrvalá kontem-
plácia Krista, obzvláš� v tajomstvách jeho vtelenia a utrpenia, t.j. „toho ducha
modlitby a oddanosti“, ktorý robí z celého nášho �ivota a z celého nášho kona-
nia výraz bratskej lásky.

... milujúc sa navzájom
16. By� bratmi znamená navzájom sa milova�. Táto láska má po�iadavky

ve¾mi konkrétne, ako napríklad:
– vytvori� v bratstve jednoduchú a radostnú atmosféru, kde sa ka�dý brat
mô�e slobodne realizova�;
– rozvinú� vzájomnú dôveru, pochopenie a úctu jedných voèi druhým;
– vzájomne si s jednoduchos�ou vyjavova� svoje potreby;
– ochotne dáva� svoje schopnosti do slu�by bratstva;
– praktizova� láskavú poslušnos� a bratskú nápravu v stálom úsilí konverzie;
– podporova� sa navzájom v �a�kých chví¾ach a v sk¾úèenosti.

Nikdy sa dos� nezdôrazní, ako prispievajú našim bratstvám svojou evanje-
liovou a františkánskou tvárou tí bratia, ktorí sa venujú domácim prácam
a usilujú sa udr�iava� klímu koncentrácie, jednoduchosti a radosti.

Práve prostredníctvom týchto postojov a týchto aktivít sa bratstvo buduje
deò za dòom v minorite. Ono sa stáva vyhòou, v ktorej sa kuje náš evanjeliový
�ivot.



v jednote s celou františkánskou rodinou
17. V jednote s celou františkánskou rodinou, napomáhajúc tak duchu

modlitby, ako aj vzájomným vz�ahom, bratstvo, ïaleko od toho, aby sa zame-
riavalo iba na seba, otvára sa prijatiu iných, najmä èlenov františkánskej
rodiny. Osobitným stimulom pre jedných i druhých sú èasté a rodinné kontak-
ty s bratmi z OFS, a to práve preto, �e oni �ijú rovnakú charizmu bratstva
a minority, ale vo svojej svetskej dimenzii. Je teda dobre, �e sa bratstvá, ako
na úrovni lokálnej tak i provinciálnej, usilujú organizova� spoloèné aktivity
spolu s františkánskymi laikmi: modlitebné stretnutia, sústredenia, schôdzky,
apoštolské aktivity... Tak budeme môc� konkrétne rozvinú� vzájomnú �ivotnú
výmenu medzi našimi dvomi bratstvami.

bratstvo ako svedectvo
18. Primát bratského �ivota musí by� zdôraznený aj na apoštolskom poli.

Naše Konštitúcie efektívne tvrdia, �e „prvotný apoštolát malého brata je �i� vo
svete evanjeliový �ivot v pravde, jednoduchosti a v radosti“, a �e prijímame
„hocijaké dielo apoštolského úradu a aktivity, len aby sa zhodovala s našou
�ivotnou formou“. Musíme teda predovšetkým vydáva� svedectvo bratského
�ivota, �itého s ¾uïmi a pre ¾uïí, s chudobnými a pre chudobných.

niekedy oslabení individualizmom
19. Toto svedectvo je oslabované, keï sa bratia individuálne nato¾ko ve-

nujú aktivitám administratívneho charakteru a iného typu, �e u� nenachá-
dzajú èas na modlitbu s ostatnými, na vnímanie ich potrieb, na zúèastòovanie
sa �ivota bratstva a na úèas� na domácich prácach. PRR z Quito a z Taizé u�
upozornili na tieto úchylky.

a predovšetkým chybným �ivotným štýlom
20. Primát bratského �ivota na apoštolskom poli je ešte viac oslabený

v niektorých provinciách a oblastiach v dôsledku �ivotného štýlu, ktorý sa tam
rozvinul. Taký �ivotný štýl je organizovaný vo funkcii po�iadaviek úradu viac,
ne� vo funkcii svedectva bratského �ivota. Nachádzame sa teda pred spoloèen-
stvom kòazov, ktorí sa skôr inšpirujú františkánskou spiritualitou, ne� pred
bratstvom menších bratov, ktorí sa sna�ia �i� Evanjelium.

Urèite musíme vidie� v tejto situácii jednu z príèin stáleho zmenšovania sa
povolaní bratov. Èo ich ešte mô�e pri�ahova�, keï vidia, �e náš �ivot je štruk-
turovaný vo funkcii spoloèenstva kòazov?

zachova� Rádu jeho charakter malého bratstva
21. Tieto konštatovania evidentne nevedú k odsúdeniu kòazského úradu,

ale ukazujú, �e na mnohých miestach vykonávame taký úrad bez dostatoè-
ného rozlíšenia, spôsobom, �e riskujeme posun Rádu k stále väèšej klerikali-
zácii. Zdá sa, �e sme padli do „pasce“ našej vlastnej ve¾kodušnosti, ktorá nás
tlaèila reagova� na súrne potreby diecéz bez dostatoèného uvedomenia si
vlastného charakteru nášho povolania menších bratov. Ak chceme uchova�
Rádu jeho vlastný charakter, je absolútne dôle�itá stála prítomnos� bratov.
V úsilí o obnovu nášho bratského �ivota uznávame, �e sa nachádzame pred
týmto problémom.
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uzávery pre formáciu
22. Za úèelom uchovania a upevnenia primátu evanjeliového bratského

�ivota, navrhujeme nasledujúce návody:
– v pastorácii, zaoberajúcej sa povolaniami, musíme dáva� dôraz na bratský
�ivot ako charakteristiku našej �ivotnej formy a nie na inú aktivitu, i keby sa
jednalo o aktivitu kòazskú;
– v ka�dej etape formácie je potrebné trva� na podstatných aspektoch brat-
ského �ivota medzi nami (spoloèná modlitba, kontemplácia, slu�ba), ako aj na
našom osobitnom spôsobe �itia evanjelia vo svete, prostredníctvom bratstva
�itého menšími bratmi medzi chudobnými;
– treba jasne rozlišova� formáciu ku kòazstvu alebo k nejakej profesii. Pre-
dovšetkým v prvých rokoch iniciácie, musí ma� formácia k nášmu �ivotu ab-
solútnu prednos�;
– keï�e sme Rád bratov a „z dôvodu ich rovnakého povolania všetci bratia
sú si rovní“, formácia k nášmu �ivotu musí by� rovnaká pre všetkých. V tomto
duchu, nasledujúc Regulu, Testament a Konštitúcie, zvykajme si vzájomne sa
vola� bratmi bez rozdielu;
– opä� z dôvodu, �e sv. František chcel, aby sme boli Rád bratov, úrady pre
slu�by bratstvu – na úrovni Rádu, provincie a miestneho bratstva – musia by�
prístupné všetkým bratom;
– je potrebné ponúknu� všetkým mo�nos� kultúrneho, ¾udského a duchov-
ného rozvoja pod¾a schopností ka�dého a v súlade s našim františkánskym
povolaním;
– musíme sa tie� usilova� h¾ada� nové formy našich tradièných slu�ieb v Cir-
kvi a vo svete: hlásanie Bo�ieho slova, skutky milosrdenstva, práca, formo-
vanie veriacich ku kontemplatívnej modlitbe, atï.

C – Inkulturácia

kontext
23. V posledných rokoch rôzne dokumenty Cirkvi a Rádu upozornili na

princíp mnohotvárnosti. Tieto dokumenty ostávajú stále platné a vy�adujú od
nás dôkladné zamyslenie sa a vhodnú aplikáciu. Napriek tomu existuje prob-
lém spojený s mnohotvárnos�ou, ktorý musíme bra� do úvahy a ktorý pred-
stavuje jednu z najdôle�itejších priorít ako pre zakladanie Rádu, tak aj pre for-
movanie. Jedná sa o problém inkulturácie. Len ak riešime tento problém s o-
zajstnou múdros�ou, mô�eme dúfa�, �e sa nám podarí vnies� do �ivota jed-
notlivcov ako aj rozlièných kultúr evanjeliového a františkánskeho ducha.
Vtedy mnohotvárnos� vyjadrení bude môc� vy�arova� autentické bratstvo
lásky, bratstvo tak �elané sv. Františkom.

24. V mnohých èastiach sveta sa evanjeliové posolstvo stretá s vysoko
rozvinutými autentickými kultúrami. V týchto oblastiach sa nemô�e ve¾mi
presadi�. Inde sa stretá s agresívnym nacionalizmom, ktorý ho odmieta ako
nosite¾a ne�iadúcich postojov, hodnôt a spôsobov existencie vlastných nejakej
cudzej kultúre. Všade vo svete sa ocitá pred vyvíjajúcimi sa kultúrnymi mo-
delmi.
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V národoch s nedávno nadobudnutou nezávislos�ou je zrete¾ne nové vedo-
mie vlastnej kultúrnej identity a tú�ba rás� pod¾a foriem a hodnôt vlastnej
kultúry.

Nové vedomie legitimity a potreby inkulturácie si vytvorilo priestor v Cir-
kvi najmä poèas a po II. Vatikánskom koncile.

Miestne cirkvi v mnohých regiónoch majú ïaleko od ozajstnej inkulturá-
cie vo vlastnom prostredí. Kvôli rozlièným historickým dôvodom v nich preva-
�uje atmosféra strachu a odporu, spojená taktie� s komplexom, �e sú menši-
nou. Následne sa proces inkulturácie èasto nachádza pred preká�kami, ako
psychologickými, tak aj sociologickými, ktoré majú pôvod v samotných miest-
nych cirkvách.

kultúra
25. Termín „kultúra“ vôbec neznamená v�dy tú istú vec. Hovoriac o in-

kulturácii, pou�ívame tento termín fundamentálne v sociologickom zmysle
slova, odvolávajúc sa na komplex postojov, hodnôt, inštitúcií, umeleckej tvor-
by, jazyk, ¾udské a sociálne vz�ahy atï. Ona je výsledkom kolektívnej pamäti
histórie a dedièstva národa, ktoré sa menia a sú menené jeho ideálmi, potre-
bami a oèakávaniami, ktoré si razia cestu v realizácii vlastného osudu.

viera a kultúra
26. Evanjelium sa neidentifikuje s kultúrou a je schopné prenika� do ka�-

dej kultúry bez toho, aby sa jej podrobilo, nestratiac niè zo svojej jedineènosti
posolstva záchrany. To isté sa musí poveda� o základných františkánskych
hodnotách, ktoré nie sú v podstate nièím iným ako evanjeliovými hodnotami.

Inkulturácia nie je iba otázkou presadenia sa evanjelia a Rádu do inej kul-
túrnej oblasti alebo prispôsobenie sa inej kultúre, èi zmene kultúrnych spôso-
bov. Je omnoho viac ne� len tým. Inkulturácia je pokus o znovuzrodenie Krista
v nejakej danej kultúre. Sna�í sa ju zmeni� silou ducha zmàtvychvstalého
Krista, ktorý je zaèiatkom nového stvorenstva. Je hlbokým zaèlenením viery
a Rádu do dnešných sociálno–kultúrnych skutoèností. Uva�ujúc v termínoch
miestnej cirkvi inkulturácia je integráciou pre�itej skúsenosti urèitej cirkvi
v kultúre urèitého národa. Vo vz�ahu k Rádu zahàòa integráciu pre�itej skú-
senosti františkánsko–kapucínskej charizmy v kultúre národa, uprostred kto-
rého bratia �ijú a pracujú.

Ikulturácia napriek tomu nemô�e by� chápaná iba ako proces, ktorým sa
„mladé cirkvi“ a národy s nedávno nadobudnutou nezávislos�ou sna�ia reali-
zova� a �i� svoju identitu. Je to proces, ktorý sa vz�ahuje na všetky krajiny
a cirkvi, keï�e kultúra nie je statickou realitou, ale realitou �ivou a dynamic-
kou podliehajúcou zmenám a rastu.

univerzálna realita
27. Ekonomické a sociálne skutoènosti majú ve¾ký vplyv na kultúru spo-

loènosti. Viera musí vstúpi� do hodnôt, noriem a perspektív ekonomických
a sociálnych plánov, kriticky ich konfrontujúc s Evanjeliom, a tak ich oèistiac.
Táto po�iadavka zasahuje ka�dý typ inkulturácie.

Najvyšším modelom a motívom inkulturácie je vtelenie Slova. Tento jedi-
neèný akt integrácie univerzálnosti a osobitosti v osobe Krista treba vidie�
ako základ ka�dej inkulturácie.
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Inkulturácia plne zodpovedá duchu a úmyslom sv. Františka, ktorý �il v in-
tímnom spoloèenstve s ve¾konoèným Kristovým tajomstvom v spojení s celým
stvorenstvom. Chce, aby jeho bratia zachovávali všade, kde sa nachádzajú, sv.
Evanjelium nášho Pána Je�iša Krista, ale v�dy pod¾a okolností èasu a miesta.
Tak františkánsko–kapucínska identita mô�e a musí by� �itá v jej celosti vo
všetkých kultúrach.

vzájomné obohacovanie sa
28. Inkulturácia vedie k vzájomnému obohacovaniu sa. Práve tak ako

Cirkev a Rád mô�u by� faktormi, ktoré obohacujú kultúry, tak aj tieto mô�u
by� obohatením pre Cirkev i Rád.

Niektoré kultúry obsahujú hodnoty a �ivotné štýly, ktoré sú zvláš� blízke
františkánsko–kapucínskej charizme.

Inkulturácia nepredstavuje iba prijatie hodnôt, noriem, �ivotného štýlu
atï. danej kultúry, ale tie� ich kritické prehodnotenie v duchu evanjelia po-
tom, ako sa viera a Rád zaèlenili do kultúry.

Inkulturácia napriek tomu vy�aduje zakorenenos� vo vlastnej kultúre, aby
sme boli otvorení pre bohatstvá a hodnoty iných kultúr. Tým spôsobom bude
pretrváva� medzi nami nepretr�itý dialóg, ktorý nás uèiní úrodnými a umo�ní
obom stále rás� v tvorivom procese.

subkultúry
29. Treba vzia� do úvahy aj tento fakt: ka�dá kultúra je komplex „pod-

kultúr“, ktoré existujú jedna ved¾a druhej, dokonca v tej istej oblasti. Intelek-
tuáli, študenti, robotníci, mláde�, stredná vrstva, chudobní – všetci majú svo-
ju vlastnú subkultúru so svojimi špecifickými charakteristikami, citlivos�ou
a problémami. Následne znalos� kultúry musí by� nadobudnutá predovšet-
kým cez �ivý kontakt s òou, s jej �ivotnými spôsobmi, s jej hodnotami atï.
Evanjeliové posolstvo a františkánske hodnoty sa budú môc� naozaj priblí�i�
rôznym skupinám (subkultúram), iba ak budú vedie� odpoveda� na výzvy, kto-
rými tieto skupiny sú a doká�u odpoveda� na ich po�iadavky.

inkulturácia a formácia
Pri snahe �i� františkánsko–kapucínsku charizmu treba vzia� do úvahy

sociálnu, ekonomickú a etickú situáciu národa, v ktorom �ijeme a pracujeme.
Inkulturácia vy�aduje solidaritu obzvláš� s jednoduchým a chudobným ¾udom.

Inkulturácia zaèína s ¾uïmi. Nemô�e by� diktovaná zhora. Musí organicky
rás� zospodu. Teda formovanie má povzbudzova� tvorivú iniciatívu a slobodu.
Iba v atmosfére slobody a dôvery podporovanej vierou, mô�e inkulturácia pri-
nies� výsledok.

Tam, kde ešte vládne strach a odpor voèi inkulturácii, je potrebné zaèa�
jemným procesom a postupne na òu pripravi� národ a miestnu cirkev. Na
tomto poli musíme by� schopní kona� s múdros�ou a rozvahou, ale zároveò
musíme ako sv. František zodpoveda� prorockej úlohe v slu�be ozajstnému
obnoveniu v Duchu.

30. Primárnym zastupite¾om inkulturácie je �ivá komunita miestnej cir-
kvi. Kvôli tomuto sa tí, ktorí sa nachádzajú v zaèiatoènej fáze formovania, ako
aj tí, ktorí sú v permanentnej fáze formovania, sa musia identifikova� s tradí-
ciami, spiritualitou, liturgiou atï. miestnej cirkvi. Musia by� hlbokými znal-



cami hodnôt svojej kultúry a tie� nasiaknutí skúsenos�ou modlitby s Bohom
svojich „mudrcov“, skúsenos�ou, ktorá predstavuje ozajstnú dušu kultúry.

Bratia poèas èasu poèiatoèného formovania nemajú by� vytrhnutí z vlast-
ného kultúrneho kontextu. U� od zaèiatku sa majú sna�i� nadobudnú� hlbokú
znalos� zvykov, hodnôt, noriem, �ivotného štýlu, spôsobov myslenia a kona-
nia, jazyka, symbolov, umenia, literatúry atï. vlastnej kultúry. A to predovšet-
kým cez ozajstnú skúsenos� a �ivý kontakt s ¾uïmi. Musia sa trénova� v rozoz-
návaní hodnoty vlastnej kultúry vo svetle Evanjelia.

Keï je to mo�né, formátori by mali pochádza� a formova� sa vo vlastnom
kultúrnom prostredí. Aj v opaènom prípade majú by� preniknutí autentickou
kres�anskou láskou k národu a jeho kultúre a by� s òou solidárni.

Program formovania bratov by mal tie� zahàòa� súvislý program inkul-
turácie, a to ako pre tých, ktorí sú v poèiatoènom formovaní, tak aj pre tých
v permanentnom formovaní.

Kontinentálne, regionálne a medziprovinciálne františkánske centrá mô-
�u pomôc� veci inkulturácie prispejúc k analýze a špecifikácii vlastnej kultúr-
nej identity v termínoch etnickej, nábo�enskej, sociálnej a ekonomickej reality.

Rád na všeobecnej úrovni mô�e vykonáva� dôle�itú úlohu napomáhaním
a koordinovaním medzikultúrneho dialógu tak, aby rôznos� kultúrnych výra-
zov konvergovala k autentickej jednote a k univerzálnemu bratstvu celého
Rádu. Jednota, ku ktorej sa má smerova�, je jednotou viery, vzájomnej slu�by
a úèasti, jednotou ozajstného bratstva v duchu Evanjelia, ako bolo �ité sv.
Františkom.

D – Všeobecné princípy èinnosti

Vychádzajúc z priority nášho bratského evanjeliového �ivota a z potreby
inkulturácie sa mô�u urèi� niektoré všeobecné kritériá a niektoré direktívne
línie pre našu formáciu.

princíp priority evanjeliového �ivota
31. Princíp priority nášho bratského evanjeliového �ivota znamená prija�

radikálne rozhodnutia pod¾a Evanjelia �itého sv. Františkom v jeho rôznych
dimenziách modlitby, chudoby, malosti a opcie za mier. Z titulu tohto princípu
budú rozhodnutia vykonávané tak, aby napomáhali predovšetkým spoloèné-
mu bratskému �ivotu.

princíp inkulturácie
32. Princíp inkulturácie vy�aduje, aby náš �ivot bol schopný hlbokého za-

èlenenia do sociálno–kultúrnej reality rozlièných kultúr s ich charakteristika-
mi, hodnotami, oèakávaniami, ako aj rýchlych zmien, ktoré v nich prebiehajú.
Rozliènos� situácií vy�aduje mnohotvárnos� nášho �ivota v zmysle, �e �ivot
treba �i� vo formách zodpovedajúcich miestu a èasu.

princíp úèasti
33. Princíp úèasti znamená, �e formovanie je faktom rastu a dozrievania,

keï jednotlivý brat a bratstvo prekonávajú tendenciu vytvára� si uzavretý
svet, ale naopak sa zúèastòujú na skúsenostiach iných. V èase, ktorý kladie
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dôraz na sebarealizáciu a zároveò h¾adá nové modely spolu�itia, toto otvore-
nie sa iným a táto schopnos� úèasti je zdrojom kultúrneho a duchovného obo-
hatenia, a slú�i aj na prekonanie podrá�denej kontrapozície, ktorá sa obèas
mô�e objavi� na rozmedzí osoba – inštitúcia. Z titulu tohto princípu úèasti sa
má napomáha� otvorenému bratstvu, zvláš� vo františkánskom ráde vo všet-
kých jeho zlo�kách. Toto otvorenie sa bude stimulom k prehåbeniu a k lepšie-
mu uskutoèòovaniu spoloèných františkánskych hodnôt.

princíp integrácie
34. Na základe princípu integrácie formovanie musí pomáha� jedincovi

a bratstvám pri vstrebávaní hodnôt a skúseností. Niektoré hodnoty sa nedajú
¾ahko integrova�, ako napríklad: modlitba – aktivita, sebarealizácia – spolo-
èenstvo, formovanie intelektu a pre�itá skúsenos� atï. Iba ak sa podarí usku-
toèni� �ivotnú syntézu hodnôt a skúseností v rôznych fázach �ivota, èlovek
realizuje svoju vnútornú jednotu a mô�e sa vyhnú� podrá�deným pozíciám.
Taktie� odriekania sa – slobodné rozhodnutia inšpirované Evanjeliom, ako aj
tie, nanútené �ivotom, musia vstúpi� do tejto �ivotnej syntézy.

princíp konverzie
35. Princíp konverzie nám poskytuje nepretr�itú revíziu �ivotných mode-

lov vo svetle Evanjelia. Pri rôznych zmenách a objavovaní sa nových hodnôt
iba kritické svedomie mô�e uskutoèòova� výber, ktorý je v zhode s vlastným
povolaním.

II. NIEKTORÉ ŠPECIFICKÉ PRVKY

niektoré charakteristické prvky našej formácie a povolania
36. II. Vatikánsky koncil vidí obnovovanie nábo�enského �ivota v dvojitej

zlo�ke návratu k prvotnému duchu zakladate¾ov a v múdrom prispôsobení sa
jedineèným okolnostiam miesta a èasu. 

Preto sa zdá potrebné oznaèi� niektoré cesty vydlá�dené históriou a otvo-
rené budúcnosti, na ktorých je potrebné zaèa� prácu obnovovania a formova-
nia v našom bratstve:

modlitba
a) Pod¾a príkladu sv. Františka a uèenia Reguly je potrebné predovšetkým

pochopi�, �e ka�dá naša aktivita musí slú�i� „duchu sv. modlitby a zbo�nosti“,
s následným úsilím získania kontemplatívnej dimenzie, ktorá charakterizo-
vala kapucínsku reformu a bola zdrojom jej apoštolskej a sociálnej èinnosti;

pokánie a chudoba
b) V línii so základnou vo¾bou sv. Františka, vedení zákonom lásky ku Kris-

tovi, chceme sa mu pripodobni� v osobnej askéze a s ním si volíme by� blízko
najchudobnejším a najopustenejším bratom. Z toho vyplýva nutnos� návratu
k evanjeliovej chudobe a výzva všetkým bratom, aby spolu h¾adali nové cesty
na jej vyjadrenie s väèšou vieryhodnos�ou pre ¾udí dneška;
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minorita
c) Zoèi–voèi pýche a karierizmu, ktoré narúšajú ¾udské spolu�itie, sa chce-

me umiestni� ako malí bratia na posledné miesto v spoloènosti a osta� v�dy
verní a poslušní ako sv. František;

zaèlenenie sa medzi ¾udí a evanjeliové svedectvo
d) Ako výraz lásky k Otcovi a k bratom znovu potvrdzujeme úsilie evan-

jelizova� chudobných s efektívnym sa zaèlenením medzi ¾uïí, �ivotným sve-
dectvom, ¾udovým kázaním, misionárskou aktivitou a skutkami slu�by tým
najpotrebnejším medzi nimi.

V tejto perspektíve zdôrazòujeme niektoré vystupujúce aspekty v �ivote
nášho bratstva vo vz�ahu k formácii.

A – Bratstvo modlitby

Dokument z Taizé
37. Po PRR z Taizé sa vykonal uspokojivý krok v Ráde a v bratstvách

smerom k prehåbeniu modlitby, i keï zostávajú problémy z dôvodu prehnanej
aktívnosti v práci a z dôvodu únikov z bratstva zo strany jednotlivých bratov.
Realizácia kontemplatívnych bratstiev sa stretla s mnohými preká�kami.

Domnievame sa, �e Rád má v dokumente z Taizé dôle�itú pomôcku pre
ducha a �ivot modlitby. Preto sú tu dané iba niektoré ukazovatele, ktoré sa
týkajú formovania k duchu a �ivotu modlitby spôsobom, aby ona mohla ma�
primát, ktorý jej prinále�í pod¾a slov a príkladu sv. Františka a pod¾a kapucín-
skej tradície.

Ako praktický princíp formovania k modlitbe bude potrebné rozmýš¾a�
èasto o tom, èo tvrdí dokument z Taizé (è. 10): „duch modlitby, ktorý je sku-
toène �ivý, nemô�e neoduševni� a neo�ivi� celý konkrétny �ivot bratov, a preto
nevyhnutne obnovuje zdravé tradièné formy a tvorí nové, vhodné formy“.

pre vzrast v modlitbe
38. Modlitba je Bo�í dar, ktorý treba rozvíja� h¾adaním, štúdiom a ver-

nos�ou.
Pre stály vzrast v modlitbe mô�u by� u�itoèné tieto ukazovatele:

– hlboká úèas� na cirkevnej liturgii pod¾a liturgického kalendára nám pomá-
ha o�ivova� ve¾ké tajomstvá spásy;
– progresívne uvádzanie k biblickej modlitbe a k aktualizácii biblickej mod-
litby, najmä �almov nám prináša ve¾ký cit pre prozrete¾nos� a históriu spásy;
– úvod k ve¾kým zá�itkom Boha rôznych národov a k tradièným i novým me-
tódam modlitby obohacuje náš spôsob modlenia sa. Zvláštnu pozornos� zaslu-
hujú poklady modlitby rôznych kultúr;
– spoloènou modlitbou s bratmi a ¾uïmi pred Bohom si uvedomujeme ich
radosti a starosti;
– pravidelnos� modlitby pomáha rastu ducha samotnej modlitby, ktorá pre
svoj rozvoj potrebuje dôveru a nepretr�itos�.

animátori modlitby
39. Na povzbudzovanie rastu bratstiev a jednotlivcov v modlitbe existujú

rôzne po�iadavky všeobecného charakteru. 
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Samotné bratstvo mô�e vykonáva� svoju úlohu formujúcej komunity v mod-
litbe, ak všetci bratia prinášajú svoj podiel, ktorý musí pozostáva� v úèasti na
modlitbe, v adekvátnej príprave skutkov pre spoloèenstvo a vo vytváraní priaz-
nivej atmosféry pre modlitbu. Tradièné formy, napr. noèné bdenie, by mohli
teda nadobudnú� nový význam. V tomto rámci by sa mal tie� vyrieši� problém
rozvrhu, èo sa týka stabilných, aj zvláštnych èasov pre modlitbu.

Je tu potreba formátorov a miestnych zodpovedných, ktorí boli formova-
ní v modlitbe a majú skúsenos� s modlitbou a vedeli by vnuknú� ducha �ivota
a podporova� kreativitu, aby sa vyhlo formalizmu.

formácia k františkánskej modlitbe
40. Františkánskej modlitbe má formácia pomáha� takým spôsobom, �e sa

modlitba stále viac stáva vyjadrením celého nášho spôsobu bytia, našich hod-
nôt, našej individuálnej a spoloèensky konkrétnej existencie a po�iadaviek
nášho rastu.

V našej tradiènej modlitbe prvé miesto zaujímala v�dy vnútorná alebo men-
tálna modlitba, osobná, citového charakteru; ona bola v�dy pravým centrom
bratského apoštolského �ivota (Taizé 20). Obnovovanie tohto druhu modlitby,
vychovávanie našich bratov k nej a urobi� z nej prostriedok nášho apoštolátu,
sa javí �ivotne dôle�itým. A to tým viac, keï v súèasnosti je rozšírená tú�ba po
tejto forme kontemplatívnej modlitby, zvláš� medzi mladými.

Charakteristiky františkánskej modlitby, ako modlitby biblickej, afektívnej,
kontemplatívnej, kajúcej, ukazujú smery, ktorými sa má formácia ubera�: for-
mácia k poèúvaniu Bo�ieho slova; formácia srdca; rozvíjanie schopnosti nad-
chnú� sa ve¾kými Bo�ími dielami a dielami Bo�ej spásy; záujem o tajomstvá
Kristovej smrti a zmàtvychvstania; formácia k objavovaniu Bo�ej prítomnosti
a jeho vôle; formácia k univerzálnemu duchu, ktorý sa modlí a �ije zúèastòu-
júc sa na radostiach a bolestiach bratov.

Formácia tohto typu napomô�e nájs� správne riešenie vz�ahu modlitba –
aktivita a prispeje, aby duch modlitby a zbo�nosti prenikol celý bratský �ivot. 

konkrétna pedagogika modlitby
Pre skutoènú pedagogiku – krok za krokom – pedagogiku ducha a �ivota

modlitby treba zachováva� rozdielnosti kultúrnych oblastí. Konferencie majú
vypracova� zodpovedajúci program spolupráce s regionálnymi františkánsky-
mi centrami.

B – Kajúce bratstvo

reálnos� a dôle�itos� pokánia v Ráde
41. Mnohé tradièné formy pokánia v praxi stratili na význame; na druhej

strane konkrétne ukazovatele Konštitúcií týkajúce sa pokánia, nemali v praxi
�iadaný úèinok. Preto sa zdá by� naliehavá po�iadavka nájs� nové adekvátne
formy pokánia. V bratstvách sa ukazuje najmä v�dy jasnejšie význam pokánia
chápaného nie negatívne ako odriekanie, ale zvláš� chápaného ako obrátenie.

zvnútornenie reality pokánia
Väèšou silou a håbkou sa oznamuje evanjeliové: „Obrá�te sa a verte evan-

jeliu!.“ Volanie k pokániu a k viere je volanie k rozchodu so svetom (exodus,
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konverzia) a k novej orientácii ku Kristovi a Evanjeliu, pre ktoré sa vybudujú
radikálne nové vz�ahy s Bohom, s ¾uïmi a so svetom. To pre nás znamená du-
chovnú obnovu (zmena mentality) za úèelom vybudovania bratstva pod¾a
Evanjelia. Pokánie je teda vo funkcii evanjeliového rastu bratstva základným
cie¾om našej formácie.

Nemá sa zabúda�, �e v novom ekleziálnom kontexte sa na pokánie nepoze-
rá iba ako na asketickú hodnotu, ale predovšetkým ako na prostriedok pre
uskutoèòovanie charity; to èo bolo odobrané z „veèere Pánovej“, to má by�
bratsky dané chudobným.

vnútorné a vonkajšie pokánie
Pokánie ako exodus a konverzia sa týka hlavne vnútorného postoja, ale

tie� musí nájs� svoj výraz vo vonkajšom �ivote, v tom spôsobe bytia, ktorý sa
nazýva „prísnym“ a ktorý je urèite charakteristikou našej identity. Pokánie
alebo vonkajšia prísnos� formovaná jemnou a citlivou láskavos�ou bude ra-
dostná: svätí boli v�dy prísni na seba, ale plní dobroty a pozornosti voèi bratom.

V konkrétnom rozchode so svetom musí pokánie nájs� svoju podobu v ka�-
dodenných rozhodnutiach a gestách, týkajúcich sa ako jednotlivca, tak aj ko-
munity a vytvárajúcich s Bo�ou pomocou „nového èloveka“ a „nový svet“.

konkrétne formy pokánia
42. Medzi konkrétne formy, ktoré nám mô�u pomôc� pri prechode k to-

muto novému �ivotu, by patrili:
– zrieknutie sa samého seba pre konverziu k bratskému �ivotu v praxi po-
slušnosti z lásky;
– prijatie návrhov konverzie, ktoré sú nám predkladané Cirkvou, najmä vo
zvláštnych èasoch obnovy;
– prijatie konkrétnych foriem daných Konštitúciami a zvláš� bratského na-
pomenutia a pôstu;
– radostné prijatie �a�kostí a prenasledovaní, ktoré sa mô�u vyskytnú� kvôli
nášmu zasväteniu sa Bohu, ohlasovaniu Evanjelia, vôli realizova� spravodli-
vos� a pokoj atï.;
– prijatie všetkých následkov, aj tvrdých a �a�kých, ktoré vyplývajú z našich
s¾ubov, zvláš� zo s¾ubu poslušnosti;
– prijatie �ivotných �a�kostí v práci, chorôb, stravy, podnebia atï.;
– úèas� na �ivote chudobných, stretávanie sa s modernými malomocnými,
t.j. s ¾uïmi na pokraji spoloènosti a vydedencami; 
– h¾adanie nových vonkajších foriem vhodných pre rozlièné miesta, ktoré by
boli svedectvom a súèasne by znamenali aj rozchod so svetom.

animátori pokánia
Pre napomáhanie rastu bratstva v evanjeliovom �ivote sú potrební ¾udia,

ktorí by vedeli animova� obnovu. Medzi týmito operátormi treba pripomenú�
na prvom mieste samotné formaèné bratstvo, lokálne zodpovedného a provin-
ciálneho ministra, formátorov, medzi ktorými vyniká najmä zodpovedný za
duchovné vedenie, ktorý prispôsobiac sa potrebám jednotlivca napomáha indi-
viduálnemu rastu.

plány pokánia
Ako praktické uskutoènenie radíme plán pokánia, t.j. bratstvo by si mohlo
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navrhnú� plán intenzívnejšieho pokánia – konverzie, zalo�ený na Bo�om slove
a františkánskej skúsenosti s prehåbením chápania sv. Písma, zvláštnymi mo-
mentmi a cie¾mi na dosiahnutie atï.

Detailné programy by mali by� vypracované odborníkmi na úrovni provincií.
A predsa medzi všetkými tými plánmi sa má da� urèite prednos� tým, ktoré sa
týkajú liturgického �ivota Cirkvi a zvláš� pôstneho obdobia, ktoré je najvýhod-
nejšie na dosiahnutie „nového �ivota“ viery v zmàtvychvstalého Krista.

C – Bratstvo chudobné a menšie 

situácia v Ráde a vo svete
43. V dnešnom svete sa na jednej strane stretávame s mentalitou konzu-

mizmu a zbohatlíctva a na druhej strane s chudobou, nespravodlivos�ou a
hladom, ktoré volajú po svedectve evanjeliovej chudoby. 

Cirkev sa tú�i predstavi� svetu ako Cirkev chudobných a chce sa postavi�
do slu�by ¾udí, hlavne tých odstrkovaných.

Medzi pozitívne aspekty nášho Rádu mô�u patri� mnohé prejavy chudoby
z lásky a zodpovedné u�ívanie peòazí zo strany bratov. Treba však zdôrazni�,
�e chudoba nespoèíva len v zrieknutí sa materiálnych dobier, ale tie� v zriek-
nutí sa moci. Èasto pracujeme len v prospech chudobných, ale ne�ijeme ako
chudobní a s chudobnými.

chudoba ako nasledovanie Krista „slu�obníka“
44. Chudoba chápaná ako láska k druhým a solidarita s nimi je základom

františkánskeho �ivota. To znamená kontempláciu Krista chudobného a ukri-
�ovaného, praktizovanie sebazáporu a našu prítomnos� medzi „poní�enými“.

Okrem pohotovosti v láske, chudoba spoèíva v pripodobnení sa Kristovi,
ktorý prišiel slú�i� a teda vy�aduje celý náš spôsob �ivota: jednoduchý �ivotný
štýl (odev, jedlo, bývanie) a zrieknutie sa akejko¾vek formy moci sociálnej, po-
litickej, alebo cirkevnej.

chudoba ako otvorenos� voèi ¾udu
Aby sa toto všetko uviedlo do �ivota, nech sú bratia formovaní tak, aby

pracovali pre ¾uïí a medzi ¾uïmi, prièom sa dáva prednos� a podporujú sa tie
formy apoštolátu – v bratstve i mimo neho – ktoré viac zodpovedajú našej mi-
norite a chudobe.

Preto�e sme tie� ¾uïmi pokoja, formujme sa a sna�me sa aj vychováva�
svedomie ¾udí v úsilí o sociálnu spravodlivos�. Zúèastòujme sa tie� sociálnych
a politických reforiem, ale v�dy v duchu Evanjelia a pod¾a našich Konštitúcií,
hlavne èo sa týka zrieknutia sa akejko¾vek formy násilia.

Naše domy nech sú pohostinné a nech tie� umo�òujú úèas� na našom �i-
vote modlitby, ale tak aby sa v nich zachovala atmosféra ticha a konkrétny
vyhradený priestor pre súkromie bratov.

minorita ako neistota
Znamením a realitou chudoby je aj sociálna neistota. Tie� neistota ply-

núca z rôznych prorockých iniciatív (samozrejme chcených a preskúmaných
v Bo�om svetle) tvorí súèas� nášho �ivota, v ktorej pod¾a inšpirácie sv. Fran-
tiška ako „menší“ prijímame riziko neúspechu.



formácia k chudobe a minorite
45. Poèas poèiatoènej formácie mô�e by� pre mladého u�itoèné, aby mal

skutoèný kontakt s núdznymi a chudobnými ¾uïmi, aby sa konkrétnejšie na-
uèil by� a �i� ako chudobný. A to v duchu sv. Františka, ktorý slú�il malomoc-
ným. 

Aby táto skúsenos� bola naozaj úèinnou a plodnou, musí by� skutoène
„doprevádzaná“. 

Ve¾mi dôle�ité je, aby bratia boli vychovávaní v praktickom zmysle pre zod-
povednos� v u�ívaní peòazí i ostatných vecí pod¾a presného kritéria: nie dovo-
lené maximum, ale nevyhnutné minimum.

Preto sa všetci bratia musia obís� bez výdavkov, ktoré si nemô�u dovoli�
chudobní.

Nech sa tie� stanovia nároèné kritériá na u�ívanie oznamovacích pros-
triedkov pre potreby apoštolátu a bratského �ivota, prièom sa vyluèuje ka�dý
iný úèel tie� preto, aby sa tým nebránilo uzobranosti a èistote srdca.

Formácia k chudobe a minorite vnútri bratských spoloèenstiev zahàòa vý-
chovu k ve¾kodušnej a dobrovo¾nej slu�be, zvláš� v domácich prácach, ktoré
naše Konštitúcie pripomínajú ako súèas� poslušnosti lásky, ktorú si máme na-
vzájom preukazova�.

D – Bratské spoloèenstvo �ijúce medzi ¾udmi

cesta, ktorú máme prejs�
46. Blízkos� k ¾udom je charakteristická pre náš Rád. Z procesu obnovy

vyrástlo vedomie a tú�ba po obnove našej identity a tradície tie� na tomto poli.
To nás priviedlo k tomu, �e sme znovu objavili bohatstvo našich tradièných
spôsobov prítomnosti medzi ¾uïmi: ¾udových misií, spovednej slu�by.., a aby
sme h¾adali nové príznaèné formy: robotnícke prostredie, ¾udia na pokraji spo-
loènosti, malé spoloèenstvá... Je to proces, ktorý má vo svete i tienisté stránky.
A urèite tu máme pred sebou ešte kus cesty, ktorý je treba prejs�. 

spôsob ¾udového �ivota
47. Ekonómia Vtelenia a príklad historického Krista budú v�dy vzorom

toho, ako má vyzera� františkánsky vz�ah k ¾uïom. Nasledovanie Krista spoèí-
va v tom, �e sa Františkovi, ako nikomu inému, podarilo vteli� sa do �ivota,
giest a reèi ¾udu svojej doby a preto vstúpil do dejín ako „univerzálny brat“.

Prvenstvom bratského �ivota sme vedení k tomu, aby sme �ili s ¾uïmi ako
bratia a pracovali medzi nimi pre krá¾ovstvo Bo�ie.

Františkánske bratstvo je svojou prirodzenos�ou naklonené k tomu, aby
„bralo úèas�“. Zaèlenení medzi ¾udí, ani nie tak ako jednotlivci, ale skôr ako
spoloèenstvo, musíme medzi nimi �i� vedení k tomu úèinnou láskou a úprim-
ným obrátením. Tak nebude naša prítomnos� cudzorodou a budeme môc�
zosta� kritickí voèi sociálnym, politickým a ekonomickým podmienkam. Pri
našom �ivote medzi ¾udom musíme do ich slu�by da� nielen naše hmotné
dobrá, ale i naše hrivny a to nielen tie individuálne, ale aj tie, ktoré sú vlast-
né našej identite, ako identite františkánsko–kapucínskej.
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formácia
48. Proces zaèlenenia medzi ¾ud nech v�dy rešpektuje našu legitímnu

pluriformitu výberu ako na úrovni provinènej, tak komunitnej a osobnej. Malé
spoloèenstvá sú jedným z prostriedkov tohoto zaèleòovania medzi ¾ud v�dy,
keï sa dodr�ujú orientaèné body z Quito, k èomu majú provincie naïalej po-
vzbudzova�. 

Poèiatoèná formácia musí pomôc� kandidátovi, aby zaèal proces vtelenia
medzi ¾ud prièom si berie za východzí bod františkánsko–kapucínsku identi-
tu. V tomto zmysle je ve¾mi dôle�ité, aby sme, nako¾ko je to mo�né, nevzïa¾o-
vali kandidáta od ¾udu, v ktorom sa narodil. Tento prvok sa musí dodr�a� aj
pri formácii profesionálnej a formácii k sviatostným slu�bám, bez toho, �e by
sa kvôli tomu venovala menšia pozornos� solídnej františkánskej, teologickej
a profesionálnej formácii bratov.

Nevyhnutnos� procesu „vte¾ovania“ platí tie� pre trvalú formáciu. Aj tu
sú u�itoèné zá�itky zo �ivota medzi ¾uïmi, ako skutoèná konverzia, obnova �i-
vota a povolania. A tie� preto, �e sa pritom objaví nevyhnutnos� zodpovednej
prípravy na to, aby sme lepšie slú�ili ¾udom pri budovaní Bo�ieho krá¾ovstva.

E – Svedectvo a slu�ba

nová situácia
49. Naše františkánske povolanie nám poskytuje široký spôsob výberu

�ivota a èinnosti. V histórii bol v popredí apoštolát a sviatostná slu�ba, èo je
bohato zachytené v mnohých úvahach a dokumentoch. Odkazujeme na túto
dokumentáciu. Obnova ïalších spôsobov �ivota a práce vyvolala rad problé-
mov, na ktoré ešte nebola daná uspokojujúca odpoveï. Napr., ako zmieri� zjav-
ne protikladné prvky, akými sú fyzická práca a sviatostná slu�ba, èinnos�
a modlitba, osobná charizma a bratský �ivot. Nasledujúce úvahy by chceli
napomôc� tomu, aby sa na tieto otázky odpovedalo.

Napriek tomu, �e sa pod pojmom práca myslí ka�dá èestná èinnos� bratov,
a napriek tomu, �e všetko, èo je tu povedané, mô�e by� aplikované na kòazskú
slu�bu, sa naša úvaha sústreïuje na tému, ktorá si dnes zvláš� vy�aduje od-
poveï, t.j.: situácia Rádu tvárou v tvár novým spôsobom našej prítomnosti
a práce.

výber �ivota a èinnosti
50. Je nevyhnutné podèiarknu� „nábo�enský“ charakter práce („milos�“

pracova�). Èinnos� bratov – apoštolská, charitatívna, intelektuálna, manuál-
na – má by� chápaná ako „teologická udalos�“ stretnutia s Bohom. Kristus,
ktorý pracuje na Otcovom diele, èi u� v Nazarete, rovnako ako keï koná zá-
zraky èi modlí sa na hore, nám bol odovzdaný ako spôsob �ivota, ktorý nám
dal sv. František. Tento neúnavný kazate¾ Evanjelia a èlovek modlitby, ktorý
sa stal �ijúcou modlitbou, pracoval vlastnými rukami a chcel, aby aj všetci bra-
tia pracovali. Spolu so svojimi bratmi stále slú�il Cirkvi. A stále zostával pev-
ným voèi ponukám �ivota a èinnosti, ktoré predpokladali, �e sa zriekne spô-
sobu �ivota, ktorý mu zjavil Pán.

Hlavnou slu�bou menších bratov je �i� evanjeliovým �ivotom v tomto svete
v pravde, jednoduchosti a radosti. Ale evanjeliovou a františkánskou hodno-



tou je tie� rozvíja� evanjeliové dary, aby sme sa zúèastòovali na stvorite¾skom
diele Otca, na vykúpení Syna a na posväcujúcom poslaní Ducha.

Z toho vyplýva, �e formácia musí ponúknu� konkrétny proces uèeníctva,
ktorý úèinne vedie k radosti z pre�ívania vlastného povolania v osobnej a ko-
munitnej vyvá�enosti bratského �ivota, modlitby a práce, štúdia a fyzickej
práce, apoštolátu a intelektuálnej prípravy.

Táto rovnováha musí vychádza� z osoby a sna�i� sa vhodne posilòova� cha-
rizmy ka�dého brata, v�dy v súlade s našou františkánskou identitou.

práca a formácia
51. Kandidáti musia ma� autentickú skúsenos� práce, ktorá je chápaná

predovšetkým ako slu�ba: najprv v rámci komunity a potom by� k dispozícii
i ostatným ¾udom.

Výchova k práci úèinne pomáha osobe, aby dospela k realite bratstva, ïa-
lej posilòuje solidaritu, o�ivuje jednotu a vzájomné podie¾anie sa a znaène pri-
spieva k posilneniu hodnovernosti nášho �ivota.

Musíme vychováva� k tomu, aby sa nezamieòala práca s aktivizmom, aby
sa neuhášal duch modlitby a zbo�nosti, ktorému má všetko slú�i�. Do fran-
tiškánskeho �ivota patrí skutoèná práca, ako fyzická, tak i duchovná. A to nie-
len z dôvodov asketických, ale i kvôli prirodzenému zákonu práce: kto nechce
pracova�, nech neje.

Je tie� vhodné predstavi� mladým štúdium a premýš¾anie ako pravú a ne-
vyhnutnú prácu, preto�e naša formácia, i keï stavia do popredia skutoèný
�ivot, musí da� bratom špecifickú a kvalifikovanú prípravu prostredníctvom
špecializovaného štúdia, aby mohli lepšie slú�i� Cirkvi, ¾uïom i samotnému
bratskému spoloèenstvu. Je to ve¾mi dôle�itý prvok, na ktorý sa nesmie zabú-
da� ani pri trvalej formácii.

Prostriedkom k prekonaniu súèasných problémov a rozdvojenosti mô�e
by� realizácia toho všetkého, o èom hovorí naša legislatíva, keï popisuje práce
celej komunity i jednotlivých bratov a to zvláš�: skutoène vykonaná miestna
kapitula, provinciálne kapituly najmä „duchovné“, zamýš¾anie sa nad týmto
problémom na úrovni Konferencie vyšších predstavených... Toto sú miesta, na
ktorých sa mô�e naozaj realizova� obnova nášho Rádu, tak bohatého vo svo-
jich spôsoboch �ivota, vo svojej prítomnosti vo svete, vo svojej èinnosti.

F –Citová zrelos�

dôle�itos� citovej a sexuálnej zrelosti
52. Citovos�, ako schopnos� zakúša� city, naväzova� medziosobné vz�ahy

a milova�, prispieva zvláštnym spôsobom k integrácii rôznych stránok èlove-
ka (sociálne vz�ahy, práca, sexuálna rovina) a je základom zdravého vývoja. U
dospelej osoby je sexualita prijatá a vstrebaná. Pre toho, kto si vybral evanje-
liový zasvätený �ivot znamená dospelos�, harmóniu, kreativitu a prièiòovanie
sa pre Bo�ie krá¾ovstvo.

V praxi je citová a sexuálna formácia cestou postupnej konverzie od ego-
istickej a vlastníckej (detskej) lásky, ktorá sa zameriava na seba samého, k lás-
ke altruistickej a obetavej, ktorá je schopná darova� sa ostatným. Je teda zrej-
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mé, �e citové a sexuálne dozrievanie doprevádza, ako stála konverzia, celý �i-
vot èloveka a kres�ana.

motivácia
�ivot v èistote zasvätený Bohu je charizmou, ktorú nie všetci mô�u pocho-

pi�. Je vo¾bou pre krá¾ovstvo Bo�ie a u� len preto má hodnotu sám o sebe.
Nová rodina tých, ktorí sa zriekli vlastnej rodiny, aby srdcom nerozdeleným
nasledovali Je�iša a aby si navzájom slú�ili ako bratia a priatelia, je proroc-
kým znamením toho, �e nebeské krá¾ovstvo je u� medzi nami a je tie� sve-
dectvom o viere v budúci �ivot.

citovos� sv. Františka
53. Jednou z charakteristík sv. Františka je jeho emotívne a citové bohat-

stvo a aj schopnos� ho vyjadri�. František, zamilovaný nielen do Boha ako ka�-
dý iný svätý, ale do všetkých ¾udí a do všetkého stvorenia, je bratom a pria-
te¾om všetkého a všetkých. So srdcom viac ne� materským sa vrhá „k nohám“
všetkých a ka�dého, poddaný pre lásku Bo�iu ka�dému ¾udskému stvoreniu.
Nanajvýš zdvorilý a uš¾achtilý, vnímavý ku všetkému dobrému a krásnemu
chce, aby jeho bratia boli radostnými ospevovate¾mi pokánia a obrátenia, v po-
koji a v bratstve univerzálnom, ba priam kozmickom.

úloha formácie
54. Aby sa pomohlo bratom k dosiahnutiu tejto citovej zrelosti, ktorá je

neodmyslite¾ným predpokladom osobnej hodnotovej usporiadanosti, bratské-
ho �ivota i našej slu�by vo svete a v Cirkvi, musí formácia na tomto poli po-
skytnú� úèinnú pomoc aj tým, �e vyu�ije poznatky humanitných vied.

V poèiatoènej formácii je citová formácia rovnako dôle�itá ako intelektuál-
na. Formátor si musí by� vedomý, �e jeho spôsob poznania problematiky ci-
tovej formácie, jej výkladu, chápania a pomoc pri jej zvládnutí, závisí z ve¾kej
èasti na psychickom, morálnom a nábo�enskom �ivote tých, ktorí sú mu
zverení. Preto musí s ve¾kým taktom zasahova� do problémov rozvíjajúceho sa
�ivota.

Tie� i bratia vo fáze trvalej formácie potrebujú pomoc k tomu, aby zví�azili
nad samotou, nepokojom a duchovnou suchotou, ktoré sa v �ivote èasto vysky-
tujú a aby z týchto prechodných období, ktoré prináša �ivot sám, vyšli oboha-
tení a obnovení. Programy musia obsahova� formaèné smernice oh¾adom cito-
vého a sexuálneho dozrievania. 

Bratia vzdelaní v obore by mali by� schopní, pri pou�ití modernej vedy, po-
máha� spolubratom pri ich psychosexuálnom a citovom dozrievaní. 

pomocné body pre citovú formáciu
55. Bratské spoloèenstvo má a musí by� miestom, kde mô�u bratia citovo

dozrieva�. Keï je atmosféra komunity rýdza, optimistická, úprimná, slobodná,
otvorená voèi dialógu a pripravená prijíma� druhých, umo�òuje ka�dému, aby
normálne rozvíjal svoju citovú stránku a spontánne vyjavoval svoje citové
problémy. Záväzok bratstva vy�aduje od ka�dého brata zriekanie sa i stálu
obetavos�, ktoré vytvárajú priestor pre skutoèné hlboké priate¾stvá, ktoré sú
dôle�ité pre rozvoj citového �ivota. Na druhej strane je bratské spoloèenstvo
podnetom pre solidárnu prácu a spoluzodpovednos� a uèí pru�ne sa prispôso-
bova� rôznym okolnostiam a osobám. 



Skutoèný záujem o ostatných musí by� súèas�ou ka�dého formaèného pro-
gramu. Mladí majú by� vychovávaní v oh¾aduplnosti voèi starým a starí milo-
va� mladších ako dar Bo�í.

Bratia by mali pozna� èlenov svojej provincie u� ve¾mi skoro v priebehu
svojej formácie tým, �e sa budú zúèastòova� spoloèných stretnutí urèitej dô-
le�itosti a �e navštívia ostatné komunity, keï sa k tomu naskytne príle�itos�.

Sociálne kontakty s ka�dou skupinou osôb, s mu�mi i �enami, s de�mi,
s mladými i starými, ktorí �ijú v rôznych sociálnych podmienkach, u¾ahèujú
nielen normálny �ivot, ale tie� otvorený a vyvá�ený rozvoj osobnosti schopnej
otvorenosti voèi ostatným ¾udom.

Priate¾stvo, i s osobami mimo Rád, je ve¾kým darom a umo�òuje ¾udský
a duchovný rast. Vzh¾adom na naše zasvätenie a s úctou k povolaniu tých,
s ktorými sa stretávame, je treba chráni� sa toho, aby sme si druhých príliš
nepripútali k sebe, no pritom sa im sami darovali. Takto sa vytvárajú pria-
te¾stvá, ktoré oslobodzujú a nenièia ani bratské spoloèenstvo ani rodiny.

Styky bratov s vlastnými rodinami prispievajú k citovému rastu, no mu-
síme si uvedomi�, �e našou rodinou je samotné bratske spoloèenstvo.

duchovný program
56. Sv. František nám ponúka pedagogický program formácie srdca. V�dy

sa sna�il formova� srdcia bratov, ktoré mo�no nazva� �ivotným centrom osoby.
A práve srdce, teda sídlo telesného ducha a samo¾úbosti, chce Pánov Duch
urobi� príbytkom Otca i Syna. 

Formácia spoèíva práve v prekonaní samo¾úbosti pod vedením Ducha. Pre
Františka je najúèinnejším formaèným prostriedkom da� pocíti�, vyskúša�
a zakúsi� sladkos�, rados� a dobrotu lásky, ktorou je Boh. A robí všetko, aby
svojich bratov pritiahol k tejto láske. A bratom, ktorí nemajú niè „svoje vlast-
né“, ponúka na výmenu lásku Bo�iu a viac ne� materskú lásku bratov.

III. PRAKTICKÉ POKYNY

57. Formaèný proces, hoci sa skladá z rôznych etáp, musí by� v základe
jednotný. 

Ako stály proces, ktorý je otvorený voèi hodnotám, musí ma� formácia
urèité charakteristické prvky.

Formácia musí by� ponímaná ako osobnostný proces v tom zmysle, �e musí
bra� do úvahy charakteristické prvky, charizmy a potreby jednotlivých osôb,
tak ako aj tempo ich rastu. Zároveò však jednotlivec musí rás� ako  otvorená
osoba.

Formácia musí ma� náväznos�. Len neustále pretváranie spôsobu �ivota,
myslenia a konania zaruèuje, �e budeme schopní èeli� novým situáciám, výz-
vam i oèakávaniam. Je teda nutné, aby sa bratia nauèili uèi� sa.

Formaèný proces musí ponúka� ciele, ktoré majú by� dosiahnuté, aby bol
procesom organickým a konsekventným (na seba naväzujúcim). Tieto ciele
u¾ahèujú správnu �ivotnú orientáciu. 
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Ka�dý rast musí by� postupný. Tak�e aj formácia je cestou, na ktorej sa
majú rešpektova� urèité etapy. Nie je potrebné, aby mladí prechádzali dvakrát
tou istou etapou, rovnako však je potrebné pomôc� tomu, kto zaèína starnú�,
aby sa nezastavil. Ciele, ktoré majú by� v rôznych etapách dosiahnuté tak slú-
�ia súèasne ako body cie¾ové i východzie.

Aby sa tieto ciele realizovali spôsobom zodpovedajúcim rôznym podmien-
kam kultúrnych oblastí, nech si provincia vytvorí: Ratio formationis.

Formácia k nášmu �ivotu a v našom �ivote sa skladá z troch dlhých fáz:
pomoc pri vo¾be povolania, poèiatoèná formácia a permanentná formácia.

A – Pomoc pri vo¾be povolania

pomoc pri vo¾be povolania ako slu�ba 
58. Pomocou pri vo¾be povolania sa myslí pastoraèná aktivita, ktorá má

za cie¾ pomôc� mladým ¾uïom odhali�, aká je Bo�ia vô¾a vzh¾adom k ich �ivotu
tým, �e sa s nimi prehlbujú záväzky plynúce z krstu, �e sa u nich podporuje
duch apoštolátu a �e sa im ponúkne cesta nasledovania Krista.

Preto�e pastoraèná starostlivos� o povolanie je slu�bou k naplneniu chari-
ziem jednotlivca a k dobru Cirkvi, nech sa u mladých ¾udí rešpektuje a podpo-
ruje ka�dé povolanie, ktoré v Cirkvi existuje. Nech sa pomáha Františkán-
skemu svetskému rádu, ktorý s nami zdie¾a ducha sv. Františka, duchovným
hnutiam mláde�e a nech sa tie� spolupracuje s orgánmi pastoraènej starostli-
vosti jednotlivých miestnych cirkví.

zdroj 
59. Pastoraèná starostlivos� o povolania vyviera z vedomia bratov, �e �ijú

a mô�u ponúknu� spôsob �ivota ¾udsky i evanjeliovo bohatý, v ktorom sa ašpi-
ranti mô�u plne realizova� a da� sa do slu�ieb Cirkvi a ¾udstva. Predpokladom
k tomu, aby sme mohli ponúknu� vhodný model tohto druhu je naša snaha
o neustálu obnovu. Pastoraèná starostlivos� o povolania nesmie by� motivo-
vaná vô¾ou pre�i� èi udr�a� pri �ivote urèité štruktúry, ale len tú�bou naplni�
Bo�í plán, a to aj prostredníctvom našej charizmy.

prostriedky 
60. Musíme si pripomenú�, �e medzi najúèinnejšie prostriedky ako po-

môc� tomu, kto h¾adá zodpovedajúci spôsob kres�anského a reho¾ného �ivota,
patrí na prvom mieste svedectvo nášho evanjeliového bratského �ivota, ktoré
je sprevádzané modlitbou, ktorá je pod¾a Kristovho uèenia absolútne nutná
k tomu, aby sme dostali povolania do vinice Pánovej.

Medzi praktickými prostriedkami sa ako zvláš� úèinné ukazuje ponúknu�
mladým konkrétnu mo�nos� zúèastni� sa urèitým spôsobom nášho �ivota,
zvláš� spoloèného diania ako sú modlitba, sv. omša, stolovanie, èinnos�. To
všetko snáï radšej v domoch vyslovene urèených, kde jednotlivci mô�u nájs�
pomoc pri svojom osobnom h¾adaní.

Masovokomunikaèné prostriedky sa mô�u pou�i� na to, aby sa medzi to¾-
kými propagandistickými hlasmi rôznych hnutí a ideológií dal hlas svedectvu
o evanjeliovom �ivote.
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Ïalšími formami okrem malých seminárov, kde ešte existujú, mô�e by�
èinnos� v oblasti školy a práce, tábory, púte na františkánske miesta...

U�itoèným sa mô�e ukáza�, keï dáme impulz k pastoraènej starostlivosti
o povolania v prostrediach, ktoré sú nám duchovne blízke: františkánska mlá-
de� a farnosti, ktoré sú nám zverené.

Väèšiu úèinnos� mo�no dosiahnu� tým, keï sú niektorí reho¾níci priamo
urèení na animáciu pastoraènej starostlivosti o povolania, aby podnecovali
a koordinovali tieto aktivity, o ktoré sa všetci bratia musia zaujíma� ako o zna-
menie plodnosti svojho františkánskeho �ivota.

B – Etapy poèiatoènej formácie

popis a fázy 
61. Termín „iniciácia“ zahàòa postupné zbavovanie sa urèitého spôsobu

�ivota, vstrebávanie nových hodnôt a zaèlenenie sa do urèitého spoloèenstva.
V priebehu poèiatoènej formácie nášho �ivota získavajú kandidáti pod ma-
gistrovým vedením potrebné znalosti a skúsenosti, èím si osvojujú vnútorný
františkánsky evanjeliový �ivot.

Ako obdobie zaèleòovania do nášho bratstva má poèiatoèná formácia na-
sledujúce úseky:
– kandidatúru ako obdobie h¾adania a vo¾by.
– noviciát ako obdobie zvnútoròovania a z�ívania sa s bratským spoloèen-
stvom.
– postnoviciát ako obdobie dozrievania a utvrdzovania sa.

Je treba postara� sa o to, aby celá poèiatoèná formácia sledovala jednu lí-
niu a umo�òovala postupný vývoj a rovnako tak je dôle�ité, aby sa kandidáto-
vi nedovolilo postúpi� do ïalších etáp, ak nedosiahol cie¾, ktorý je stanovený
pre urèité obdobie.

KANDIDATÚRA

popis a úèel
62. Kandidatúra, ako prvý úsek poèiatoènej formácie, je obdobím roz-

poznávania a rozhodovania sa pre františkánsky �ivot. V priebehu tohto obdo-
bia má kandidát v úzkom kontakte s komunitou spoznáva� náš spôsob �ivota
a bratské spoloèenstvo má lepšie spozna� kandidáta, aby mohlo vytvori�
správny úsudok a da� odpoveï na jeho prosbu.

Kandidatúra je obdobím, v ktorom kandidát odha¾uje hlbšie motívy svojho
povolania, poznáva a skúša náš františkánsko–kapucínsky �ivot, získava od-
stup od prostredia, v ktorom �il a získava prvé skúsenosti z bratského spo-
loèenstva.

Formácia kandidátov je zameraná predovšetkým na zdokonalenie kate-
chézy viery. Ïalej obsahuje: metódy modlitby, zvláš� úvod do liturgie, náuku o
františkánstve, prvý úvod do apoštolátu. Tie� sa usiluje o overenie a prehåbe-
nie ¾udskej (predovšetkým citovej) zrelosti kandidátov.
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Formaèné úsilie musí by� zamerané na osobu kandidátov, aby vyšlo v ústre-
ty jeho potrebám na poli intelektuálnom, citovom a duchovnom. Toho, kto nie
je vhodný pre náš �ivot, je dôle�ité nasmerova� na iné cesty.

miesto a doba trvania
63. Èo sa týka miesta, kde prebieha obdobie kandidatúry, existuje v pro-

vinciách široká paleta mo�ností. Tak èi onak, miesto by malo umo�ni� dosta-
toène realistické poznanie františkánskeho �ivota danej oblasti. V �iadnom
prípade nech však kandidát nie je vytrhnutý zo svojho kultúrneho kontextu. 

Zaèatím kandidatúry je kandidát prijatý do bratstva ako èlen a zúèastòu-
je sa na bratskom �ivote.

Då�ka kandidatúry, ktorá je v rôznych provinciách rôzna, je podmienená
¾udskou a kres�anskou zrelos�ou kandidáta, ako aj po�iadavkami iniciácie,
ktorá predpokladá urèitý stupeò zbavenia sa predošlého �ivota a urèitý stu-
peò z�itia sa s bratským spoloèenstvom. Konkrétne pokyny majú by� stano-
vené vo formaèných plánoch provincie.

NOVICIÁT

popis a ciele 
64. Noviciát je obdobím intenzívneho uvádzania do evanjeliového františ-

kánskeho �ivota a skúsenos�ou tohoto �ivota, pre ktorý sa kandidát u� pred-
tým rozhodol.

Úèelom noviciátu je umo�ni� novicovi, aby bezprostrednou skúsenos�ou
prehåboval a zintenzívòoval hodnoty a ducha nášho �ivota a z�il sa s bratským
spoloèenstvom.

Noviciát predpokladá slobodnú a zrelú vo¾bu reho¾ného povolania. A na-
koniec, aby bol noviciát naozaj úvodom do nášho �ivota a do praxe nášho �i-
vota vo všetkých jeho aspektoch a základných po�iadavkách, uvádzame nie-
ktoré ciele tohto obdobia:
– úvod do �ivota pod¾a Evanjelia a evanjeliových rád, lebo Evanjelium je ob-
sahom i pravidlom nášho �ivota;
– prehåbenie nášho františkánsko–kapucínskeho �ivota;
– �ivot intenzívnej modlitby (liturgickej, komunitnej, osobnej, s dostatoè-
ným priestorom pre kontemplatívny �ivot);
– �ivot lásky, bratského spoloèenstva a práce;
– úèas� na rôznych štýloch �ivota, ktoré mô�e provincia poskytnú� – sku-
toèná úèas� na �ivote chudobných napr. tým, �e sa urèitý èas slú�i chorým, èi
inak potrebným;

Rytmus noviciátu musí zodpoveda� základným aspektom nášho �ivota. Z
týchto cie¾ov sa mô�u odvodi� kritériá pre posudzovanie noviciátu a pre vy-
tvorenie programu, ktorý lepšie zodpovedá ich potrebám.

pomôcky
65. Hlavnými pomôckami pre noviciát sú: Sväté Písmo, Liturgia hodín,

spisy sv. Františka a jeho prvé �ivotopisy, ako i spisy sv. Kláry a prvých kapu-
cínov. Úèelom týchto pomôcok je pomôc� novicom na etape, ktorou prechádzajú.



bratské spoloèenstvo noviciátneho domu
66. Formaèná noviciátna komunita má výsostnú úlohu, aby pomohla no-

vicovi z�i� sa s bratským spoloèenstvom, a to predovšetkým prostredníctvom
praktického �ivota. Novicov musí pova�ova� za Bo�í dar, za motív k nádeji
a popud k obnove, prija� ich ako bratov a sna�i� sa prehåbi� ich osobné chariz-
my v kontexte bratského spoloèenstva a slu�by.

POSTNOVICIÁT

popis
67. Postnoviciát je obdobím prehlbovania a dozrievania záväzku prija-

tého pri prvých s¾uboch a pripravuje bratov na veèné s¾uby, ako definitívnu
vo¾bu evanjeliového �ivota.

programy a priority
68. Tak ako sme bratský evanjeliový �ivot stavali na prvé miesto, ktoré

mu v našom povolaní patrí, tak je tie� nutné stava� ho do popredia i v období
postnoviciátnej formácie. Okrem tohoto prvenstva je tie� potrebné postara� sa
i o to, aby bola formácia jednotná a zaruèi� ju všetkým bratom bez rozdielu.

Programy majú obsahova�: prehlbovanie znalosti Svätého Písma, duchov-
nú teológiu, františkánstvo, rôzne druhy práce, zvláš� v dome. Aby bola for-
mácia úplná, majú sa tie� vzia� do úvahy hoci aj korešpondenèné kurzy teoló-
gie a príbuzných predmetov. Isté formy intenzívneho štúdia a profesionálnej
prípravy sú len �a�ko zluèite¾né s formáciou k evanjeliovému �ivotu, na ktorú
treba klás� dôraz.

špecializácia
69. Èo sa týka toho, aká práca sa má v tomto období vykonáva�, alebo aká

špecializácia sa má dosiahnu�, existujú v provinciách dva smery.
V niektorých provinciách je hlavným cie¾om postnoviciátu pokraèova� v re-

ho¾nej a františkánskej formácii, prièom sa redukujú na minimium ostatné
typy formácie – kultúrna, apoštolátna a profesionálna. Evantuálne špecializá-
cie (medzi ktoré patrí aj štúdium potrebné ku kòazskej slu�be) sa predpo-
kladajú a� po veèných s¾uboch.

Iné provincie pova�ujú postnoviciát za obdobie, v ktorom sa františkánsky
bratský �ivot �ije v novom prostredí, t.j. v inom dome a v inom kontexte �ivota
ako sú práce, štúdium, osvojovanie si profesie... Preferujú sa však programy
reho¾nej a františkánskej formácie, ktoré sú rovnaké pre všetkých, aj keï sa
kandidáti nenachádzajú v tom istom dome. Popri formaènom pláne k prehå-
beniu evanjeliového �ivota sú tie� plány pre formáciu kultúrnu atï. Ak sledu-
je formácia toto poòatie, bude musie� venova� ve¾kú starostlivos� tomu, aby
nauèila kandidátov ako vo svojom �ivote vyrieši� problémy vyplývajúce z dvoj-
èlenov: modlitba – èinnos�, èinnos� – bratský �ivot.

Pred veènými s¾ubmi je ve¾mi �iadúca intenzívna príprava, ktorá sa tie� na-
zýva „druhým noviciátom“. Jeho då�ka a spôsoby sú v rôznych provinciách rôzne.

Pred tým, ako brat zlo�í veèné s¾uby, musí ma� zodpovedajúce poznanie
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a skúsenos� nášho �ivota a tie� musí by� pripravený ku stálej konverzii a ob-
novovaniu sa.

Veèné s¾uby robia daného brata èlenom bratstva so všetkými právami a po-
vinnos�ami z toho vyplývajúcimi pod¾a Konštitúcií.

C – Permanentná formácia

popis
70. Permanentná formácia je pre nás procesom obnovy, vïaka ktorému sa

stávame schopnými �i� naše povolanie tak, aby v ka�dodenných konkrétnych
a náhodných situáciách zodpovedalo Evanjeliu. Celý tento dokument je chá-
paný tak, �e berie do úvahy vývoj nášho ¾udského, kres�anského a reho¾ného
�ivota, t.j., �e poèíta s trvalou formáciou. Ak o nej hovoríme v zvláštnom od-
stavci, je to preto, aby sme zdôraznili jej dôle�itos� a prostriedky k jej reali-
zácii.

nevyhnutnos� a �a�kosti
Naliehavá potreba trvalej formácie, ktorá je v centre záujmu moderného

sveta, sa stále viac prejavuje aj v našom Ráde. Sme si vedomí, �e je nevyhnut-
ná k tomu, aby sa plne realizovala naša charizma. Ona toti� podporuje rast
v duchu Evanjelia i úèinnos� nášho svedectva, a to prostredníctvom neustálej
osobnej i komunitnej obnovy a k tomu zodpovedajúcemu prispôsobovaniu
štruktúr. Okrem toho upevòuje bratský �ivot tým, �e u¾ahèuje dialóg medzi
generáciami a pomáha prekonáva� nevyhnutné problémy a krízy, ktoré so
sebou prináša zrelý vek.

Ale nemo�no tie� nezaznamena�, �e sa skoro všade stretáva aj s urèitým
odporom. Jeho korene niekedy spoèívajú v nadmernej práci, no ešte èastejšie
v chybnom chápaní samotnej trvalej formácie, ako by bola ulieváròou a úte-
kom od práce. A inokedy zasa korene spoèívajú v podvedomom strachu z dia-
lógu s vlastným svedomím.

dvojitý rozmer
71. Hoci jednotne pôsobí na celú osobu, predsa má permanentná formá-

cia dvojitý rozmer: jednak duchovné obrátenie, prostredníctvom neustáleho
navracania sa k prameòom kres�anstva a k prvotnému duchu Rádu a to v zmy-
sle väèšej vernosti, jednak kultúrne a profesionálne aggiornamento, ktoré sa
deje pomocou, takpovediac, „technického“ prispôsobenia sa podmienkam doby.

Tento dvojitý rozmer sa má v�dy chápa� vo vz�ahu k rôznym fázam ¾ud-
ského �ivota.

permanentná formácia je urèitou „mentalitou“
Permanentná formácia, skôr ne� na spôsoboch èi vonkajších pomôckach,

konkrétnych a štrukturálnych, – i keï sú nevyhnutné – spoèíva v osvojení si
urèitej „mentality“. Teda duchovného postoja, kedy sme si vedomí, �e formá-
cia, t.j. naše ¾udské a kres�anské úsilie ako na poli duchovnom tak i vedeckom
a profesionálnom, nikdy nebude ma� konca, preto�e mô�e a musí by� neu-
stále zdokona¾ované. 
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Ten, kto u� prešiel obdobím poèiatoènej formácie, si nemô�e myslie�, �e
mu to staèí na celý �ivot. Naopak, práve poèas poèiatoènej formácie si máme
osvoji� autentický „formaèný postoj“, t.j. uvedomi� si, �e základná formácia je
len predpokladom – urèite dôle�itým – k našej konverzii, ktorá trvá po celý
�ivot. A to je jeden z najdôle�itejších výsledkov obdobia iniciácie. Permanent-
ná formácia sa potom tie� nestoto�òuje a nevyèerpáva tým, �e sa zúèastníme
akcie „aggiornamenta“, ale je stálym �ivotným procesom.

permanentná formácia: povinnos� a právo
72. Usilova� o realizáciu vlastnej permanentnej formácie je nepochybne

predovšetkým osobnou povinnos�ou jednotlivého reho¾níka. Je povinnos�ou,
ale tie� právom, ktorému sa musí podriadi� všetko ostatné, lebo permanentná
formácia nie je nièím iným, ako neustálym uskutoèòovaním nášho povolania.

Ale zároveò sa takáto formácia musí pova�ova� za vá�nu povinnos� zo
strany provincie a jej predstavených. Ka�dá provincia nech si vzh¾adom k to-
mu stanoví normy a naplánuje akcie, ktoré mô�u povzbudi� reho¾níkov k ob-
nove tým, �e vytvoria ovzdušie, v ktorom permanentná formácia nielen nájde
svoje miesto, ale bude sa pova�ova� za úplne normálnu skutoènos�.

adresáti permanentnej formácie
Permanentná formácia je adresovaná všetkým bratom. Sú však urèité ka-

tegórie bratov, ktorým sa musí venova� zvláštna pozornos�. Zvláš�: 
– starí spolubratia, ktorí by sa mohli cíti� vyèlenení z rytmu �ivota;
– tí bratia, ktorí dosia¾ z rôznych dôvodov nemohli vyu�i� príle�itosti k pre-
håbeniu formácie, ako reho¾nej tak aj profesionálnej;
– misionári, ktorí sú z týchto akcií èasto vylúèení pre prílišné mno�stvo apoš-
tolskej práce, èi z nedostatku príle�itostí; 
– tí bratia, ktorí v minulosti nie v�dy dostali dostatoènú formácie.

formácia formátorov
73. Špeciálnou témou, na ktorú treba klás� zvláštny význam, je formácia

formátorov, ktorí majú, viac ne� ktoko¾vek iný, povinnos� obnovova� sa a pri-
spôsobova� sa dobe. To znamená prehlbova� a �i� stále lepšie svoje vlastné po-
volanie a pokraèova� v zapoèatej špecializácii.

Tohto všetkého si musia by� provinciálni predstavení plne vedomí a sú za
to zodpovední.

spôsoby a prostriedky permanentnej formácie
74. Mô�e by� ve¾a spôsobov permanentnej formácie a mnoho zále�í od ini-

ciatívy, dobrej vôle a obetavosti ako jednotlivých bratov tak aj predstavených,
aby pre rôzne oblasti a podmienky našli nové a podnetné spôsoby.

Nielen mimoriadne akcie, ale zvláš� okamihy ka�dodenného všedného �i-
vota prispievajú k rastu a lepšej realizácii nášho ideálu evanjeliového �ivota.
Za zvláš� významné by sme mali pova�ova� tieto prostriedky: intenzívne pre-
�ívanie liturgického �ivota pri omši a pri slávení liturgie hodín pod¾a litur-
gického roka, spoloèné rozjímanie nad slovom Bo�ím, rozjímanie a pravidelné
obdobie ticha, domová kapitula, revízia �ivota, dialóg a bratské napomenutie,
stretnutie sa bratstva nad rôznymi problémami – tie� i kultúrneho rázu, osob-
né štúdium, uskutoèòované metodicky a usilovne, atï.
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Toto všetko sú prostriedky na úrovni miestnej komunity, ktorá je skutoè-
nou rodinou, v ktorej sa odohráva �ivot všedného dòa. Ona má tie� za úlohu
zaisti� vo¾ný èas pre formáciu, zvláš� pre tých bratov, ktorí sú nadmerne za-
mestnaní. Rozhodujúcu úlohu vzh¾adom k permanentnej formácii v komunite
má miestny predstavený: je jej skutoèným animátorom a od neho z ve¾kej èasti
závisí úspech èi neúspech v tomto sektore.

Ïalej potom existujú „mimoriadne prostriedky“, t.j. nové èi obnovené ak-
tivity permanentnej formácie. Bez toho, �e by sme toto vymenovanie pova�o-
vali za vyèerpávajúce, mô�eme uvies�:
– Na úrovni celého rádu: okrem riadiacej práce generálneho ministra a jeho
definitória, musí generálny sekretariát pre formáciu na seba prevzia� úlohu
odovzdáva� nové poznatky a skúsenosti, informova�, podporova� vzájomnú
výmenu kádrov a robi� ostatných vnímavými voèi týmto problémom. Musí sa
jednoducho sta� hnacím centrom animácie Rádu. Okrem toho by sa v rôznych
oblastiach mohli vytvori� nové centrá a mali by sa viac vyu�íva� tie, ktoré u�
existujú (Historický inštitút, Františkánsky duchovný inštitút...).
– Na úrovni konferencie: vytvorenie centier pre organizáciu formácie, vzde-
lávacie kurzy, vzájomné stretnutia, výmenu kádrov... 
– Na úrovni provincie, ktorá je priamo zodpovedná za formáciu všeobecne,
aj za stálu formáciu: okrem èinnosti ministra provinciála a jeho definitória,
musí zvláštnu funkciu prevzia� sekretariát pre formáciu. Tam, kde je to mo�-
né, by bolo tie� dobré vytvori� špeciálnu skupinu pre stálu formáciu, v ktorej
majú by�, ak je to mo�né, reprezentované rôzne sektory èinnosti provincie.
Ako zvláš� dôle�ité pre �ivot a rozvoj provincie sa ukázali zvláštne „otvorené“
kapituly („roho�kové kapituly“), ktorých sa mô�u zúèastni� všetci bratia.
– Doporuèujú sa i ïalšie akcie: ustanovenie komunity modlitby a kontem-
plácie, malé bratské spoloèenstvo a študijné bratské spoloèenstvo, praktizo-
vanie „anno sabatico“ a kòazského mesiaca, intenzívne vzdelávacie kurzy,
semináre o našej spiritualite, obdobie intenzívnej duchovnej obnovy – ako
tý�dne animácie, rekolekcií, duchovných cvièení... to sú programy pre všet-
kých bratov.

plány permanentnej formácie
75. Rovnako ako pri poèiatoènej formácii, tak i pre stálu formáciu bude

potrebné vypracova� plán, slú�iaci ako pracovný nástroj i ako pomôcka k pre-
verovaniu. V tomto pláne sa ustanovia, pod¾a situácie bratského spoloèenstva
(miestneho, èi provincie), ciele, ktoré sa majú dosiahnu� a kto je za ne zod-
povedný, urèí sa doba a konkrétne kroky, ktoré sa majú podniknú�.

Plán musí by� organický, dynamický a nako¾ko je to len mo�né i komplet-
ný. Organický v tom zmysle, aby bol sám v sebe dobre zladený, a aby nadvä-
zoval na skoršie etapy formácie. Dynamický v tom zmysle, aby bral do úvahy
vývoj ¾udskej osoby. Kompletný, preto�e musí obsiahnu� rôzne rozmery for-
mácie (intelektuálne, citové, praktické...) a pritom na prvé miesto stava� evan-
jeliový bratský �ivot.

Preto�e úloha vytýèi� takýto plán je vlastnou úlohou miestneho èi provin-
ciálneho bratstva, naèrtávame len jeho heslovitú štruktúru: 
– ka�dý deò: rozjímanie, slávenie liturgie hodín, Eucharistie, slovo Bo�ie,
bratský �ivot;



– ka�dý mesiac: miestna kapitula, mesaèné rekolekcie, iné stretnutia;
– ka�dý rok: liturgický rok, duchovné cvièenia, stretnutia na tému „aggior-
namento“ a iné ïalšie akcie;
– najmenej ka�dých desa� rokov (prièom sa berú do úvahy rôzne fázy �ivota
a obdobia prechodu, tzv. „midlife krisis“ ): anno sabatico, dlhšie cykly modlit-
by, dlhšie cykly vzdelávacích kurzov.

zvláštne obdobie vymedzené pre permanentnú formáciu
76. Mo�no poveda�, �e hoci musíme celý �ivot pre�íva� ako stálu formá-

ciu, predsa sú urèité obdobia, ktoré sú zvláš� vhodné k tomu, aby sme vyvinu-
li ešte väèšie a plodnejšie úsilie.

Ako také si mô�eme uvies�: – prvé roky po slávnych s¾uboch alebo po kòaz-
skej vysviacke, aby sa pomohlo mladým spolubratom z�i� sa s komunitou a za-
èleni� sa do provinciálneho a sociálno–cirkevného kontextu, – keï sa objaví
kríza povolania, aby sa tak prehåbil a upevnil vlastný reho¾ný �ivot, – v prí-
pade, keï si niekto �a�ko zvyká na novú �ivotnú èi pracovnú situáciu a pod.

D – Tí, ktorí zodpovedajú za formáciu

situácia
77. Aby sa zabezpeèilo formaèné úsilie Rádu, musí ma� tento k dispozícii

faktory, ktoré reálne zodpovedajú špecifickým po�iadavkám vlastnej chariz-
my. Èo je ešte dôle�itejšie od chvíle, kedy sa zis�uje urèité riziko jednotvárnosti
v reho¾nom �ivote (MR 11 – 12).

Z obrazu situácie Rádu jasne vyplýva, �e nie všade bola prijatá zásada,
pod¾a ktorej sa všetci bratia majú pova�ova� za formátorov na úrovni miest-
neho bratstva, provincie i celého rádu. Nie ojedinelo sa mo�no stretnú� s brat-
stvami, ktorých štýl �ivota je nezlúèite¾ný s vá�ne mysleným záväzkom for-
mácie. V takýchto prípadoch je to skutoèný �ivot samotnej provincie, ktorý je
v rozpore so smerom, ktorý udáva formácia.

Ale predsa sa objavujú prvky k odôvodnenej nádeji. Predstavení sa viac
zaujímajú o vnútornú slu�bu, pre ktorú je primárna oblas� formácie; zaklada-
jú sa nové „otvorené“ bratské spoloèenstvá zlo�ené z bratov, ktorí zvláš� poci-
�ujú zodpovednos� za výchovu; rastie dialóg a pri formácii sa viac pou�ívajú
pozitívne metódy; kandidáti sú všeobecne otvorenejší a zainteresovanejší.

Bo�ia iniciatíva
78. Nadovšetko najvyšším formátorom je Duch Svätý, ktorý o�ivuje for-

mátorov i formovaných a je v nich prítomný. Jemu patrí iniciatíva. Je to On,
ktorý povoláva, inšpiruje a zasväcuje Otcovi, pripodobòujúc povolaného k o-
brazu Syna. Kandidát musí odpoveda� spoluprácou s „jeho svätým pôsobe-
ním“ (Reg 10) tak, �e prijíma Krista – Majstra, ktorý je vzorom �ivota pre jed-
notlivca i pre bratské spoloèenstvo, k èomu ho podnecuje synovská láska k
Panne Márii, Matke Bo�ej, „ktorej �ivot je pravidlom správania pre všetkých“
(PC 25). V tomto oh¾ade je potrebné zdôrazni� dôle�itos� modlitby a duchov-
ného vedenia, ktoré pomáha pri poèúvaní, rozpoznávaní a plnení Bo�ej vôle
v bratskom �ivote.
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tí, ktorí sú formovaní
79. Formácia vy�aduje aktívnu spoluprácu tých, ktorí sú formovaní, lebo

oni sú pri nej hlavnými èinite¾mi a zodpovedajú za vlastný rast. Je potrebné
ich chápa�, rešpektova� a milova� aj s ich kultúrnymi a duchovnými hodnota-
mi, no ešte viac s ich jedineènými a neopakovate¾nými vlastnos�ami, ktoré
zvýrazòujú prvenstvo osoby. Tak sa im lepšie pomô�e ku zdokonaleniu ich
psychickej vyvá�enosti a citovej zrelosti, aby ich nasmerovanie k nášmu �i-
votu v bratskom spoloèenstve bolo uvedomelejšie a pevnejšie. Je samozrejmé,
�e kandi-dáti musia ma� tie vlastnosti a predpoklady, ktoré sa pova�ujú za
nevyhnutné k tomu, aby mohli by� èlenmi nášho Rádu.

bratské spoloèenstvo
80. Ka�dé bratstvo je nato¾ko samé sebou, nako¾ko si uvedomuje, �e je

bratstvom formaèným. Všetci nech sa v òom pova�ujú za formovaných i for-
mátorov a sú otvorení voèi kultúrnym, cirkevným a sociálnym skutoènostiam,
a zároveò nech sa starajú o to, aby �ivili ducha reho¾nej uzobranosti a domáce-
ho prostredia. V rámci bratského �ivota prvé miesto nech zaujíma modlitba,
predovšetkým modlitba kontemplatívno – afektívna, ktorá je zdrojom �ivota.
Nech sa tie� oceòujú vo svojom osobnom význame �ivotne dôle�ité udalosti
a ¾udské vlastnosti bratov, ako sú napríklad opravdivos�, iniciatívnos� atï.

V špecificky formaèných bratských spoloèenstvách – na prvom mieste
v spoloèenstve noviciátnom – ka�dé iné úsilie nech je podriadené úsiliu for-
maènému a je s ním koordinované, pod vedením prvého zodpovedného. Nech
sa konajú èasté zhroma�denia rodiny, aby sa dohodli na smere bratstva, na
spoloèných programoch a na následnej kontrole ich uskutoèòovania. A to pre-
dovšetkým preto, aby sa revízia �ivota uskutoèòovala v duchu úprimného po-
súdenia a konštruktívnej lásky. Je ve¾mi dôle�ité vedie� prija� bratov takých,
akí sú a zrieknu� sa prílišného premýš¾ania o tom, akí by mali by�. Umenie
odpúš�a� vytvára v srdci bratského spoloèenstva klímu evanjeliovej radosti.

Bratské spoloèenstvá, ktorých úlohou je poèiatoèná formácia, musia by�
vytvárané pod¾a kritérií normality tak, aby sa kandidáti necítili vytrhnutí
z reálneho �ivota. Èo nevyluèuje to, �e majú ma� stimulaèný úèinok na ostat-
né bratské spoloèenstvá.

provinciálne bratské spoloèenstvo
Aby si jednotlivé bratské spoloèenstvá mohli pri výchove pripisova� pr-

voradú úlohu, musia èerpa� inšpiráciu, podnety a podporu zo základného
bratského spoloèenstva, t.j. provinciálneho. Stupeò viery, presvedèenia a o-
pravdivosti provinciálneho bratského spoloèenstva má bezprostredný dopad
na istotu a �ivotnos� ka�dého brata, rovnako ako na úèinnos� pedagogickej
práce formaèných centier.

Ak nejaká provincia nie je schopná da� dohromady autentické formaèné
bratské spoloèenstvo, nech si vá�ne polo�í otázku, èi vôbec mô�e prija� zodpo-
vednos� za prijímanie nových kandidátov.

predstavení
I keï je pravdou, �e v urèitom zmysle majú by� všetci formátormi, je i na-

priek tomu nutné, aby niektorí bratia boli vybraní zvláš� zodpovedne a kvali-
fikovane, poèínajúc ministrom provinciálom a miestnymi predstavenými. Oni
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sú skutoènými animátormi a koordinátormi formaèného procesu všetkých
bratov.

kvalifikovaní formátori
81. Teraz sa dotkneme problému kvalifikovaných formátorov. Títo sa

musia vyznaèova� urèitými kvalitami a by� otvorení a dynamickí. Èo zname-
ná, – �e vedú opravdivý �ivot viery, – �e majú pevnú nádej v Boha a dôverujú
v budúcnos� sveta, Cirkvi i Rádu, – �e milujú františkánske povolanie, �e sú
presvedèení o hodnote františkánskeho �ivota, �e sú schopní tímovej práce,
�e sú schopní animova� �ivot bratského spoloèenstva pri modlitbe, práci i v o-
kamihoch konfrontácie. Nech upozoròujú na to, �e je potrebné sa neustále
obnovova� a nech sú vzdelaní v oblasti psycho–pedagogickej, èi akejko¾vek
inak spojenej s úlohou formácie. Nech intenzívne veria svojmu formaènému
úsiliu a naberajú plnými priehrštiami z to¾kých vzorov, ktoré v dejinách dodá-
vali autentickú tvárnos� nášmu Rádu.

Je teda samozrejmé, �e po�iadavka kvalifikovaných formátorov vyús�uje
do po�iadavky ešte delikátnejšej, toti� do formácie samotných formátorov. To
bol jeden z najdiskutovanejších problémov tejto PRR.

súèinitele formácie
82. A koneène, ako súèinite¾om našej františkánsko–kapucínskej formá-

cie, sa prikladá zvláštny význam dynamizmu miestnych cirkví, rodinám, au-
tentickým hodnotám kultúry a ¾udovej zbo�nosti. Je potrebné tie� vyzdvihnú�
prínos celého františkánskeho hnutia, poèínajúc klauzúrovanými sestrami
a OFS, ktoré v �ivotnej symbióze spolu s prvým rádom zdie¾ajú a podporujú
toho istého rýdzeho ducha.

sekretariáty a vzájomná výmeny skúseností
83. Nech sa stále vylepšuje štruktúra sekretariátov, ktoré budú organizo-

va� a podporova� stretnutia, ktorých predmetom bude štúdium, informácie,
úvahy a tie� mo�nos� výmeny skúseností na rôznych úrovniach – provinciál-
nej, medziprovinciálnej a medzinárodnej. Formaèná metóda je v koneènom
dôsledku identická s bratským spoloèenstvom Rádu.

Toto (br. spol.), ak sa na jednej strane musí sna�i� o prekonanie rasových
a národnostných rozdelení, na druhej strane nech sa usiluje o uchovanie a pod-
porovanie etnických i duchovných bohatstiev pod¾a kritérií múdrej inkulturácie.

Je potrebné upresni� a sformulova� pedagogické ciele a praktický didak-
tický program ka�dej formaènej etapy vzh¾adom k celému výchovnému proce-
su. Pri spisovaní programov i pri samotnej výchove nech sa dá rozumný prie-
stor dialógu a tímovému poòatiu, aby sa tým podporilo výchovné úsilie formá-
torov.
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ZÁVER

84. Toto sú teda závery a orientaèné body, ktoré vyšli najavo behom tejto
IV. PRR o formácii menšieho brata kapucína. V podstate nemajú iný úèel, ako
nás privies� k vernejšiemu a „duchovnejšiemu“ zachovávaniu Reguly, t.j.
Evanjelia �ivotom v poslušnosti, bez vlastníctva a v èistote.

Predlo�ený text je výsledkom práce èlenov PRR, ale je tie� svojim spôso-
bom výsledkom práce celého Rádu, ktorý s nami spolupracoval v priebehu ce-
lej prípravnej fázy.

Tak, ako je, má svoje hranice. Predovšetkým preto, �e sa nepúš�a do všet-
kých aspektov formácie, ale to u� bolo povedané na zaèiatku. A potom tie� pre
niektoré jeho nedostatky: nepodarilo sa nám v�dy dosta� sa a� ku koreòom
problému. V ka�dom prípade jeho úèelom nie je by� dokonalým, ale skôr pod-
nieti� bratov k tomu, aby o tom uva�ovali aj naïalej. Text teda bude musie�
by� obohatený a doplnený: PRR musí by� skôr zaèiatkom ako koncom. Je po-
trebné „ís� ïalej“, predovšetkým tak, �e uvedieme do �ivota tu naèrtnuté smer-
nice. Pomáhajú nám, aby sme „išli v Kristových stopách“, ako to chcel svätý
František. To všetko, èo sme vykonali a èo ešte vykonáme, nás musí privádza�
stále viac do Kristovej blízkosti. Je treba stále „ís� ïalej“ s nádejou, odvahou
a rados�ou v srdci, aj keï niekedy zaváhame alebo sa dopustíme chýb.

Aby sme to, èo sme s¾úbili zachovávali so stále väèšou vernos�ou, nechajme
sa vies� Pannou Máriou, „Slu�obnicou Pána“. Lebo svätý František práve pre-
to, aby zabezpeèil vytrvalos� svojich bratov v povolaní, zveril Rád práve tej,
ktorá nesie meno „Panna verná“.



V. PLENÁRNA RADA RÁDU
GARIBALDI – BRAZÍLIA (31. AUGUST – 27. SEPTEMBER 1986)

NAŠA PROROCKÁ
PRÍTOMNOS� VO SVETE



* Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum 103 (1987) 17–47.



ÚVOD

Táto plenárna rada ïakuje za svoje podnety u� generálnej kapitule z r. 1982,
ktorá pokladala za nutné objasni� sta� konštitúcii “Apoštolský �ivot bratov”.

Generálne definitórium vyu�ilo túto mo�nos� a usilovalo sa upresni� – vy-
špecifikova� zmysel a obsah týchto slov. Pod názvom: “Naša prorocká prítom-
nos� vo svete – �ivot a apoštolské úèinkovanie” chcelo upomenú� na nerozdiel-
nu JEDNOTU �ivota a konania. Oboje treba vidie� z h¾adiska slova “proroc-
ké”: ako pravé a �ivé anga�ovanie sa a zároveò otvorenos� pre budúcnos�. Poèas
dvoch rokov prispieval k tomu celý Rád svojimi poznatkami. Plenárnu radu pri-
pravovala komisia, ktorá spracovávala jednotlivé postoje a postrehy, predkla-
dala hlavné línie k úvahám a tie� pracovné texty.

Cítime sa zaviazaní poïakova� zo srdca všetkým bratom za prínos nespoèet-
ných príspevkov, ktoré obohatili Plenárnu radu i vypracovanie tohoto doku-
mentu.

Koneène, zo správ konferencií, ktoré sa èítali pred zaèiatkom Rady, sa dele-
gáti dozvedeli, v akom hlbokom procese prerodu – aj keï rozdielnym spôsobom
- sa nachádzajú jednotlivé spoloèenstvá Rádu. Tieto zmeny sú pre nás výzvou,
vy�adujú od nás odpoveï. Kto vlastne sme? V akom vz�ahu stojí náš �ivot a na-
ša èinnos� k tomuto svetu, ktorý sa tak rýchlo mení? Ako reagujeme na stále
silnejšie volanie biednych, vykoris�ovaných a utláèaných? Tieto a podobné o-
tázky nám umo�nia rýchlo spozna�, �e náš �ivot nemô�e zotrva� vo vybehaných
ko¾ajách, po ktorých teraz chodí. Prive¾ká býva priepas� medzi našim �ivotným
štýlom a utrpením tohto sveta.

Súèasne je nám jasné, ako èasto sa pluriformita stáva v našom Ráde sku-
toènos�ou nielen, èo do vonkajších foriem, ale i v našom cítení a vz�ahu k to-
muto svetu.

Preto Rada videla potrebu zaobera� sa významom nášho celkového spôsobu
�ivota, hoci vznikla z myšlienky zaobera� sa apoštolátom vo svete. Tématika
apoštolátu teda prispela k uva�ovaniu nad základnými hodnotami našej cha-
rizmy. Tento spôsob postupu by sa mohol javi� ako jednoduché pokraèovanie
tradiènej metódy, ktorá tvárou v tvár súèasným zmenám u� viac nestaèí. Ale
vnútorná dynamika a obsah našich rozjímaní nás odkazuje na zdolanie pro-
rockej prítomnosti v súèasnosti a budúcnosti. Metodické kroky – vidie�, usúdi�,
jedna�, nás nútia, znova sa zamyslie� na základnými hodnotami nášho �ivota.
Zároveò nám umo�òujú nájs� praktické podnety k ich realizácii. Tie� sme po-
chopili, �e výraz „prorocký”, ktorým charakterizujeme náš �ivot, nie je v �iad-
nom prípade nieèo ako bremeno, ktoré by sme potrebovali zhodi�, ale skôr ideál,
ktorý musí získa� konkrétnu podobu, ak chceme by� „�ivými kameòmi” v stav-
be Bo�ieho krá¾ovstva.

Tak povstalo i prianie, da� dokumentu, ktorý má by� predlo�ený bratom,
charakter preva�ne pastorálny, bez ve¾kých oh¾adov na technické, èi právnické
aspekty.

Sme si vedomí, �e naša budúcnos� závisí od toho, èi budeme schopní našu
prítomnos� vo svete pova�ova� za príle�itos� na osobné obrátenie, a tak skutoène
„prorocky” �i�.
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Sociálne pozadie, v ktorom sa Rada odohrala, nám ve¾mi pomohlo uvedo-
mi� si ve¾ké protireèenie �ivota: za�ili sme „smrte¾nú” chudobu pomimo obrov-
ského bohatastva, ale i drahokamy ¾udských hodnôt, keï sa �ije v láske. Našli
sme ve¾kú pohostinnos�, ktorá nám bola poskytnutá s úsmevom a za perfektnej
organizácie. Vidíme rôznych bratov, ktorí si delia svoj �ivot s chudobnými, v nich
�ije nádej a s nimi prosia za spravodlivos�.

Nech je tento dokument nástrojom pre prácu, ktorá je pred nami: prorocké
„aggiornamento” nášho �ivota a nášho apoštolského pôsobenia vo svete.

I. KOMTEMPLÁCIA V NAŠOM �IVOTE 
A APOŠTOLSKOM POSOBENÍ

dôle�itos� kontemplácie
1. Komtemplácia je podstatným predpokladom pre náš �ivot v Cirkvi a vo

svete. Ona je do urèitej miery cestou do vnútra, k onomu „miestu srdca”, kto-
ré je zároveò „miestom Boha”. Osobitným spôsobom ju mo�no nazva� zá�it-
kom Absolútna, pri ktorom celú skutoènos� preniká jas nového sveta.

Komtemplácia je vo svojej podstate osobný zá�itok. Vychádza z najvnútor-
nejšieho stredu èloveka, ktorý seba samého ponecháva k dispozícii Bo�iemu
tajomstvu. Preto aj jej bohatstvo sa nedá vyjadri� nijakými slovami.

Komtemplatívna dimenzia je pre našu františkánsku charizmu existen-
èná. V nej vidíme nutnú po�iadavku nášho apoštolského a prorockého povola-
nia. Keï �ijeme spojení s Bohom a v ¾uïoch poznávame obraz Bo�ieho syna,
stávame sa apoštolmi Kristovými. 

východiská V. PRR
2. V roku 1973 sa v Taizé konala Plenárna rada nášho Rádu o modlitbe.

Rada v jednotlivých bodoch vypracovala obsa�nú kapitolu na danú tému. V.
Plenárna rada má v úmysle ozrejmi� predovšetkým tie èrty komtemplácie,
ktoré sú podstatné pre náš �ivot a našu èinnos�.

A – Kontemplácia v novom kontexte

ro�írenie o h¾adiská nových kontextov
3. Situácia dnešného sveta je rozpoltená. Na jednej strane zis�ujeme, �e

pokrok priniesol mnoho pozitívneho: rozvoj kultúry, prehåbenie medzi¾ud-
ských vz�ahov, rozšírenie našich mo�ností a uplatnenia našich schopností,
vylepšenie komunikácie, zvýšila sa �ivotná úroveò. Tento vývoj prispel aj k
rozvinutiu úrovne myslenia, intuitívnych schopností, zrelšej dannosti rozlišo-
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vania, k cie¾avedomejšimu h¾adaniu pravdy. Komunikaèné prostriedky znaène
rozšírili horizont poznania, umo�òujú ïaleko obsiahlejší poh¾ad na �ivot.

Na druhej strane tento rozvoj prináša so sebou nové nebezpeèenstvá
a hrozby. Vz�ahy zostávajú povrchné. Chýbajú priestory a mo�nosti pre mlèa-
nie, pre ticho. Mnohí sa stávajú neschopní skutoènej vzájomnej komunikácie.
Mnohí ostávajú uzavretí sami do seba a idú po ceste konzumu a materiálnych
záujmov. Politické a hospodárske mocnosti sa nezriedka pokúšajú manipu-
láciou prostredníctvom spravodajských prostriedkov nanúti� svoje pseudo-
hodnoty. Súèasne však objavujeme rastúci záujem o „nadpozemské” a tú�bu
po tajomstvách. Ve¾mi rozšírený pocit strachu a osamotenosti núti h¾ada� tr-
valé hodnoty a v koneènom dôsledku útoèište v Bohu. Táto skrytos� sa skôr
tuší, ne� jasne rozpoznáva, obzvláš� v pre�ití hlbokého vz�ahu, èi spoloèen-
stva s Bohom.

Mnohí h¾adajú iné formy stretnutia s Bohom pomocou duchovných prvkov
v rozlièných formách modlitieb, ktoré z Východu prenikajú do Západného sveta.

pozitívne a negatívne fenomény
4. V Cirkvi, i v Ráde nachádzame preká�ky, ale aj nové šance pre kontem-

pláciu. Vnútorný nepokoj èasto kompenzujeme aktivizmom. To vá�ne ohrozu-
je stretnutie s Bohom v motlitbe, v poèúvaní jeho slov a tie� v duchovnom
rozhovore s bratmi. Následkom je neschopnos� vies� �ivot motlitby a sta� sa
v modlitbe expertami, èím by sme iných do nej vovádzali a stali sa im sprievod-
cami. Doposia¾ máme pocit, �e tradièné metódy modlitby nepostaèujú po�ia-
davkám dnešného èloveka. Tú�ba ¾udí skry� sa v Bo�om náruèí je prameòom
nových potešite¾mých pokusov vytvori� duchovné centrá – oázy ticha – s èrta-
mi pustovníckeho �ivota, èím sa otvára mo�nos� komtemplatívneho �ivota pre
laikov.

Mnohí bratia znovuobjavili �ivotnú nutnos� kontemplácie, ktorá je �ivnou
pôdou pre èinnos� a bratský �ivot. Centrá františkánskej špirituality sa sna�ia
uvies� do súladu kontemplatívu a aktívnu stránku nášho �ivota. To všetko by
mohlo znamena� poèiatok „kontemplatívnej jari” v našom Ráde.

B – Znaky našej kontemplácie

vrodená potreba
5. Kontemplácia je èloveku vrodená potreba, ktorá sa prejavuje v rozliè-

ných rozvetvených a bohatých tradíciách najväèších nábo�enstiev. Jej známky
sú nasledovné:
– Je spôsobom �ivota, v ktorom intuitívne skusujeme a za�ívame tajomstvo
Boha a jednotu jeho – Stvorite¾a – so stvorením.
– Je spoloèným poh¾adom a hodnotením skutoèností zo zá�itkov prítomnos-
ti Boha, v ktorom �ijeme, hýbeme sa a sme (Sk 17, 28). 
– Je celo�ivotnou cestou jednotlivca aj spoloèenstva a nesie zodpovednos� za
rozvoj zákonov, ¾udských i nábo�enských.
– Je cestou cez vrcholy, ale zároveò aj kritické fázy, akými sú duchovná su-
chota, tú�ba po kompenzácii, útek pred skutoènos�ou, úsilie o nezvyèajné, atï.
– Je procesom, ktorý vy�aduje disciplínu, metódu a isté duchovné vedenie. 
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– Koneène, kontemplácia je podstatným momentom ka�dého duchovného
zá�itku.

kres�anská kontemplácia
6. Pre kres�anskú kontempláciu vyplývajú nasledovné podstatné h¾adis-

ká:
– Je darom Ducha, v ktorom sa modlíme vzdychmi (Rim 8, 26) naplnenými
tým, èo nemo�no obsiahnú� slovami, v oèakávaní zjavenia sa synov Bo�ích
(Rim 8, 19); je darom Ducha, v ktorom voláme „Abba – Otèe” (Rim 8, 15),
(Gal 4, 6). Ten istý Duch nás osvet¾uje a� tak, �e v ka�dom èloveku, ktorého
stretáme, poznávame brata alebo sestru. Kontempláciu mô�eme popísa� ako
rozhovor s Najsvätejšou Trojicou, ktorá v náš prebýva, ako klaòanie sa Otcovi
v Duchu a Pravde (Jn 4, 23).
– Pre jednotlivca aj pre spoloèenstvo je úèas�ou na zmluve, ktorú Boh
ponúkol ¾uïom v pláne svojej Lásky. V òom sa uskutoèòuje vtelenie (inkarná-
cia) jeho Syna, ktorý k nám prišiel, aby sme mali �ivot, a aby sme ho mali v
hojnosti (Jn 10, 10). Kontemplácia nám dáva �ivotnú silu, aby sme sa pre-
budili, zasadili sa za spravodlivos�, a to aj za cenu prenasledovania. 
– Kontemplácia, ako �ivot vo zväzku s Bohom, sa prejavuje a sýti skrze poèú-
vanie slova, slávenie Eucharistie a cez lásku k bratom. Je darom prorocké-
ho rozlišovania, èím je kontemplatívny èlovek schopný poznáva� ruku Bo�iu
v histórii a vnútorne porozumie� jej chod vo svetle zjavenia. Tým sa stáva po-
zoruhodným spôsobom vyzbrojený a pripravený spolupracova� na uskutoè-
není Bo�ieho plánu v histórii.
– Je stále jasnejším chápaním Pravdy, ktorá nás oslobodzuje od ilúzií, pre-
dovšetkým od falošných právd, ktoré chcú presadi� na tomto svete urèité poli-
tické a hospodárske mocnosti, aby sme slú�ili ich cie¾om.

kontemplácia sv. Františka
7. Pre �ivot modlitby sv. Františka, od ktorého sa uèíme našej kontemplá-

cii, mo�no odvodi� nasledovné známky:
– František objavuje Bo�iu lásku v chudobnom ukri�ovanom Kristovi v San
Damiane, v objatí malomocného, vo Svätom písme a v eucharistii. Láska ku
Kristovi, chudobnému a ukri�ovanému, ho nabáda k láske voèi ¾uïom, ob-
zvláš� k najchudobnejším a najviac trpiacim. Tak h¾adí na Boha cez ¾udské
skutoènosti; uprostred nich sa mu zjavuje transcendencia.
– Modliaci sa František odhalil Bo�í plán. Preto chcel milova� ¾udí celkom ako
Kristus a zvestova� im nádej a pokoj, ktoré plynú z radostnej zvesti a obrá-
tenia. Celé jeho poèínanie je naplnené hlbokou kontempláciou.
– Skrze stvorenie �ije František celkom ponorený do mystiky Bo�ej chvály.
Pre neho všetky stvorenia spievajú o Bo�ej nádhere. Z toho èerpá silu posol-
stva o univerzálnom bratstve medzi ¾uïmi a so všetkými tvormi.
– Kapucínska tradícia prijala túto Františkovu intuitívnu a afektívnu cestu
stretnutia s Bohom. Pre kapucínov modli� sa, znamená srdcom hovori� k Bo-
hu. Táto forma modlitby je prístupná ¾uïom. Ich ohlasovanie Evanjelia lite-
rárnou formou pozostávalo takmer výluène z pojednaní o kontemplatívnej
modlitbe a z toho vychádzali aj ich kázne.
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podmienky prorockej kontemplácie
8. Naša františkánska kontemplácia sa stane prorocká a bude zodpoveda�

oèakávaniam dnešného èloveka vtedy,
– keï bude jej základom zdravá tradícia Rádu a zároveò sa tvorivo pou�ijú
nové formy tak, ako vznikli v rozlièných oblastiach;
– keï bude pestovaná jednotlivcom aj spoloène, preto�e tento vz�ah mô�eme
umo�ni� iným len svojou vlastnou skúsenos�ou;
– keï budeme pripravení a otvorení pre rozhovor s našimi bratmi, ale aj s
inými ¾uïmi;
– keï bude zalo�ená na povedomí našej radikálnej chudoby ako stvorenia
a ako èloveka. Toto povedomie je prvým krokom nášho výstupu k Bohu, preto-
�e keï poznávame našu biedu, utiekame sa k Bo�skému majstrovi (Sv. Bona-
ventúra, Itinerarium mentis in Deum, Brev. P. 4, c. 4);
– keï ju budeme uskutoèòova� v pokore a jednoduchosti tak, aby sme boli
schopní objasni� si radosti a bolesti ka�dodenného �ivota;
– keï bude afektívna a spontánna, keï sa stane výrazom srdca, ktoré sa
otvorí pre Boha, pre bratov a pre všetko stvorené;
– keï nás uschopní k skutoènej chudobe a k �ivotu s chudobnými;
– keï bude otvorená pre všetkých chudobných a ukri�ovaných našich èias
a pomô�e nám uèi� sa od nich a by� s nimi solidárni; 
– keï do slávení Eucharistie vnesie dnešný svet s jeho problémami a mnohé
národy s ich kultúrnymi koreòmi do tajomstva smrti a vzkriesenia Je�iša.

C – Po�iadavky a smernice

praktická pomoc
9. Pre osobné stretnutie s Bohom potrebujeme praktickú pomoc a po-

vzbudenie. K tomu by sme chceli predlo�i� nasledujúce podnety:
– Vzdelávajme sa stále viac vo formách modlitby. Pritom musíme pou�íva� aj
nové poznatky zdravej psychológie.
– Usilujme sa vychova� duchovných poradcov a sprievodcov.
– Sna�me sa, aby v osobnom, ale i spoloènom �ivote kontemplatívna dimen-
zia bola úèinná, nie iba na urèitý èas, ale aby sa stala základòou a trvalou sú-
èas�ou našej existencie.
– Vytvárajme a chráòme si miesta a èasy mlèania.

rozšírenie kontemplatívnej praxe
10. Musíme znovu odkry� platné tradièné formy kontemplatívnej praxe

a rozšíri� ich, napr. spoloèné pôsty, spoloèné noèné bdenia, púte, atï.

domy modlitby
11. Podporujme a aj zriaïujme domy modlitby, pustovnícke obydlia, aby

náš kontemplatívny �ivot povzbudil a pomohol tým, ktorí sa pod¾a svojich �i-
votných podmienok chcú da� na cestu kontemplácie.

otvorené bratstvo
12. Nech sa v našich spoloèenstvách pestuje duch pohostinnosti, aby boli

otvorené skupinám alebo jednotlivcom, ktorí sa chcú zúèastni� na �ivote bra-
tov a orientova� sa na františkánsku spiritualitu.



centrá kontemplácie
13. Obzvláš� vo ve¾kých mestách je �iadúce usilova� sa o spoluprácu s iný-

mi mu�skými i �enskými reho¾ami a spoloène s nimi zriaïova� domy motlitby
a iné miesta alebo podujatia ¾udského a duchovného stretnutia.

výmena skúseností
14. Na podporu kontemplatívneho �ivota v našom Ráde sú nutné stret-

nutia, v ktorých si bratia z rozlièných kultúr vymenia svoje skúsenosti a budú
si môc� navzájom pomôc� na tejto �a�kej ceste, ktorú nastupujeme.

II. �IVOT V BRATSKOM SPOLOÈENSTVE AKO DAR A ÚLOHA

univerzálne bratstvo
15. Ïaleko siaha snaha ¾udí po hlbokej vzájomnej jednote navzájom. Aj

v našich radoch pozorujeme mnohorakú snahu o to, aby svedectvo �ivota náš-
ho bratstva bolo stále pôsobivejšie. Pritom sa v�dy stretávame s tromi ele-
mentmi, ktoré stoja pri sebe a sú vo vzájomnom vz�ahu: dôstojnos� ka�dého
èloveka, ktorá sa uskutoèòuje v slobode, rovnoprávnos� všetkých ¾udí, nutnos�
vzájomnej solidarity.

V týchto troch dimenziách vidíme predlohu bo�ského Stvorite¾a, ktorý nás
zaväzuje spolupracova� na jednote ¾udskej rodiny. Naše bratské spoloèenstvo
je povolané túto všeobecnú snahu po jednote dosvedèova� a zvýrazòova�. Táto
naša úloha a dar boli silne zdôraznené na Generálnej kapitule v roku 1968.
Osobitný význam bol pripísaný téme „bratskosti” (Konštitúcie, VI) ako zá-
kladnej hodnote nášho �ivota.

A – Dôstojnos�, rovnoprávnos�  a solidarita v kontexte dneška

nenarušite¾ná ¾udská dôstojnos�
16. ¼udské a sociálne vz�ahy sa zakladajú na neporušite¾nej dôstojnosti

ka�dého jednotlivého èloveka, ktorá sa uskutoèòuje v slobode. Všetky inštitú-
cie a sociálne poriadky sa musia zaklada�, ako všetko ostatné, na tejto zásade.
Preto musí osobnos� stá� nad všetkými štruktúrami.

Jednako sme vystavení konfrontácii s roztr�kami, manipuláciami a vyko-
ris�ovaním, a to nezriedka pod zámienkou slobody. V týchto postupoch sa èas-
to porušujú obèianske, politické a nábo�enské práva. Takéto tendencie mo�no
èiastoène pozorova� v Cirkvi a tie� v Ráde. Ale pre nás je urèujúca snaha
o také štruktúry a zriadenia, ktoré uznávajú za základ ¾udskú osobu a zaruèu-
jú jej práva. Individualita ka�dého jednotlivca a ráz ka�dého spoloèenstva sú
pre nás nepopierate¾né predpoklady. Preto v našom Ráde uznávame a obraòu-
jeme pluriformitu ako hodnotu samú v sebe. 

¾udská hodnota
17. Èlovek, ako mu� a �ena, je stvorený na obraz Bo�í (Gen 1, 26–28), a z

toho vyplýva jeho neporušite¾ná hodnota. Preto sú si všetci ¾udia rovní a pod¾a
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toho sa musí s nimi zaobchádza�. Hnutia, ktoré bojujú za politickú a nábo-
�enskú rovnos� medzi rasami, medzi mu�om a �enou, naznaèujú naliehavos�
rovnoprávnosti, ako základného práva èloveka. Tak aj Cirkev sa usiluje inte-
grova� laikov (a� na niektoré okrajové skupiny) do svojho �ivota a èinnosti.
Tento vývoj, ktorý zaznamenala celá Cirkev, mo�no pozorova� aj v našom
Ráde. Rovnos� všetkých bratov sa výslovne uznala na základe spoloèného po-
volania (Konštitúcie 84, 3. 5; 115, 6). Napriek snahám o väèšiu rovnos� sa ešte
stále stretávame s prípadmi diskriminácie pre príslušnos� k pohlaviu, rase,
triede. Starší ¾udia sú vytláèaní z verejného �ivota (ageizmus), generaèné spo-
ry a kastovníctvo ohrozujú a trieštia spoloènos�. Bohatí a mocní na národných
i medzinárodných úrovniach dosahujú svoje zisky z výdavkov chudobných
a utláèaných. V tomto vývoji sa èasto stretáme s porušovaním hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych práv. Cirkev i Rád sú tie� èas�ou tohto sveta, preto aj
im prislúcha stála bdelos� voèi týmto tendenciám.

globálna solidarita
18. Poèetné inštitúcie a hnutia, ktorých pôsobenie neobmedzujú hranice

krajín ani kontinentov, sú znakom historického vývoja solidarity, ktorá má
obopnú� celý svet. Rýchly rozvoj technológie, komunikaèných prostriedkov,
úspechy v oblasti elektroniky a spracovania dát, pokroky vo výskume kozmu
a kozmické lety umo�òujú, �e sa z nášho sveta stáva v�dy viac a viac jedna ve¾-
ká obec. Obchod, politické kontakty, kultúrna výmena a šport podporujú rast
solidarity a sú pre jednotlivé krajiny prostriedkami rozvoja a zblí�enia.

Na druhej strane stále viac hrozí egoizmus medzi jednotlivcami, ale aj sku-
pinami, a tým sa nièí ka�dá námaha o jednotu. Èasto sa spája nacionalizmus,
preceòovanie jedného národa a tie� nábo�enský fanatizmus. Súèasne sme sved-
kami rastu násilia, terorizmu a svetového zbrojenia. V tej istej miere ako bo-
hatstvo na severe, rastie zadå�enie na juhu.

Ïalekosiahle stroskotávanie solidarity sa pripisuje nesprávnemu poníma-
niu sebarealizácie, ktoré oznaèujeme ako individualizmus.

Ako individualizmus ruší jednotu rodiny, tak aj v našom Ráde a v našich
spoloèenstvách ohrozuje a podkopáva základnú hodnotu bratskosti. Síce zdô-
razòujeme, �e evanjeliový �ivot v bratstve je základom nášho apoštolátu, v sku-
toènosti však je to èasto naopak. Naše individuálne aktivity kazia �ivot v spo-
loèenstve. Takto individualizmus jednotlivcov, èi skupín oslabuje bratské zväz-
ky dlhodobo a namáhavo budované.

V�dy bude existova� napätie medzi cie¾mi spoloèenstva a rozvinutím sa
osobnosti jednotlivca s jeho charizmami, medzi nebezpeèenstvom kolektiviz-
mu a individualizmu. Terajšia situácia sveta, ale aj Cirkvi a Rádu si však v pr-
vom rade vy�aduje zrieknutie sa individualizmu.

B – Od individualizmu k prorockému svedectvu bratskosti

podstata individualizmu
19. Podstata individualizmu èasto nespoèíva iba v urèitej príèine alebo

jednotlivcovi. Náš individualizmus odzrkad¾uje celú spoloènos�, èi u� je to na
východe alebo západe, severe alebo juhu. Èasto je to reakcia na narušenie
spoloènosti. Predsa, napriek všetkým heslám o slobode, rovnosti a solidárnos-



ti jestvujú sily, ktoré politickými alebo hospodárskymi manipuláciami rozvíja-
jú subtílne formy kolektivizmu (kontrola médií stranou, nadvláda hospo-
dársky silných v obchodných stykoch). Tu je treba spomenú� aj výskyt byro-
kracie. Následnou reakciou všetkého je narastanie individualizmu.

Tento vývoj zasiahol aj naše bratstvá. V niektorých provinciách sú síce ná-
dejné znaky nového povedomia spoloèenstva, predsa však èasto vidíme prí-
klon k minimalizmu: zanedbávame spoloènú motlitbu, èas na spoloèné jedlo je
len tak–tak vymedzený a keï sa bratia koneène zídu k spoloènej rekreácii,
táto je potom ovládaná televíziou. Bratské spoloèenstvo sa vytráca, objavuje
sa tendencia uprednostòova� skupiny mimo spoloèenstva, èo vedie k novému
individualizmu.

proti individualizmu
20. Plenárne rady I. a IV. v Quite a v Ríme poukázali na pokrok v uznaní

osobnej hodnoty ka�dého brata. Náš Rád znovu odkryl charizmu sv. Františ-
ka a rozhodol sa postavi� do popredia ideál bratského spoloèenstva, ktoré je
za-lo�ené na jednom a tom istom povolaní (Konštitúcie 84, 3). Hodnoverné
sve-dectvo bratskosti a solidárnosti mô�eme da� svetu len vtedy, keï budeme
odporova� nášmu individualizmu.

bratský �ivot ako základné kritérium
21. Naša bratskos� ako základné kritérium je zakotvená nielen v našich

dokumentoch, ale je aj stredobodom našej viery, ako nás uèí Je�iš vo svojej
modlitbe: „Prosím ... aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mòa, aby všet-
ci boli jedno, ako ty, Otèe, si vo mne a ja som v tebe: aby aj oni v nás boli jedno,
aby svet uveril, �e si ma ty poslal” (Jn 17, 20–21).

Aj Cirkev nás povoláva trvale budova� kultúru lásky. Koncilový dokument
„O Cirkvi v dnešnom svete” zdôrazòuje: „Boh chce, aby všetci ¾udia tvorili
jednu rodinu, a aby sa ich stretnutia niesli v bratskom duchu” (24). „Prvo-
rodený medzi bratmi” – takto pokraèuje koncil – „zalo�il Je�iš ... novú bratskú
spoloènos� medzi všetkými, ktorí ho prijímajú vo viere a láske skrze dar Du-
cha Svätého ... Táto solidarita musí neustále rás� a� do onoho dòa, keï sa všet-
ko dokonèí” (32).

Naše Konštitúcie nám pripomínajú: „Sv. František zalo�il z vnuknutia Bo-
�ieho evanjeliovú formu �ivota, ktorú nazval bratské spoloèenstvo” (Konšti-
túcie 83, 5), formované a vytvorené z bratov, ktorí �ijú vo vzájomnej láske.
Verní nášmu povolaniu, musíme vytvori� opravdivé bratské spoloèenstvo,
a tak spoluúèinkova� na výstavbe pravej ¾udskej rodiny v Cirkvi a vo svete.
Preto verím, �e prorocké svedectvo �itej bratskosti je novým jadrom našej
evanjelizácie, slu�bou, ktorá daruje „Pace e Bene” ako znak nádeje a istoty. Si-
tuácia v našom svete, Cirkvi a reholi nás upomína na Bo�í plán a naše po-
slanie a nalieha na nás, aby sme hodnoverne, a tým aj prorocky �ili dar a úlo-
hu bratskosti, tak charakteristickú pre synov sv. Františka.

príklad sv. Františka
22. Takto sa musí prorocká sila nášho �ivota a pôsobenia uprostred sveta

a Bo�ieho ¾udu inšpirova� príkladom Františka, ktorý „unesený láskou k Bo-
hu, ¾uïom a k celému tvorstvu sa stal bratom a priate¾om všetkých a vo všet-
kom” (Konštitúcie 169, 2).

94



C – Hlavné smernice jednania

podpora bratského �ivota
23. Aby sme mohli uvies� teóriu do praxe, zdôrazòujeme, �e formácia ka�-

dého jednotlivca i spoloèenstva a celá naša výchova musí by� procesom trva-
lého uvedomovania a neustáleho „obracania” sa. Tak sa bude podporova� a pre-
håbova� bratskos� medzi nami a všetkými ¾uïmi.

Chceli by sme vyzdvihnú� nasledovné základné rysy denného bratského
�ivota:

a) Modlitba v bratskom spoloèenstve (eucharistia, denná liturgia hodín
a iné formy) má by� tvorèia, rýdza a svie�a v prejave, má vychádza� z vnútra
a by� jeho vyjadrením.

b) Bratský �ivot ako pravdivé �ivé spoloèenstvo sa prejavuje v dôvere,
odpúš�aní a porozumení, v úcte, vzájomnej láske a modlitbe jeden za druhého;
ïalej, ak sme pripravení v�dy pohotovo a ochotne rozdeli� sa so všetkým, èo
sme a èo máme, obzvláš� v osobitnej starostlivosti o chorých bratov a o tých,
ktorí sa nachádzajú v nejakej kríze.

c) Práca vo všetkých formách má by� v�dy výrazom celého bratského
spoloèenstva (Konštitúcie 76, 2; 145, 6). Toto sa musí prejavova� predovšet-
kým vo vzájomnej pomoci pod¾a schopností a nadania jednotlivcov, a tie� v o-
byèajných slu�bách, akými sú be�né domáce práce (Konštitúcie 84, 6).

Hlavným nástrojom o�ivenia nášho bratského �ivota nech je rozhovor vo
všetkých formách. Odporúèame a zdôrazòujeme jeho význam zvláš� pri stret-
nutiach spoloèenstva, domových kapitulách. Rozhovory majú by� dobre pri-
pravené a vyu�i� mo�no i prvky dynamiky skupín. Usilovne sa cvième, tak ako
mnohé iné cirkevné skupiny a hnutia, konfrontova� náš denný �ivot so Svä-
tým Písmom. 

evanjeliový model
24. Aby sme Evanjeliom osvietení mohli premáha� rozštiepenos�, odcud-

zenie, individualizmus, odporúèame metódu, ktorú navrhol sv. Matúš Cirkvi
v podobnej situácii (Mt 18, 1–20). Obsahuje nasledujúce kroky:
– Sna�me sa prekona� existujúcu rozpoltenos�. (Mt 18, 1–9)
– Vá�me si jeden druhého na základe dôstojnosti, vlastnej ka�dému jedno-
tlivcovi, ve¾kému i malému (Mt 18, 10–14).
– Cvième sa prijíma� bratské napomenutie ako pozvanie k obráteniu (Mt 18,
15–18).
– Spojení takouto solidárnos�ou a povzbudení vzájomnou úctou a pozornos-
�ou budeme si bli�ší, a tie� prispejeme k väèšej úèinnosti našej modlitby za
seba navzájom (Mt 18, 19–20).

revízia �ivota
25. Sme si istí, �e povzbudení Plenárnou radou budeme schopní znovu

o�ivi� motlitbu nášho spoloèenstva, formy apoštolátu a premôc� individualiz-
mus. Nasledujúce body nech nám pomô�u preskúma� náš �ivot (urobi� „revi-
sion de vie“):

a) Skúmajme, ako sa prejavuje individualizmus v našich spoloèenstvách.
Aj keï spoznávame jeho hroziace úèinky, verme, �e ho mô�eme prekona� s po-
mocou Bo�ej milosti.
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b) Zaoberajme sa takými spoloènými zále�itos�ami a dávajme si také pred-
savzatia, ktoré najlepšie rozvíjajú našu vzájomnú solidárnos� zvláš� tam, kde
sa od nás oèakáva odpoveï na volanie chudobných (Ef 18).

Odporúèame:
1. Aby sme mali bratské spoloèenstvá medzi chudobnými, ako k tomu da-

la podnet Plenárna rada v Quite.
2. Aby tí, ktorí svoj �ivot zasvätili práci pre chudobných, premýš¾ali, ako

viac prehåbi� solidárnos� s nimi, a aby aj tí, ktorí sa zaoberajú inými formami
apoštolátu, nadväzovali s chudobnými bli�šie kontakty.

3. Aby tí, ktorých mo�nosti sú obmedzené chorobou alebo inými príèina-
mi, nasadili svoje talenty v modlitbe a utrpení za chudobných a na podporu
spravodlivosti a pokoja. Pripomíname, �e naša modlitba má by� zvláš� vníma-
vá na potreby chudobných.

4. Aby sme odmietli „ka�dý kompromis s akýmko¾vek prejavom sociálnej
nespravodlivosti“ v našom osobnom i spoloènom �ivote, v u�ívaní majetku a v
spolupráci s laikmi. Nech je naše srdce stále citlivejšie na drámu biedy a po�ia-
davky sociálnej spravodlivosti, ktoré na nás kladie Evanjelium a Cirkev (Ef 18). 

štruktúra bratstiev
26. Zvláštnu pozornos� chceme venova� štruktúram našich spoloèenstiev,

ktoré sa majú vytvára� tak, aby podporovali bratský �ivot.
Predovšetkým musíme bra� oh¾ad na jedineènos� a predpoklady jednotli-

vých bratov, keï ide o zostavovanie spoloèenstva alebo rozde¾ovanie úloh
(Konštitúcie 88, 2; 146, 4). Naše formy vedenia a organizácie musia slú�i� k
rozvoja �ivota, stimulova� aktívnu zodpovednú poslušnos� z lásky, vzájomnú
podporu, spoluzodpovednos� a dozrievanie jednotlitvca i spoloèenstva (Kon-
štitúcie 23, 3nn; 30, 3; 37, 3nn; 50, 4; 142, 2nn; 157, 3nn; 159, 1nn; 162; 164;
164, 2nn). Dbajme teda, aby sa v našich domoch skutoène napomáhalo rozvo-
ju bratského �ivota (Konštitúcie 68, 3).

spolupatriènos�
27. Posilòujme bratskú spoluzodpovednos� a spolupatriènos�, aby sa tak-

to prekonala mentalita izolovania sa a provincionalizmu. Na tento cie¾ vyu�í-
vame rozlièné zariadenia, ktoré podnecujú a podporujú spoluprácu v reho¾nej
výchove, apoštoláte, kultúrnej a publicistickej oblasti, a síce na úrovni celého
Rádu, ale aj na úrovni regionálnej, národnej i kontinentálnej. Zvláštnu pozor-
nos� venujeme pri tom konferenciám. Povzbudzujeme sa konaním tých, ktorí
sa delia o materiálne dobrá a aj inými prejavmi bratskosti �ivo udr�ujú brat-
ské zmýš¾anie vnútri aj mimo privincie. �ivý duch chudoby a vedomie, �e sme
iba pútnikmi, má zabráni� spomaleniu alebo zastaveniu rastu bratského spo-
loèenstva aj pri dlhodobom zotrvávaní urèitých bratov na tom istom mieste. 

bratia všetkých
28. Aby sme ako bratia všetkých ¾udí a tvorov uskutoèòovali naše povola-

nie v�dy lepšie, riaïme sa nasledujúcimi pravidlami: 
– Otvorme naše bratstvá pre všetkých, ktorí chcú tak ako my �i�, modli� sa,
uva�ova� a pracova� (Konštitúcie 68, 2; 50, 3; 57, 1nn).
– Pestujme otvorenos� a solidárnos� so všetkými, zvláš� s núdznymi, ponú-
kajme im naše pohostinstvo, dávajme im k dispozícii naše domy a majetok.



– Nech všetky naše stretnutia a slu�by preniká duch bratskosti, aby sme sa
pre všetkých stali jeho ohlasovate¾mi najmä ochotou k rozhovoru, úctou a po-
rozumením (Konštitúcie 97nn).
– Veïme náš spoloèný �ivot predovšetkým v blízkosti trpiacich, biednych,
utláèaných a tých, èo �ijú na perifériách. Podporujme tie� všetkými silami do-
brovo¾né slu�by a iné iniciatívy, ktoré smerujú k zhode, jednote a solidárnosti
medzi národmi (Konštitúcie 12, 3; 99, 3).
– Buïme vnímaví na potreby Cirkvi. V miestach, kde pracujeme, vytvárajme
klímu ve¾kodušnosti, pohotovosti pomáha� a by� v slu�be našich bratov i spo-
loèenstiev.
– Podporujme úsilie o bratskú spoluprácu s celou františkánskou rodinou,
obzvláš� s františkánskymi laickými spoloèenstvami, aby sme vydávali svedec-
tvo pôsobením bratskosti medzi sebou i s celým svetom (Konštitúcie 11, 3; 95;
152, 2).
– Pestujme vedomie všeobecného bratstva so všetkými tvormi, ktoré podpo-
ruje úctu voèi prírode a vierou zbystrený zmysel pre celé stvorenie (Konšti-
túcie 11, 1; 46, 7; 97, 1).

III. NÁŠ �IVOT – BY� CHUDOBNÝM A MENŠÍM 
MEDZI CHUDOBNÝMI 

chudoba ako prorocký znak
29. Naše povolanie kapucínov pod¾a príkladu a pravidiel sv. Františka vy-

�aduje od náš �i� v podmienkach skutoène chudobných. Takýto �ivot je nao-
zajstným prorockým znakom a svedectvom. Preto obracajme svoju pozornos�
na chudobných, trpiacich a núdznych ka�dého druhu a zúèastòujme sa na ich
osude formou �ivota „by� menším“, ktorá je vlastná nášmu Rádu.

Tu vyzdvihnmene len nieko¾ko, pre chudobu charakteristických bodov,
ktoré sa javia dnešnému svetu aktuálne a vz�ahujú sa hlavne na náš �ivotný
štýl a našu pastoráciu. Podrobnejšie sa tým zaoberajú Konštitúcie a predchá-
dzajúce plenárne rady.

A – Dnešná situácia

dôvody biedy
30. Mnohí ¾udia dnes nemajú mo�nos� uspokoji� základné materiálne,

kultúrne, sociálne a duchovné potreby. Príèiny sú èasto mimo ¾udskej zodpo-
vednosti. A predsa sú nie zriedka následkami egoizmu jednotlivcov, národov
alebo politických, vojenských a hospodárskych mocností, ktoré vytvárajú štruk-
túry útlaku a stálej nespravodlivosti. „Malí“, ktorí nedisponujú ani majetkom,
ani vedomos�ami, ani mocou, sú potom èasto odsúdení k mlèaniu a stávajú sa
obe�ami histórie, ktorú tvoria druhí. 

97



98

Mnohým chýbajú ïalšie nutné �ivotné predpoklady: mo�nos� vzdelania,
vhodné zaèlenenia sa do spoloènosti, mnohí nevedia nájs� zmysel �ivota alebo
sa cítia ponechaní sami na seba a nepochopení vo svojich vnútorných konflik-
toch a v trápeniach. 

rozlišovanie v Cirkvi
31. Celá spoloènos�, aj Cirkev, je poznaèená rozlišovaním medzi chudob-

nými a bohatými, medzi chudobnými cirkvami a bohatými cirkvami. Mnohé
problémy nie sú dostatoène preskúmané a zoh¾adnené ani v pastorácii. Aj v
Cirkvi objavujeme skupiny, ktoré stále nemajú primeranú mo�nos� vyjadri� sa
a spolupracova� ako napr. laici a obzvláš� �eny.

mentalita konzumu
32. Na náš �ivot a èinnos� negatívne pôsobí aj istý druh konzumnej men-

tality. Disponujeme znaènými prostriedkami (stavby, zdroje príjmov, pracovné
sily, atï.) a naša èinnos� sa èasto orientuje nie na skupiny chudobných, núdz-
nych a trpiacich, ale dávame sa do slu�ieb inštitúcii a záujmov, z ktorých majú
prospech predovšetkým majetné a zámo�né triedy.

solidarita s chudobnými
33. Prostredníctvom vedy a masovokomunikaèných prostriedkov sa sú-

èasné problémy dostávajú do povedomia širokých vrstiev. To má za následok
spoloèné a intenzívnejšie h¾adanie nových riešení. V Cirkvi sa o�ivil zmysel
pre spoloèenstvo, vzájomnú slu�bu a spoluzodpovednos�. Prehlbuje sa povedo-
mie, aké škandalózne je narastanie biedy ešte aj dnes, a zároveò rastie ocho-
ta rozhodne proti nej bojova�. Mnohí laici sa èasto aj bezplatne zasadzujú za
zlepšenie štruktúr a situácie vôbec.

Z tohto povedomia zodpovednosti sa mnohí spolubratia rozhodli �i� medzi
chudobnými a trpiacimi. Rád prijal nové úlohy v chudobných oblastiach i u
menšín. Takto chápeme aj o�ivenie predchádzajúcej otvorenosti a vnímavosti
nášho Rádu pre chudobných a trpiacich. Zmysel pe solidárnos� rastie i medzi
provinciami, èo mo�no pozorova� aj pri vzájomnejš spolupráci bratov v obasti
materiálnych potrieb.

B – Znaky nášho �ivota ako chudobných a menších 

pre spravodlivejšiu spoloènos�
34. Skutoènos�, �e mnohí ¾udia musia �i� v najkrajnejšej chudobe a v ne-

spravodlivej závislosti, èo je v rozpore s dôstojnos�ou a základnými právami
èloveka, nás zaväzuje spolupracova� na výstavbe spravodlivej a solidárnej
spoloènosti. 

Kristus nádejou novej spoloènosti
35. Stále viac sa šíri náh¾ad, �e svet predstavuje „komplexný systém“, v kto-

rom všetko na všetkom závisí. Avšak je aj „otvoreným systémom“, ktorý pri-
púš�a ïalší vývoj. Sväté Písmo nás uèí, �e Boh stvoril svet pre všetkých a po-
veril èloveka úlohou vybudova� spravodlivú a bratskú spoloènos� ako proroc-
kú predzves� budúceho sveta, kde si budeme navzájom slú�i� ako synovia jed-
ného Otca (Gal 5, 14).



Je�iš si zvolil cestu lásky, keï sa stal èlovekom v prostredí najchudobnej-
ších. Tento úkon jeho vôle oslobodzuje a objíma nielen nieèo, ale všetko a všet-
kých. Keï umiera na krí�i ako èlovek v krajnej chudobe a opustenosti, stáva
sa odpustením, zmieruje ¾udstvo s Otcom, miluje viac ako ktoko¾vek iný. Jeho
zmàtvýchvstanie prepo�ièiava našej nádeji novú silu na výstavbu novej spo-
loènosti.

Kristus našim modelom
36. V modlitbe, v nazeraní stretol František chudobného a ukri�ované-

ho Krista -– svedka lásky Otca k ¾uïom. Tak poznával a miloval Chudobného
a Ukri�ovaného i v jeho údoch – v ¾uïoch, obzvláš� v najchudobnejších a naj-
viac su�ovaných utrpením. Práve im chcel slú�i�. Láska k Ukri�ovanému nás
zaväzuje �i� v solidárnosti a pozornej láske s trpiacimi údmi, najmä striedmos-
�ou a pohotovos�ou podeli� sa s nimi o naše materiálne prostriedky a duševné
i duchovné dary. Je to vynikajúca cesta v š¾apajách sv. Františka. Verní našej
kapucínskej tradícii po nej s istotou prichádzame k trpiacemu bo�iemu sluho-
vi, chudobnému a ukri�ovanému Je�išovi Kristovi. Naše povolanie vy�aduje
od nás voli� si skutoène posledné miesto, aby sme Krista stretli tam, kde sa
prejavuje navonok (kenosis), v jeho vtelení a v jeho utrpení. Rozhodnutie by�
menším nám umo�òuje radostne a bratsky sa priblí�i� ku všetkým ¾uïom.

C – Niektoré hlavné smery nášho jednania

blahoslavenos� chudoby
37. Sme presvedèení, �e evanjeliová chudoba je Bo�ím darom, hodnotou,

a jej zá�itok bla�enos�ou. Príkladom nášho �ivota v radosti ohlasujme evanje-
liovú hodnotu chudoby všetkým ¾uïom, rovnako bohatým aj chudobným, aby
mohli �i� ako Bo�ie deti. Táto chudoba od nás vy�aduje úplnú ochotu da� k dis-
pozícii naše schopnosti, èas i materiálne dobrá.

revízia �ivota
38. Vo svetle Konštitúcii (Konštitúcie 60, 6) a dokumentu I. Plenárnej ra-

dy (46nn) je potrebné odvá�ne preskúma� náš �ivot ako jednotlitcov, aj ako
spoloèenstiev z h¾adiska u�ívania hmotných dobier, prísnosti zamerania by�
menšími, obsahu našej èinnosti. 

konkrétne znaky chudoby
39. Dobrovo¾ná vo¾ba pravej chudoby (Konštitúcie 4, 3) od nás vy�aduje,

aby sme veci, ktoré skutoène nepotrebujeme, dali tým, ktorí trpia núdzu. Kon-
krétne to mo�no uskutoèni� tak, �e ka�dá provincia alebo dom ustanoví urèité
percento príjmov, ktoré pou�ije pre chudobných. K chudobe patrí tie� spolu-
práca všetkých pri slu�bách a prácach pre spoloèenstvo, aby sme nemuseli
zamestnáva� personál, ktorý nie je nutný.

spojenie s chudobnými
40. Úèinne podporujme bratov i bratstvá, ktoré svoje prácu a �ivot spája-

jú s chudobnými a s vrstvami na periférii spoloènosti, ako nás k tomu nabá-
dajú Konštitúcie (Konštitúcie 60, 6).
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Naša výchova nech vedie k �ivotnému štýlu blízkemu chudobným a núdz-
nym. Preto chceme posmeli� najmä mladších bratov, aby vyu�ívali a aj h¾adali
mo�nosti nejaký èas �i� medzi chudobnými. Bratom, ktorí sú na to súci, u-
mo�níme špeciálnu prípravu pre prácu v takomto prostredí.

V našej èinnosti a slu�be uprednostòujme chudobnejšie vrstvy a jedno-
duchý ¾ud. Chceli by sme povzbudi� bratov i spoloèenstvá, aby prijímali aj ako
zamestnanie dobrovo¾né slu�by a neplatené práce medzi najni�šími a okrajo-
vými vrstvami spoloènosti. Podporujme bratov, ktorí èasto bez mzdy pracujú
medzi tými, èo sú najviac vzdialení od Krista.

IV. NAŠA APOŠTOLSKÁ ÈINNOS�

základy evanjelizácie
41. Evanjelizácia je základným prvkom �ivota a èinnosti nášho Rádu. Vy-

chádza z vtelenia Je�iša Krista, ktorý sa pre našu spásu stal èlovekom, a zá-
roveò v jeho osobe dosahuje svoj vrcholný bod. Jeho celý �ivot, poènúc od pr-
vého okamihu existencie a� po smr� a zmàtvýchvstanie je u� sám osebe
ohlasovaním Evanjelia (EN 6). On poslal svojho Ducha Svätého, aby ïalej vie-
dol dielo evanjelizácie. Je�iš Kristus je pre nás nav�dy jedineèný, neprekona-
te¾ný predobraz a vzor evanjelizácie.

My, kapucíni, sme èiastkou putujúcej Cirkvi, ktorú formuje Duch Svätý
a ktorej svetlom je Kristus. Tak h¾adáme vo všetkých kultúrnych premenách
zmysel a smer dejín, aby sme porozumeli, ako sa vyvíja nové ¾udstvo.

Ka�dý ohlasovate¾ Evanjelia musí svoje posolstvo najskôr sám �i�. Preto�e
všetci �ijeme vo ve¾mi rozdielnych situáciách, chceme pred ¾udí predstúpi� s po-
korou, ochotní poèúva� a prijíma�, pripravení vá�i� si a osvojova� pozitíva ka�-
dej kultúry. František, verný ohlasovate¾ Krista, �il Evanjelium naplno. Mal
srdce citlivé pre ¾udí, pe�íval ich radosti i bolesti a ponúkal im lásku a milosr-
denstvo Bo�ie. Nechajme pre�iari� aj naše ohlasovanie Evanjelia jeho príkla-
dom.

A – Evanjelizácia sveta v procese premien

kultúrne zmeny
42. Za posledných 20 rokov sa podmienky a prostredie pre �ivot vo svete,

v Cirkvi, a tie� v Ráde hlboko zmenili. Táto zmena priniesla aj pre Rád ïale-
kosiahle dôsledky.

Ako následok tohto kultúrneho prelomu sa zmenili aj urèité formy vyja-
drenia nábo�enských hodnôt, a tie� pre�ívania skúsenosti èloveka s Bohom.
Odjak�iva je èloveku vlastná tú�ba po transcendentne, po tajomstvách, ktoré
presahujú rámec materiálneho sveta. A� donedávna táto tú�ba nachádzala
svoj výraz v ustálených formách nábo�enského podania, ktoré však dnes u�
mnohokrát nevyhovujú. Materializmus, ateizmus, indiferentizmus nasto¾ujú
nábo�enské otázky a problémy, ktoré vyzývajú Cirkev i Rád h¾ada� nové formy
vyjadrenia u� spomínanej tú�by po transcendentne.
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Niektoré tradièné slu�by nášho Rádu stratili ve¾a zo svojej úèinosti: spove-
danie, pobo�nosti, kázne, ¾udové misie, zbieranie milodarov. V mnohých pro-
vinciách sa èinnos� bratov triešti na mno�stvo individuálnych nasadení, èím
ve¾mi trpí prorocké svedectvo celej provincie.

zmeny v Ráde
43. Rýchly vývoj foriem apoštolátu v Cirkvi prináša ïalekosiahle dôsled-

ky aj pre našu reho¾u. Preto poukazujeme na nasledujúce skutoènosti:
a) Znaèný pokles poètu diecéznych kòazov prinútil Rád prijíma� pasto-

raèné slu�by bez toho, aby sa vá�ne prihliadalo na našu vlastnú charizmu.
b) Rozšírenie sa radov laikov, èasto s odbornou kvalifikáciou v apoštol-

ských slu�bách, obohatilo náš apoštolát. Na mnohých miestach bratia neboli
na tento vývoj pripravení a na túto spoluprácu reagovali s obavou.

c) V reholi pribúda poèet bratov, ktorí neprijímajú ani status klerikov, ani
nemô�u vykonáva� tradièné slu�by bratov laikov. Títo bratia doposia¾ nenašli
formu apoštolského pôsobenia, ktorá by ich plne uspokojila a inšpirovala.
Predsa však aj napriek týmto zmenám náš apoštolát nemusí by� ochudob-
nený.

d) Nie všetci bratia klerici mô�u vykonáva� tradièné formy apoštolátu.
e) Úloha a zodpovednos� �ien v našej spoloènosti zaznamenala revoluènú

zmenu. Avšak ich rastúce zapájanie sa do slu�ieb Cirkvi mnohí pozorujú s ne-
pochopením.

nové nábo�enské povedomie
44. Kultúrne premeny, osobitne sekularizácia, priniesli so sebou aj zme-

nu nábo�enského povedomia a vyššie ocenenie ¾udských hodnôt.
a) Preto ¾udová zbo�nos�, kedysi tak významná pre náš apoštolát, má

dnes pre nábo�enské cítenie ¾udí u� len malý význam.
b) V kres�anských sektách s fundamentalistickým zameraním sa ozýva

tú�ba po osobnom stretnutí s Bohom. Silný pocit spolupatriènosti týchto siekt
vychádza v ústrety potrebe osobného vz�ahu a spoloèenstva. Preto sú pre dneš-
ného èloveka èasto prí�a�livejšie, ne� naše tradièné metódy apoštolátu.

c) Ekumenický duch II. Vatikánskeho koncilu prejavil ochotu k rozho-
voru s ostatnými kres�anskými cirkvami a priniesol nové hodnotenie ostat-
ných nábo�enstiev. Tento vývoj silne ovplyvnil misionársky ráz nášho Rádu.

nové docenenie spravodlivosti
45. Odozvou na chudobu a útlak je nový hlas po spravodlivosti vo všet-

kých smeroch. Zasadi� sa za spravodlivos� Cirkev pova�uje za podstatný prvok
evanjeliového �ivota a pôsobenia. Po�iadavka ohlasova� radostné posolstvo chu-
dobným, skrze spravodlivejší sociálny poriadok, uvádza do pochybnosti niek-
dajšie metódy výchovy a mnohé dnešné spôsoby myslenia. K tomu podotý-
kame:

a) Rád disponuje nespoèetnými dielami, zameranými na pomoc chudob-
ným: programy, ktoré sa zaoberajú obstarávaním �ivotných prostriedkov, prí-
strešia, obleèenia, atï. Tietie diela majú zväèša za cie¾ pomôc� v akútnej si-
tuácii biedy, èasto však nechávajú stranou tých, èo sú zajatí v štruktúrach,
ktoré biedy zapríèiòujú.

b) Je �a�ko hlása� spravodlivos�, ako základnú po�iadavku Evanjelia tým,
ktorí majú moc a bohatstvo.
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c) V mnohých èastiach sveta sú bratia nútení trvalo �i� v krízových si-
tuáciách a vykonáva� svoj apoštolát vo vojne, diktatúre, rôznych konfliktoch,
terorizme, hospodárskych krízach, epidémiách atï.

B – Naše stanovisko

nová fyziognómia Rádu
46. Tradièný obraz kapucínskej rehole sa ve¾mi zmenil. Reho¾a vo svojom

�ivote a èinnosti tieto zmeny nie v�dy brala dostatoène na vedomie. Preto aj
niektoré pokusy, ktoré nezodpovedali novým po�iadavkám, nedosiahli dobrý
výsledok. Predsa prakticky vo všetkých krajinách vyrastá nová podoba Rádu.
Na jej formovaní ve¾mi hlboko spolupôsobia kres�anské a františkánske hod-
noty. 

znovuo�ivenie apoštolátu
47. Je�išov �ivot a posolstvo boli burcujúcim ohlasovaním Krá¾ovstva Bo-

�ieho. Mocná sila premieòala bytie mnohých a prinášala nádej: „Èas sa na-
plnil, Krá¾ovstvo Bo�ie sa priblí�ilo, obrá�te sa a verte Evanjeliu“ (Mk 1, 15).
Mnohé hnutia obnovy a reformy v Cirkvi èerpajú silu z obnovenej viery v Slo-
vo Bo�ie. O�ivenie našej apoštolskej prítomnosti vo svete zodpovedá tej istej
hlbokej tú�be, ktoré František vyjadril: „To je to, èo by som chcel; to je to èo
h¾adám; to je to, po èom z celého srdca tú�im“ (1Cel 22). Evanjelium nie je pre
nás iba samotný systém hodnôt, ktoré platia pre �ivot a ktoré ohlasujeme, ale
je vlastnou formou a obsahom nášho �ivota a apoštolského úèinkovania.

celkové oslobodenie
48. Sme povolaní poukazova� na realitu a dynamiku našich èias, ako na

znak prítomnosti Bo�ej. Buïme si istí, Duch Svätý nás bude vies� a dá nám
spozna� vnútorný zmysel historického vývoja. Toto je východiskový bod pre
ohlasovanie Evanjelia Je�iša Krista. Vezmime na seba bolesti ¾udí a ich tú�by
po úplnom oslobodení. Odpovedajme na výzvu nies� volanie chudobných k Ot-
covi a èo najviac sa zúèastòujme na ich údele (Konštitúcie 46, 3). Na spoloènej
ceste národov k spravodlivej budúcnosti ohlasujme posolstvo pokoja a pokús-
me sa tak zneškodni� napätia. Tak nás František v prvej regule (Nreg) vyzý-
va zaèa� ohlasovanie Bo�ieho krá¾ovstva �ivotom v pokoji, uprostred ka�dé-
ho národa a kultúry. Spôsob, ktorým duchovne premenil Saracénov, spoèíva
v tom, �e nezaèneme spory, ani škriepky, ale pre Bo�iu vô¾u budeme poddaní
ka�dému ¾udskému stvoreniu (Nreg 16; 1Pt 2, 13).

Tak sa usilujme o úctu ku ka�dému, buïme pohotoví zaèína� rozhovor,
odkrývajme hodnoty, ktoré majú rovnakú cenu vo všetkých kultúrach, ako
dobro, pravda, sloboda, krása. Ony zjavujú Bo�iu prítomnos� a sú základom
jednoty.

budovanie univerzálneho bratstva
49. Ka�dý z nás je povolaný, ako brat, èi sestra, deli� sa s ostatnými o da-

ry, ktoré mu daroval Boh, pomáha� im �i� kres�anské povolanie a všestranne
budova� bratské spoloèenstvo; „pohnú� v zmysle evanjelia k trvalému a pokoj-
nému spoluna�ívaniu všetkých, ktorých rozde¾uje nenávis�, závis�, rozlièné
názory, triedna, rasová, národnostná príslušnos�“ (Konštitúcie 99, 2). Neod-



delite¾nou súèas�ou nášho evanjeliového poslania je obrana dôstojnosti a práv
chudobných. Naše povolanie menších budeme �i� hodnoverne, keï budeme
slú�i� ¾uïom skôr tak, �e pôjdeme spolu s nimi ich cestou, ne� by sme to chceli
uskutoèni� z pozície prevahy.

vernos� Cirkvi
50. Buïme verní Kristovej Cirkvi, ktorá spolu so všetkými ¾uïmi dobrej

vôle najlepšie chápe, ako vytvori� nové ¾udstvo. Vernos� našej františkánskej
charizme je podstatnou súèas�ou našej vernosti Cirkvi. Pod¾a Testamentu sv.
Františka musíme by� v�dy otvorení pre potreby a �a�kosti miestnej cirkvi.
Zdie¾ajme jej bolesti a nádeje pri vývine nových foriem a štruktúr. 

usporiadanie hodnôt
51. František charakterizuje v Testamente svoj �ivot viery ako proces stá-

leho obracania sa. Rovnako príchod Bo�ieho krá¾ovstva vy�aduje radikálne
obrátenie od ka�dého brata, èi spoloèenstva. Pre nás to znamená od základu
prehodnoti� zmysel nášho reho¾ného povolania a úlohy nášho spoloèenstva
v dnešnom svete. To vy�aduje preskúma� rozhodujúce kritériá našich úsud-
kov, ideí a hodnôt vo svetle Evanjelia, nalieha na nás, aby sme otvorili oèi i uši
pre pôsobenie Ducha Svätého vo svete, a tie�, aby sme sa uèili poslúcha�. Mu-
síme prizna�, �e èasto sme skôr ochotní našim bratom a sestrám káza�, ne�
s úctou naèúva� Duchu, ktorý z nich hovorí. Toto všetko nás núti preskúma�
naše plány, naše osobné poradie hodnôt vo svetle pravej poslušnosti, zalo�enej
na láske, ktorú František opisuje vo svojich napomenutiach (Testament).

C – Hlavné smery a podnety pre našu prax

pastoraèný plán
52. Prechádzajúce úvahy však musia nájs� odozvu v praktických podne-

toch. Preto s osobitným dôrazom odporúèame v ka�dej provincii a v ka�dom
reho¾nom okruhu zostavi� pastorálny plán, ktorý bude jasne formulova� našu
apoštolskú prítomnos� vo svete. Odporúèame, aby tento plán zahàòal všet-
kých bratov a všetky naše slu�by, èi u� individuálne alebo spoloèné. Ka�dá
provincia a ka�dá naša komunita vo svete musí urobi� odvá�ny krok, získa�
nový poh¾ad na našu apoštolskú úlohu, uvies� do praxe nové formy èinnosti
a vzda� sa tých foriem apoštolátu a štruktúr, ktoré u� nemô�u by� svedectvom
nášho evanjeliového �ivota.

kritéria
53. Pastoraèné slu�by nášho Rádu, ako farské práce, kázne, vysluhovania

sviatosti zmierenia, starostlivos� o duše, musíme znovu o�ivi� pod¾a nasledu-
júcich kritérií:

a) otvorenos� pre základné hodnoty èloveka;
b) primeraná obnova tak, ako to �iada Cirkev;
c) zoh¾adni� hodnoty, ktoré sú základom nášho �ivota a úèinkovania, pre-

dovšetkým by� menším;
d) zaèleni� sa do pastorálneho plánu provincie a miestnej cirkvi.
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cirkevné skupiny
54. Skupiny a hnutia, zamerané na obnovu Cirkvi, sú vá�nou otázkou pre

náš Rád, ako �ijeme Evanjelium.
a) Sú èas�ou pastorálneho plánu mnohých cirkví.
b) Predstavujú novú formu prítomnosti Cirkvi.
c) Sú ve¾kou silou evanjelizácie.
d) Umo�òujú uplatni� nové formy nábo�enského vyjadrenia zo Svätého

Písma, vytvára� pevné vz�ahy èloveka k èloveku a úèinne sa zasadi� za pre-
menu spoloènosti.

rozhodnutie sa pre chudobných
55. Volanie chudobných musí vyvola� ešte zrete¾nejšiu odpoveï v slu�-

bách a èinnostiach nášho Rádu.
a) Všetci bratia si musia by� stále viac vedomí dôstojnosti a práva chu-

dobných.
b) Výchova k zmyslu pre spravodlivos� musí by� neoddelite¾nou súèas�ou

nášho apoštolátu.
c) Z èrty „bratov menších“ vyplýva ochota ís� spoloènou cestou s chudob-

nými a ma� úèas� na ich �ivote, problémoch a bojoch.
d) Znovu kladieme dôraz na význam našej všestrannej práce pre chudob-

ných a medzi chudobnými. Tu upozoròujeme na novodobé formy ¾udského
utrpenia, ako napríklad osud nezamestnaných a sezónnych robotníkov, ¾udí
bez domova, uteèencov, obetí drôg, chorých na AIDS, osamelých a starých ¾u-
dí atï.

primeraná duchovná animácia
56. Rovnako dôle�ité je všíma� si záujmy i núdzu ¾udí v oblasti duchov-

ného �ivota a sprevádza� ich primeraným spôsobom s oh¾adom na odlišnosti
v nábo�enských postojoch a správaní. Pre nás z toho vyplývajú nasledovné
po�iadavky:

a) Nech naše bratské spoloèenstvá vedú presvedèivý evanjeliový �ivot.
b) Umo�òujme ¾uïom úèas� na našom duchovnom �ivote.
c) Otvorme naše domy najmä mladým, aby sme prispeli k ich vnútorné-

mu prehåbeniu a podporili duchovné povolania.
d) Vychovávajme duchovných vodcov, schopných sprevádza� ¾udí na ceste

k Bohu.
e) Postarajme sa o spovedníkov, ktorí majú kvalitné znalosti a skúsenos-

ti v morálnej a pastorálnej teológii a v psychológii.
f) Zriaïujme domy modlitby, ako to �iadajú konštitúcie (Konštitúcie 56,

1), zúèastòujme sa a podporujme zriaïovanie iných duchovných centier.

nové misionárske iniciatívy
57. Rád musí bra� vá�ne svoje úlohy voèi mladým cirkvám.
a) Usilujme sa odkry� známky prítomnosti Bo�ej v ka�dej kultúre.
b) Radi spolupracujme na výstavbe samostatných miestnych cirkví a na

primeranej výchove vhodných kòazov a laikov pre apoštolskú slu�bu.
c) Nášmu Rádu odporúèame usadi� sa v oblastiach, kde ešte neexistuje,

zvláš� v Afrike a vo východnej Ázii.
d) Odporúèame reholi posilni� svoje misionárske úsilie a pre misionársku

èinnos� vytvori� priaznivé mo�nosti spolupráce medzi provinciami.



e) Svoje oprávnenie má naša prítomnos� aj v krajinách, ktoré nedovo¾ujú
výslovne ohlasova� evanjelium, preto�e „najdôle�itejší apoštolát menšieho bra-
ta spoèíva v jednoduchom, rýdzom a radostnom �ivote Evanjelia vo svete“ (Kon-
štitúcie 145, 2).

masmédiá
58. Masovokomunikaèné prostriedky sú neodmyslite¾nou súèas�ou nášho

�ivota. Avšak odporúèame ich pou�íva� s vedomím plnej zodpovednosti, aby
podporovali novú atmosféru viery. To predpokladá:

a) aby sa masovokomunikaèné prostriedky pou�ívali na ohlasovanie Evan-
jelia;

b) aby sa bratia nauèili s nimi kriticky zaobchádza� a toto sprostredkovali
potom aj ¾uïom;

c) vies� laikov k ohlasovaniu krs�anského posolstva prostredníctvom tejto
oblasti.

spolu s OFS
59. Dôle�itú povinnos� vidíme v duchovnej asistencii františkánskeho

spoloèenstva laikov. Uskutoèòovaním tejto �ivej výmeny sa stáva naša apoš-
tolská prítomnos� pôsobivejšou. Zároveò sa sami obohacujeme darmi mno-
hých bratov a sestier, ktorí �ijú tú istú františkánsku charizmu vo svojom
laickom �ivote.

biblický apoštolát
60. Súèas�ou ve¾kej po�iadavky evanjelizácie, ktorú dnes Cirkev predkla-

dá je aj kni�ný apoštolát. Aj my, v súlade s našim františkánskym povolaním,
musíme da� patriènú dôle�itos� tejto výzve, ktorá je prejavom vôle Cirkvi.

sanitárna pastorácia
61. Starostlivos� o duše, èo sa týka chorých a starých, vy�aduje vhodný

výber a výchovu povolaní i ïalšie vzdelávanie samostatné, èi v doško¾ovacích
kurzoch. Osobitný význam pripisujeme súkromným návštevám chorých a pre-
starlých v ich bytoch, aby sa im takto dostalo èo najlepšej duchovnej i telesnej
pomoci. Podporujme aj dobrovo¾nú slu�bu, ktorú vykonávajú organizácie lai-
kov v nemocniciach a v bytoch.

citlivos� na všetky potreby
62. Existuje ešte mnoho èinností nášho Rádu v rozlièných oblastiach,

ktoré zodpovedajú po�iadavkám èloveka a Cirkvi i nášmu zameraniu: kultúr-
na, výchovná, publikaèná èinnos�, apoštolát v rodinách, práca s mláde�ou atï.
Láska, ktorá nás nabáda ohlasova� Evanjelium Je�iša Krista, vy�aduje trvalú
otvorenos� a pozornos� pre ka�dú novú cestu, ktorá sa objavuje v spoloènosti
alebo v Cirkvi.
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V. NAŠE POSOLSTVO SPRAVODLIVOSTI, POKOJA 
A ÚCTY K PRÍRODE 

Bo�í plán
63. Nasledovaním Krista v š¾apajách sv. Františka sme objavili novú úlo-

hu nášho povolania: ako bratia, �ivotom a poèínaním prorocky sa postavi� za
hodnoty spravodlivosti, pokoja a úcty k prírode.

Harmónia týchto troch skutoèností – to bol Bo�í plán v deò stvorenia.
Hriech ju porušil, a teraz je našou úlohou, spolu so všetkými bratmi a sestra-
mi vo svete sa prièini�, aby sa táto pôvodná harmónia obnovila, a tak pripravi�
cestu pre príchod Bo�ieho Krá¾ovstva na tento svet. Toto je plán Nového
zákona, ktorý Je�iš zaèal uskutoèòova�.

dar pokoja a spravodlivosti
64. Pokoj je dar, ktorý Pán sám zveril Františkovi a jeho nasledovníkom.

Preto aj našim povolaním je zvestova� tento pokoj svojím �ivotom a svojím ko-
naním. Musí by� zalo�ený na láske a pravde, ale po�iadavkám Evanjelia sku-
toène zodpovedá len vtedy, keï zahàòa v sebe aj spravodlivos�. Biskupská
synoda z roku 1971 hovorí: „Zasadenie sa za spravodlivos� a spolupráca na
premene sveta sa nám nepochybne javia ako podstatná dimenzia ohlasovania
evanjelia, a tie� ako poslanie Cirkvi oslobodi� ¾udské pokolenie od ka�dej for-
my útlaku.“

zamorená zem
65. Dnes hrozí celému svetu – vode, vzduchu, samotnej „matke Zemi“ –

zamorenie a barbarské znièenie.
Skutoènos�, �e pápe� Ján Pavol II. vyhlásil sv. Františka z Assisi za patró-

na ochrany �ivotného prostredia (29.11.1979) je aj pre nás pozvaním milova�
celé stvorenie v spravodlivosti a v pokoji tak ako sv. František.

A – Dnešná situácia

1. Známky smrti a známky �ivota v dnešnom svete

nové a komplexné problémy
66. Vo svete, v ktorom máme hlása� spravodlivos�, pokoj a úctu k prírode,

pozorujeme hlboké rany. Je preniknutý trpkou �alobou, ale zároveò aj atmos-
férou pulzovania nového �ivota. Pritom si musíme by� vedomí nasledovných
skutoèností: Mnohé problémy, najmä v oblasti vz�ahu hospodárstva a �ivot-
ného prostredia sú tak nové a komplexné, �e doposia¾ ani odborníci nemohli
ponúknu� dostatoèné a uspokojivé riešenie. Tak, napríklad nie je ešte �iadny
návrh na riešenie konfliktu medzi nadzamestnanos�ou a novou technológiou.
Kres�anské cirkvi u� predlo�ili významné výskumné práce, napr. plán pre no-
vý svetový hospodársky systém. Bez poznania takýchto výskumov nie je mo�-
né reálne posudzova� dnešné problémy a rovnako mieru zodpovednosti ¾udí za
túto situáciu.
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a – Známky smrti

nebezpeèenstvo deštrukcie
67. Tak, ako za èias Moj�iša, aj dnes mo�no poèu� volanie miliónov zú-

falých mu�ov a �ien, ktorí sú olúpení o svoje základné práva. Èloveku a svetu,
v ktorom �ije, hrozí znièenie. Prvýkrát v dejinách má èlovek v rukách takú
moc nad celou zemou, �e ju mô�e znièi�, alebo ju aspoò v znaènej miere urobi�
neobývate¾nou. V hre je teda budúcnos� našej planéty i celého ¾udstva.

militarizácia 
68. Od druhej svetovej vojny sa ¾udstvo nachádza v chronickom vojnovom

stave. Vojnový potenciál je stále väèší, vyvinutejší a nebezpeènejší. Na zbroje-
nie sa vynakladajú závratné sumy, èo narúša hospodársku rovnováhu. Chu-
dobnejšie národy sa potom zadå�ujú, a tým sa narúša ich normálny vývin i za-
medzuje mo�nos� úèinnej pomoci. Pokia¾ zbrojenie neustále stúpa, chýba také-
to nasadenie pre riešenie problémov miliónov, ktoré zomierajú hladom, nespo-
èetného mno�stva ro¾níkov, vyhnaných z ich pozemkov, opustených detí, kto-
rých poèet stále narastá, èi systematickej genocídy prebiehajúcej v niektorých
èastiach sveta.

otvorené a utajené násilie
69. Máme doèinenia s praktikami otvoreného násilia. Fyzické násilie voèi

osobám, vlastníctvu, sexuálne delikty, znásilnenia, trýznenie �ien a detí je
rozšírené aj v našom okolí. Potom existujú inštitucionálne, skôr skryté formy
násilia, napr. keï sa mnohonárodné spoloènosti v širokom boji o zisk, èi o ovlá-
danie trhov vymykajú úèinnej štátnej kontrole, keï sa nábo�enstvo stáva ná-
strojov politiky a fanatizmu (ako napr. niektoré formy islamu., „d�ihád – svä-
tá vojna“), keï pretrváva rasizmus, hoci v jemnej forme. Urèité skupiny ¾udí
pre svoju farbu pleti nedostanú prácu, upiera sa im �ivotný priestor, rasové
rozdelenie (apartheid) sa celkom otvorene politicky aj ideologicky osprave-
dlòuje. Takéto neprávosti mô�u poznaèi� �ivotný štýl celých národov.

znecitlivenie
70. Komunikaèné prostriedky nás vystavujú neustálemu útoku správ

o násilí. V dôsledku tohto tlaku sme sa u� mo�no stali necitlivými. Hovorí sa,
�e v tých, ktorí pre�ili bombardovanie Hirošimy a Nagasaki, sa v priebehu
nieko¾kých hodín vyvinula necitlivos� na bolestivé výkriky, aby vôbec sami
mohli pre�i�. Aj my poèujeme mnohé výkriky chudobných medzi nami: milió-
ny nenarodených v ka�dom roku, vykoris�ovanie �ien, ne¾udské pracovné pod-
mienky, rôzne spôsoby odopierania slobody, systémom podmienená nezamest-
nanos�, ktorá sa ospravedlòuje rastom hospodárstva, stále väèšia priepas� me-
dzi bohatými a chudobnými vo vnútri i mimo krajiny, terorizmus, trýznenie ...
Mohli by sme sa opýta�: Stali sme sa aj my necitliví? Aj v nás sa vyvinul obran-
ný mechanizmus potláèania smrti okolo seba?

masmediálna manipulácia 
71. Nové technológie a masovokomunikaèné médiá by mohli svetu otvo-

ri� netušené perspektívy. Èasto však sú manipulované tými, ktorí majú v ru-
kách moc, a nie v�dy sa zaujímajú o pokrok spravodlivosti v evanjeliovom po-
nímaní. 
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ohrozená budúcnos�
72. Rastú obavy z narušenia ekologickej rovnováhy zneèistením riek a mo-

rí, atómovým odpadom, exhalátmi z priemyslu, dopravy, poškodzovaním i ni-
èením prírody. Odumierajú tisíce rastlinných a �ivoèíšnych druhov. Rozsiahle
oblasti zemského povrchu sú vyèerpané a zamorené, lesom hrozí smr�, rozras-
tajú sa púšte. Celé ¾udstvo vidí svoju budúcnos� ako ohrozenú.

b – známky �ivota

boj za �ivot
73. Mnohí ¾udia si uvedomujú vá�nos� situácie a reagujú na toto nebez-

peèenstvo smrti. Sú to skupiny, ktoré ¾udsky i finanène podporujú �eny, èo sa
rozhodli, èasto nie bez ve¾kých �a�kostí, neurobi� potrat. Ïalej tí, ktorí ne-
h¾adia na riziko, keï zrete¾ne a jednoznaène vyzývajú k obráteniu svoje okolie.
Iní sa zas, proti prúdu, ale bez násilia zasadzujú za sociálne premeny, dodr-
�iavanie medzinárodných zmlúv, aby vlády neporušovali ¾udské práva, anga-
�ujú sa v rôznych hnutiach, ktoré volajú po mieri a pracujú preò èestne a s ne-
malým osobným nasadením. Okrem takýchto skupín sú aj mnohí jednotlivci,
medzi nimi známi muèeníci našich èias, ktorí za ¾udskos� a mier obetovali
�ivot, ako Mahatma Gándhí, Anne Frank, Martin Luther King, Maximilián
Kolbe, Dietrich Bonhoeffer, Oscar Romero, Titus Brandsma a iní. Jestvujú
milióny tichých muèeníkov, ktorí v záujme �ivota nasadili vlastný �ivot, ako
svedectvo a hrádzu proti smrtiacim silám. 

boj za ekologickú rovnováhu
74. Iné nové hnutia bojujú za zachovanie ekologickej rovnováhy, záchra-

nu lesov, prírodných rezervácií, rastlinných a �ivoèíšnych druhov, za obnove-
nie èistoty vôd a ovzdušia, najmä v priemyselných centrách. Ide o skutoèné
„kri�iacke výpravy“ na ochranu a pomoc ohrozenej prírode.

2. V Cirkvi: tienisté a svetlé stránky

�a�kosti Cirkvi
75. �ivot dnešnej spoloènosti je neobyèajne mnohostranný a kompliko-

vaný. Preto je dnes pre Cirkev ne¾ahkou úlohou da� tým, ktorí h¾adajú spra-
vodlivejší svet, realistickú a výsti�nú odpoveï. Je ve¾mi obtia�ne posúdi�, s
ktorými sme sa stretli. Sme zoèi–voèi ve¾kému pokušeniu reagova� ako väèši-
na – odda� sa fatalizmu.

a – tiene

nebezpeèenstvo uzotvorenosti
76. Ako všetky inštitúcie, ktorých trvanie nie je len krátkodobé, ani Cir-

kev sa nevyhne nebezpeèenstvu uzavrie� sa do svojej minulosti, zvyklostí, do
sveta svojich vlastných štruktúr a problémov. Mo�no sme si ešte nie dos� ener-
gicky polo�ili otázku, ktorú predlo�il Pavol VI. na biskupskej synode v r. 1974:
“Èo sa uskutoènilo z tejto skrytej energie radostného posolstva, ktoré má silu
dotknú� sa svedomia èloveka v jeho håbke?” (EN 4).



dvojèlennos� doktríny a akcie
77. Necítime sa aj my kres�ania, jednotlivci èi skupiny, spokojní v „indi-

vidualistickej spiritualite“, odrezaní od skutoèného �ivota ¾udskej spoloènos-
ti? Nechýbame práve tam, kde sa pácha krivda? Alebo nie sme dokonca slepí
na bezprávie, ktoré konáme my sami? Cítime sa istejšie v úlohe vodcov a uèi-
te¾ov. Azda je pravda, �e my, ako Cirkev nie sme ve¾mi zvyknutí otvorene sa
vystavova� napätiu, nieèo si vypoèu�, da� si poveda�. Málo vieme objasni�
našim bratom ich práva a sprevádza�, èi u� jednotlivcov alebo skupiny v ich
vývoji. Naša reè v otázkach spravodlivosti je dos� zrete¾ná, ale èi máme od-
vahu, práve tak ako aj Cirkev, prikroèi� k skutkom?

b – svetlo

boj za ¾udské práva
78. Zvláš� od 19. storoèia sa Cirkev usilovala systematicky formulova�

svoju sociálnu náuku, aby povzbudila veriacich anga�ova� sa v sociálnej oblas-
ti. II. Vatikánsky koncil a prúdy myslenia v teológii poèas nasledujúcich rokov
priniesli jednoznaènú orientáciu na èloveka. Aj sv. Otec a biskupi nás dnes ve-
dú týmto istým smerom. V mnohých krajinách Cirkev otvorene bráni ¾udské
práva pred diktátormi, prírodu pred bezoh¾adným zaobchádzaním a èasto je
jediná, ktorá nieèo také koná. Znovuobjavenie lásky Je�iša k ¾uïom našlo
všade pozitívnu odozvu a otvorilo nám bránu do budúcnosti. Bla�ené velebe-
nie spravodlivosti a pokoja sa zdá by� zvláštnym darom Ducha pre naše èasy,
a predovšetkým pre mláde�.

3. V našom Ráde: tiene a svetlo

a – tiene

„psychická necitlivos�“
79. Ani my, kapucíni, sa nevyhneme nebezpeèenstvám a obmedzova-

niam, ktoré sprevádzajú Cirkev. Bývalý generál Paschal Rywalski sa v okru�-
nom liste z príle�itosti Generálnej kapituly r. 1982 vyjadril: „Èo sa týka našej
prítomnosti vo svete, èasto pokrivkávame za sv. Rímskou Cirkvou. Trpíme na
„psychickú necitlivos�“ voèi problémom sveta“ a rôzne otázky, polo�ené v Ráde
poèas posledných rokov, túto skutoènos� potvrdzujú.

Aj èo sa týka klerikálneho správania, máme ešte èo napráva�. Èasto máme
sklon podporova� vyššie triedy preto, �e aj ony podporujú nás. A dávame si
pozor, aby sa náš postoj k svetu neodlišoval od stanoviska masovokomuni-
kaèných prostriedkov.

b – svetlo

nová viera v budúcnos�
80. Najnovšia úloha Rádu, ako ju ozrejmujú doplnené Konštitúcie z r. 1968,

Plenárne rady a poèetné miestne stretnutia nám otvárajú nové netušené cesty
do budúcna. Stále silnejšie a jasnejšie sme si vedomí, èo sa deje v ¾udstve,
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a tie� èo pre nás, pre bratov znamená Je�išov príkaz. O tom svedèí medziiným
aj nový spôsob našich vzájomných stretaní sa ako ¾udí, jednak v ka�dodennom
vzájomnom styku èi v praxi poslušnosti.

Dúfame, �e aj Rád vá�ne preskúma súèasnú situáciu, �e tak, ako na za-
èiatku, poèúvne svoje pôvodné povolanie a prijme odvá�ne rozhodnutia.

B – Kritéria a motívy nášho rozhodovania

rešpekt k ¾udským právam
81. Prvým kritériom je rešpektovanie základných ¾udských práv. To zna-

mená postavi� èloveka a jeho práva znovu do centra nášho záujmu, reagova�
v�dy, keï je ¾udský tvor alebo národ postihnutý krivdou, keï sa mu bráni
v normálnom vývoji, keï je akouko¾vek formou vylúèený z úèasti na spoloèen-
skom a kultúrnom �ivote (Konštitúcie 99, 1–2), zasiahnú� v�dy, keï prírode
hrozí poškodenie alebo zneu�ívanie.

pre ¾udí
82. Je�iš zahynul pre dobro èloveka. On je „Spravodlivos�“ (Iz 45, 8)

a „Náš Pokoj“ (Ef 2, 4). On vzal na seba naše neprávosti, aby sme my dosiahli
plnos� �ivota, aby nikto nebol z neho vylúèený, aby sa poslední stali prvými.
Jeho vô¾a je utvori� spoloèenstvo bratov zo všetkých ¾udí. Našim kres�anským
povolaním je pre toto spoloèenstvo statoène �i� a odvá�i� sa na èoko¾vek, ak je
to potrebné, a� po násilnú smr�. Ak je beh �ivota, ktorý prináša pokoj, bloko-
vaný nespravodlivos�ou alebo iným zlom, vtedy sme povolaní bojova� za to,
aby bol znovu všetkým prístupný �ivot v plnosti.

skúsenos� sv. Františka
83. František tieto skúsenosti pre�íval v nasledovaní Krista. Ohlasova�

pokoj a �ivot v jeho plnosti (Test 23) – v tom videl svoju úlohu. Konal to s
rados�ou tých, ktorí smú darova� �ivot, ale tie� ducha pokánia a obrátenia,
ako aj Je�iš vylial svoju krv, aby mohol dokonèi� svoje poslanie pokoja (Ef 2,
4). Najskôr bol sám mu�om pokoja, a� potom zvestoval pokoj.

preferovanie „vylúèených“
84. František tak, ako aj Je�iš, ohlasoval pokoj všetkým, no od zaèiatku

dával prednos� „vylúèeným“ (Test 1,3). Vystupoval ako menší, opieral sa o naj-
menších, robil to bez násilia, bez mocenských prostriedkov, ale s rozhodnos�ou
a napriek všetkým rizikám (napr. návšteva sultána).

univerzálne bratstvo
85. František �il v pokoji, ohlasoval ho s úctou a bez nároku na odmenu

všetkým ¾uïom, zvieratám a veciam, ako bratom a sestrám, èlenom tej istej
rodiny. Veril, �e ka�dý tvor sa mô�e sta� bratom: sultán, vlk, oheò ... Tak do�i-
èil prírode i ¾uïom za�i� svoje právo tým, �e ich videl, ako ich vidí Boh a jed-
nal s nimi, ako s nimi jedná Boh. 

naša charizma
86. František nám zveril zvláštnu charizmu pre pokoj, spravodlivos� a pre

prírodu. Pritom uprednostòoval h¾adisko chudobných a aj Františkov syn vidí
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a posudzuje všetky veci z tohto zorného uhla. Zmier a úcta k stvoreniu, to sú
cesty, ktoré nám ukazuje sv. František, aby sa nám podarilo dosiahnú� pravý
pokoj a súlad. A to sú podstatné úlohy nášho povolania.

náš apoštolát
87. To všetko mo�no pre�íva� v najväèšej slobode a rozmanitosti, predsa

však nemo�no necha� stranou ten podstatný obsah, bez ktorého by bola naša
františkánska charizma otáznou. Pavol VI. nám na Generálnej kapitule v r.
1976 povedal: „Chceli by sme pripomenú� najvlastnejší charakteristický znak
ducha Vášho Rádu, ktorý sa nám zdá aj dnes dôle�itý, a ktorý musí by� vyzdvi-
hnutý, zvláš� vo Vašom apoštoláte: toti�, aby ste boli v ka�dej situácii pôvodca-
mi pokoja medzi ¾uïmi.“

... vykroèi� s odvahou
88. Naše Konštitúcie z r. 1982 nás v duchu línie plenárneho zasadania v

Quito (9, 17), Mattli (4, 22, 27) a v Ríme (6, 8, 12, 31, 42, 44) posme¾ujú urobi�
odvá�ny krok. Bez ostychu chceme mocným a vladárom národov prináša� po-
solstvo obrátenia k spravodlivosti a k zodpovednosti za pokoj (Konštitúcie 145,
4). Mnohí naši bratia tak konali v minulosti a zriedka bez rizika. Tí, ktorí sa
o to pokúšajú dnes, nie v�dy nachádzajú oduševnenie a súhlas.

objavi� sv. Františka
89. Ide o to, aby sme znovu objavili skrytú silu našej charizmy. Talianski

biskupi z príle�itosti 800. výroèia Františkovho narodenia napísali: „Bez ná-
roku meni� vtedajšie sociálne štruktúry František skutoène zrevolucionizoval
èasy, v ktorých �il. Obnovil vedomie ¾udí, a tak aj tvár spoloènosti“ (L´Osser-
vatore Romano, 14.3.1982; Konštitúcie 4). 

kapucíni ako predvoj spravodlivosti a pokoja
90. Aj tradícia nášho Rádu nás povzbudzuje zasadi� sa za pokoj a spra-

vodlivos�. Naozaj, kapucíni od svojho zaèiatku niesli všade so sebou dielo po-
koja a spravodlivosti v jednoduchej forme, predovšetkým kázòami, ale aj di-
plomatickými misiami ve¾kého formátu, prostredníctvom vynikajúcich osob-
ností, akými boli Hyacint z Kasaly, Marek z Aviana, Vavrinec z Brindisi a i.

C – Hlavné smery našej praxe

poh¾ad na Ukri�ovaného
91. Poh¾ad na Je�iša a na jeho údy prostredníctvom kontemplácie nám

umo�ní premeni� sa. ¼udia utláèaní a zo spoloènosti vylúèení sa stanú našimi
bratmi a sestrami, našimi uèite¾mi. Pri Je�išovi a týchto jeho trpiacich údoch
za�ijeme obrátenie k pokoju, a to nie teoreticky, le� tak, �e ono sa stane impul-
zom ku konkrétnemu, odvá�nemu konaniu. To nás povedie na cestu krí�a
a uschopní milova� všetkých, dokonca i našich nepriate¾ov, ako to vy�aduje na-
še františkánske dielo pokoja. Tento poh¾ad modlitby na Krista a jeho údy
nám dá sám osebe spozna� nutnos� zmeni� v našom osobnom i spoloènom �i-
vote ve¾a vecí, ktoré sa nám predtým nezdali dôle�ité. To nás privedie k zmene
priority hodnôt a pomô�e nám zaèa� �ivot odznova, z novej inšpirácie.
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spoji� �ivot s vylúèenými
92. Vydedenci tohto sveta majú prednostný prístup do Bo�ieho krá¾ovst-

va a radostnú zves� prijímajú ako prví (Lk 4, 16–19). Preto, ak chceme sku-
toène poèu� volanie chudobných, tak bratské spoloèenstvá medzi nimi sú pre
náš Rád príkazom doby. Sme š�astní, �e máme tak mnoho bratov, ktorí majú
denný kontakt s utláèanými. To nám všetkým pomáha poèu� volanie chudob-
ných, zahrnú� ho do našich modlitieb a odpoveda� naò našim povstaním proti
všetkému, èo ¾udí utláèa. Nasledujme príklad sv. Františka, ktorý neustále
chcel prichádza� k malomocným a uèi� sa od nich (Nreg 9, 2).

dráma biedy
93. Myslime na slová Pavla VI., ktoré asi pred 20 rokmi adresoval re-

ho¾níkom: „Akú odozvu nájde v súèasnosti volanie chudobných? Ono musí by�
pre Vás predovšetkým zákazom všetkého, èo by mohlo akýmko¾vek spôsobom
znamena� kompromis so sociálnou nespravodlivos�ou. ïalej Vás zaväzuje, so
zrete¾om na po�iadavky sociálnej spravodlivosti, Evanjelia a Cirkvi, burcova�
svedomia k bdelosti pred touto drámou biedy. Pre niektorých z Vás sa stane
volanie chudobných impulzom vzia� na seba �ivotné podmienky chudobných,
aby ste sa tak podelili o ich utrpenia a tú�by“ (ET 18).

nová škola
94. Musíme ešte ve¾a urobi�, aby sa nám tento návrat podaril. Je to nová

škola pre naše srdce a pre naše zmýš¾anie. František dlhý èas navštevoval
tých, èo spoloènos� vyhostila zo svojich radov, kým jasne pochopil svoje povo-
lanie. Na uliciach, námestiach a v kontakte s tými, èo nikoho nemajú, keï na
vlastnom tele pocítime krivdu a násilie, ktorého obe�ami sú deò èo deò, aj my
lepšie pochopíme hlboký zmysel nášho povolania. Tak uèil aj Je�iš v kontakte
s ¾uïmi, ktorých spoloènos� tých èias vylúèila spomedzi seba a nimi pohàdala.

alternatíva
95. Program našej základnej formácie musí zaisti�, aby mladší bratia mo-

hli získa� tieto skúsenosti. To isté však platí aj pre formáciu trvalú. Nenechaj-
me nevyu�itú ani jednu príle�itos� informova� o týchto skúsenostiach aj èle-
nov františkánskych laických bratských spoloèenstiev i ¾udí, s ktorými sa den-
nodenne stretávame. Pritom, ako synovia sv. Františka, si buïme vedomí,
�e nestaèí predklada� riešenia alebo alternatívy. My sami musíme takými al-
ternatívami „by�“ a „�i�“ a prosi� Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Oso-
bitná vïaka patrí tým našim bratom a bratským spoloèenstvám, ktoré sa na
všetkých úrovniach denne podie¾ajú na �ivote „najmenších“, ktorí s nimi spo-
loène trpia a bojujú, všetkým tým, èo denodenne rozlièným spôsobom a èasto
v úplne beznádejným situáciách uskutoèòujú Kristov príkaz bratstva.

zrieknutie sa násilia
96. Podstatným prvom Františkovho obrátenia bolo jeho zrieknutie sa

násilia. V tomto duchu uznávame hodnotu ¾udskej osoby a odmietame násilie
ako prostriedok k náprave bezprávia. Tak isto podporujeme odmietanie vo-
jenskej slu�by z dôvodov svedomia, so všetkou rozhodnos�ou odmietame trest
smrti a ka�dú formu muèenia.
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medzinárodná spolupráca
97. Keï�e chceme, aby sa spravodlivos�, pokoj a ochrana �ivotného pro-

stredia stali špecifickými slu�bami našich provincií a bratských spoloèenstiev,
vy�aduje to vytvori� medzinárodný sekretariát z bratov, ktorí by boli pre tento
úèel plne k dispozícii. Jeho úlohou bude vybudova� a koordinova� túto slu�bu
v celom svete františkánskym spôsobom. Generálne definitórium bude napo-
máha�, aby sa tento nezamlkajúci hlas chudobných stal zále�itos�ou celého
Rádu. Mohol by tie� spolupracova� s inými skupinami v Ráde, èi mimo, ktoré
na medzinárodnej úrovni sledujú ten istý cie¾. Naliehavo prosíme aj provincie,
aby zriadili takýto sekretariát, pokia¾ ešte nejestvuje a obsadili ho schopnými
¾uïmi.

program animácie
98. Bude potrebné zostavi� konkrétny program na podporu spravodlivos-

ti, pokoja a ochrany �ivotného prostredia. Naše rozhodnutie zasadi� sa o tieto
hodnoty sa musí opiera� o seriózne vedecké údaje. Preto sú potrebné dosta-
toèné informácie a tie� výchova expertov v týchto oblastiach. Zároveò musíme
vychádza� zo solídnych podkladov, predovšetkým Svätého Písma a potom kri-
tického štúdia, spisov a �ivota sv. Františka. Našich univerzitných profesorov,
medzi inými tých, èo sú na františkánskych univerzitách - Antonianum v Rí-
me, sv. Bonaventúru v USA a v iných našich centrách, pozývame, aby pripra-
vili semináre a vzdelávacie programy s týmto zameraním, a tie� aby túto prob-
lematiku predlo�ili ako študijnú látku.

revízia �ivota
99. Z našich spoloèenstiev musí vymiznú� akáko¾vek forma bezprávia

a nerovnosti, zvláš� ak niekde ešte existuje klerikalizmus. Zodpovedne postu-
pujme pri vyplácaní mzdy našim zamestnancom a zva�ujme do akých bánk
ukladáme naše peniaze.

ochrana prírody
100. Bratia nech bedlivo dbajú na ochranu prírody. Nesmieme si ponecha�

nijaké lesy alebo záhrady, keï ich ani my, ani iní nevyu�ívame, ale tie� sa
pod¾a mo�nosti vyvarujme preda� ich takým kupcom, u ktorých hrozí ne-
bezpeèenstvo zneu�itia. Spájajme sa so všetkými, ktorí bojujú proti akejko¾vek
forme pustošenia prírody. 

spolu so všetkými
101. V úsilí o výstavbu spravodlivejšieho sveta iste nie sme prví, ani jediní,

ani bezpodmieneène najschopnejší. V mnohých prípadoch urobíme najlepšie,
èo mô�eme, ak budeme podporova� u� jestvujúce skupiny, a to spôsobom vlast-
ným synom sv. Františka. Predovšetkým chceme spolupracova� na iniciatí-
vach z kruhov františkánskej rodiny. 

ve¾kos� nášho povolania
102. V našom povolaní jestvuje skrytá sila a ve¾kos�, ktorú sme ešte plne

neobjavili. Ako František, aj my sme poslaní �i� a tým zvestova� pokoj a zmie-
renie. Našim povolaním svedèíme, �e je mo�né na tomto svete �i� ako bratia
vo vz�ahoch, ktorých základom je spravodlivos� a pokoj. Zároveò sa u� samot-
ným povolaním stávame ochrancami prírody, ktorú Stvorite¾ zveril všetkým.
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ZÁVEREÈNÉ SLOVO

Naše rokovania sme ukonèili v sobotu 27. septembra 1986, ktorá je ako
ka�dá sobota zasvätená Márii, Krá¾ovnej nášho Rádu. Na záver nášho stret-
nutia mô�me zvola� jej slová z chválospevu „Magnificat“: „Celé naše bytie vele-
bí ve¾kos� Pána, náš duch jasá v Bohu, našom Spasite¾ovi ...“

Pozvanie premýš¾a� na tému „Naša prorocká prítomnos� vo svete: �ivot
a apoštolské pôsobenie“, ktoré sme dostali pred tromi rokmi, pova�ujeme za
zaèiatok èasu milosti. Pre nás, delegátov a pre všetkých bratov je úèas� na tejto
milosti výzvou pokraèova� v zapoèatej ceste, ochotne prija� myšlienky tohto do-
kumentu a odvá�ne uskutoèòova� jeho návrhy.

Do budúcnosti h¾adíme plní nádeje a v dôvere Pánovi, ktorý v predošlých
èasoch Rádu èasto zázraène pomáhal. Boh, ktorý toto dielo zaèal, nech ho aj
dokonèí, a� do dòa príchodu Je�iša Krista, nášho Pána.



ZHROMA�DENIE RÁDU
LUBLIN – PO¼SKO (1. – 26. SEPTEMBER 1992)

LIST Z LUBLINA





BRATIA ZHROMA�DENÍ NA STRETNUTÍ VŠETKÝM BRATOM RÁDU: 

Pozdravenie a pokoj v Pánovi!

Po dlhých prípravach, ktorými �il Rád sa uskutoènilo Zhroma�denie na
tému: Identita a kultúry. My, delegáti a predsedajúci devätnástich Konferen-
cií Rádu spolu s generálnym ministrom a jeho definitóriom sme sa
zhroma�dili od 1. do 26. septembra 1992 v Lubline v Po¾sku, uprostred ¾udu,
ktorý preko-nal utrpenia a prenasledovania a� do pádu komunizmu a teraz
pre�íva hlboké zmeny vo všetkých oblastiach �ivota.

V èase stretnutia bolo postavených mnoho otázok. Zakúsili sme èosi nové.
Rád po prvýkrát zorganizoval Zhroma�denie. So zvláštnou silou na òom bolo
poèu� hlasy jednotlivých konferencií a v poèetnom zastúpení prítomných bra-
tov laikov, ktorí mohli vnies� svoj vlastný vklad.

Chceme vám sprostredkova� novos� našej skúsenosti skrze tento rodinný
list. Okrem odkazov obsahuje aj otázky a pochybnosti. Sú to otázky otvorené,
nad ktorými ka�dá kultúra, ka�dá èiastka Rádu, ka�dé spoloèenstvo a ka�dý
brat, sú povinný sa pristavi�, preto�e odpovedajúc na ne, zistíme kým sme.
Z druhej strany sme povinný �i� v neustálom h¾adaní bez tú�by na dobytie
nemennej istoty vo všetkom a za ka�dú cenu. Osobitne bude tie� vypracovaná
špeciálna dokumentácia, èo si prialo celé Zhroma�denie, kvôli lepšej informo-
vanosti bratov a taktie� kvôli slu�be lepšieho pre�ívania tu zrodeného obsahu
v Konferenciách a všetkých èastiach Rádu.

Cie¾om Zhroma�denia, ako viete, bolo preverenie cesty ktorou sa zaèal u-
bera� náš Rád po II. Vatikánskom koncile a nazeranie našej identity zo špeci-
fického poh¾adu inkulturácie a dialógu medzi kultúrami, ako aj spoloèných
vyhliadok do budúcnosti.

Priebeh Zhroma�denia nebol oslobodený od �a�kostí. Mo�no, medzi iným,
aj z dôvodu mnohosti tém dialógu a mo�no aj kvôli ich šírke. Chví¾ami sa zda-
lo, �e nevieme, ktorým smerom sa budú ubera� práce a ich dynamika sa nie
v�dy javila zodpovedajúcou. Na povrch vyšli dve tendencie: jedna smerovala
viac k skúsenosti, druhá smerom k oblasti zásad. Aj to urèilo èas� našej cesty,
stanúc sa výzvou k úvahe a podnetom k preh¾beniu témy a k väèšej zhode.
Avšak okrem radosti zo stretnutia sme pre�ili dialóg medzi kultúrami, nad
ktorým sme sa pozastavili, nadchnutí presvedèením, �e naša práca je ovocím
vzájomného naèúvania sebe i celého Rádu.

Vyslovujeme vám, bratia, hlbokú vïaènos� za vklad vnesený do tejto brat-
skej udalosti. Bratom technikom ïakujeme za to, �e s kompetenciou a v duchu
slu�by konkrétne spolupracovali na jej realizácii, bratom Poliakom za prijatie
a cit pre pohostinnos�. Zvláš� tu chceme podèiarknú� našu spokojnos� zo sa-
mej iniciatívy ministra generála a jeho definitória oh¾adom zvolania Zhroma�-
denia, tak ako sa na tom uzniesla Generálna kapitula v r. 1988.
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I.  ODKIA¼ PRICHÁDZAME: PREKONANÁ CESTA

Od II. Vatikánskeho koncilu a Konštitúcii 1968 náš Rád prekonal dlhú
cestu. V tomto procese bol podporovaný piatimi PRR, cez mnohé výzvy gene-
rálnych ministrov a ich definítorov, ako aj skrze zaanga�ovanie sa mnohých
bratov, ktorí si zobrali k srdcu obnovu Rádu, vedomí si nášho vrastenia do
sveta, ktorý sa neprestajne vyvíja. Je to cesta zásadne pozitívna, ako to vyply-
nulo z jednotlivých správ devätnástich konferencií, vypoèutých poèas prvého
tý�dòa prác, ako aj z dialógu, ktorý po nich nasledoval.

Poh¾ad na prekonanú cestu poèas posledných desa�roèí ukazuje mnoho vý-
znamných zmien, nezbavených lesku i tieòov. Spomedzi pozitívnych zmien
zaznamenávame:
– zmysel pre bratstvo, obnovený a opravdivo pre�ívaný, ktorý sa opiera o úc-
tu k osobe, na uznaní bohatstva druhého brata a uvedomení si mnohosti
foriem;
– sna�enia posledných rokov prekona� krízu �ivota modlitby;
– úprimné h¾adanie spôsobu, ako pre�íva� chudobu–minoritu uprostred rôz-
nych kultúr;
– otvorenie sa voèi spoloènosti a ¾udským problémom, a v dôsledku toho pri-
spôsobenie nášho apoštolátu;
– nový spôsob našej prítomnosti v krajinách, kde sú mladé cirkvi;
– rastúce zaanga�ovanie, hoci ešte nedostatoèné, na vá�nych problémoch
spravodlivosti, pokoja a ochrany prírody;
– nadovšetko obnovené úsilie poèiatoènej a trvalej formácie, ktorá je zároveò
verná charizme a otvorená aktuálnym problémom ako aj voèi celkovému všte-
peniu do vlastnej kultúry;
– predovšetkým chceme vyslovi� dôveru tým èastiam Rádu, ktoré sa podu-
jali na iniciatívy v smere opravdivej inkulturácie našej charizmy.

Rovnako ale nechýbajú ani nedostatky, ktoré od nás po�adujú anga�ovanie
sa na ich náprave v evanjeliovej perspektíve. Taktie� existujú pekné doku-
menty, ktoré ale nie sú v�dy dostatoène poznané. A tu chceme pripomenú� nie-
ktoré menej pozitívne aspekty:
– v našom kapucínskom svete sa udiali zmeny, ale èasto skôr v litere a štruk-
túrach, ako v �ivote bratov a bratských spoloèenstiev;
– niektoré situácie sú zablokované z dôvodov zle chápanej tradície a strachu
pred novým;
– èasto sa nedoká�eme oslobodi� od ve¾kých konštukcií, ktoré dusia auten-
tický kapucínsky �ivot – ide tu o istý spôsob �ivota v zabezpeèení, ktorý nedo-
ká�e prijíma� riziká odvá�nych podujatí a tvorivej spontánnosti;
– naša kritika èasto zostáva kritikou slova a nepretvára sa v èiny, aby zme-
nila konkrétne, falošné alebo nespravodlivé stavy;
– predovšetkým nedostatok zodpovedajúcich odpovedí na výzvy, ktoré pri-
chádzajú z nových situácii, najvýraznejšie ale v oblasti inkulturácie našej cha-
rizmy, èoho následkom je pochybnos�, nedostatok zados�uèinenia, skutoèné
utpenie duše a naša neopravdivos� ako na poli dušpastierskom tak aj na poli
povolania.
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Taktie� potvrdzujeme, �e na niektorých obzoroch objavujeme problémy:
– mnohos� foriem, nedostatok pastoraèných plánov, prax miestnej kapituly,
a najvýraznejšie v oblasti modlitby a chudoby.

Oblas�ou najvýraznejšie akútnou, v ktorej sa objavujú �a�kosti a nedostat-
ky je formácia:
– nedostatok formátorov, ako aj plánov a programov �ivota, èi u� v jednotli-
vých èastiach Rádu alebo v miestných bratských spoloèenstvách;
– kultúrna úroveò Rádu nie je z poh¾adu po�iadaviek spoloènosti celkom po-
tešite¾ná;
– nedostatok jasnej vízie a zanedbania vo formácii bratov–laikov;
– okrem toho sa v mnohých oblastiach Rádu potvrdzuje silné umenšenie ale-
bo takmer nedostatok povolaní.

II. KDE SA NACHÁDZAME: 
NAŠA IDENTITA A PROBLÉM INKULTURÁCIE

Zásadné znaky našej charizmy u� boli opísané a prehåbené vïaka mnohých
stretnutiach na všetkých úrovniach Rádu, èo aj našlo svoj výraz v Konštitú-
ciach a na piatich PRR. Poèas Zhroma�denia bolo naším zámerom vráti� sa k
tejto analýze, teraz konkrétne v aspekte inkulturácie a dialógu medzi kultú-
rami, majúc na zreteli fakt, �e „objav“ identity je procesom otvoreným voèi
stále novým spôsobom výrazu a �e preto vy�aduje nepretr�itý ako aj inteli-
gentný dialóg.

Evanjelium pre�ité v skúsenosti sv. Františka je �riedlom našej identity,
ktorá musí by� vtelená uprostred mnohých kultúr, skrze spoluzodpovednos�
ka�dého brata, s prihliadaním na naše kapucínske dedièstvo ako aj na znaky
èasov.

Zhroma�denie sa sna�ilo výrazným spôsobom nasmerova� pozornos� voèi
špecifickým situáciam v oblasti kultúr. Dali sa spozorova� príklady znaèného
dynamizmu a kreatívnosti, ktoré, ak budú zovšeobecnené, mô�u pomôc� všet-
kým bratom. V tomto kontexte by sme sa chceli povzbudi� k lepšej informova-
nosti a poznaniu toho, èo sa deje v rôznych èastiach Rádu. Zvidite¾nenie sve-
dectiev mô�e stymulova� a pomôc� autentickej inkulturácii ako aj spoloènému
budovaniu charizmy uprostred rôzneho ¾udu.

S uspokojením pripomíname niektoré ve¾mi výrazné príklady:
– spolupráca medzi Konferenciami, najvýraznejšie ALAC (Konferencia La-
tinsko–amerických kapucínov), zároveò spolupráca medzi rôznymi provincia-
mi v oblastiach formácie, misijných diel, ekonómie ako aj spravodlivosti, po-
koja a ekológie;
– medzinárodné podujatia formácie a štúdia;
– ve¾ké bohatstvo tradície modlitby v rôznych kultúrach a svedectvo domov
modlitby;

119



– prítomnos� bratov v chudobnom prostredí, všeobecne pod vplyvom Konšti-
túcii a PRR;
– vedomie, �e sme si povinný voli� miesto na strane chudobných;
– stála prax vo vedení bratského dialógu: sú bratské spoloèenstvá, ktoré sa
opravdivo sna�ia realizova� spoloèný cie¾, pripisujúc ve¾kú váhu významu do-
movej kapituly, ako fóru konfrontácie s Bo�ím Slovom, ako aj fóru plánovania
a preverovania rozhodnutí.

Z uvedenej analýzy potvrdenej skúsenos�ou rôznych kultúr plynú pevné
tvrdenia, ktoré je nutné verne uskutoèòova� v pretrvávajúcom diele inkultu-
rácie:
– kultúra daného národa obsahuje svoju neopakovate¾nos� a bohatstvo, kto-
ré ako také musí by� prijaté a chránené s prihliadaním na mo�né negatívne
elementy prítomné v ka�dej kultúre. Akýko¾vek jej element, ak sa neprotivý
Evanjeliu èi ¾udským právam, obohacuje ¾udskos� i Rád;
– kultúra národa je miestom vte¾ovania našej charizmy;
– pravdivá inkulturácia po�aduje opravdivý dialóg v rovnosti a evanjeliovom
oceòovaní;
– inkulturácia okrem toho, �e si vy�aduje dlhý èas, musí by� nutne nepretr-
�itá, preto�e kultúry národov postupujú v rozvoji i èasom ve¾mi rýchle sa pre-
tvárajúc;
– všetky kultúrne oblasti sa aktuálne nachádzajú pod vplyvom zmien ovplyv-
nených vedou a technikou, ktoré ich celkom iste podmieòujú;
– inkulturácia, aby bola pravdivá a vieryhodná, musí sa stále odvoláva� na
Evanjelium a musí by� predovšetkým dielom toho, ktorý sa v danej kultúre
narodil a �il.

Obecne sme s uspokojením potvrdili, �e nielen v teórii niet opozície voèi
procesu inkulturácie, ale o èo viacej, silne je pre�ívaná nutnos� objavenia ešte
zodpovedajúcejších cies� k vteleniu našej charizmy. V praxi ale ešte pretrvá-
vajú mnohé a nemalé �a�kosti:
– istota, vedomá alebo nevedomá, o nadradenosti vlastnej kultúry;
– nevedomos� a varovanie sa pred inými kultúrami;
– vyobcovanie z vlastného národa;
– dedièstvo minulosti, nie v�dy pozitívne, ktoré v istých situáciach spôsobu-
je zmätok, pochybnosti a skutoèné utrpenie.

III. KDE SA UBERÁME: VÝZVA KU KREATÍVNOSTI

V duchu dialógu sme zapoèali naèúvaním Ducha Bo�ieho. Sme presved-
èení, �e Duch nie je prítomný len v minulosti nášho bratského spoloèenstva,
ale rovnako v prítomnej chvíli i v budúcnosti. On chce, aby sa svetu Evanjelium
hlásalo skrze našich bratov a naše bratské spoloèenstvá. Zdá sa nám, �e skú-
senos� pre�itá na Zhroma�dení mô�e zjavi� znamenie i podnet pre ka�dé
bratské spoloèenstvo. Otvorili sme mnoho otázok. Nerobíme si ale nároky, �e
sme na všetky odpovedali. Len vám radostne a pokorne predkladáme niektoré
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z nich, aby sa vám stali predmetom úvahy. Predovšetkým na tému kapucín-
skej identity.

Potvrdzujúc, �e Konštitúcie potvrdzujú �ivot a �ivot potvrdzuje Konšti-
túcie, myslíme, �e kapucínska identita sa nachádza zároveò v dokumentoch,
ako aj v pre�itej skúsenosti bratov.

Vzh¾adom na inkulturáciu nám identita kladie nasledujúcu otázku: Ako
máme porozumie� vz�ahu medzi vo¾nos�ou nových foriem výrazu našej chariz-
my a historickými koreòmi tej istej charizmy?

Oèividne, pod¾a príkladu sv. Františka, ktorý vo svojom èase vtelil Evan-
jelium do foriem, ako nikdy dovtedy originálnych, nazeráme vá�ny záväzok
vstupu i plného zaanga�ovania sa v našom vlastnom prostredí, vedomí si toho,
�e mô�me a sme povinní venova� nášmu ¾udu evanjeliovú alternatívu, dobrú
novinu oslobodenia. Sme povinní �i� i kona� v konkrétnom �ivote spoloèen-
skom, politickom i nábo�enskom.

Ako kapucíni ani netvoríme, ani nechceme tvori� elitu. Sme z ¾udu a pre
¾ud. Chceme �i� s našim ¾udom a uprostred neho utvára� �ivé miesta nádeje a
solidárnosti na ten spôsob, aby sa všetci cítili pri�ahovaní Bohom a vraveli:
Chceme ís� s vami, lebo sme poèuli, �e s vami je Boh (por.: Zach 8, 23).

Hlavným výrazom našej charizmy je bratské spoloèenstvo. Ono aj urèuje
miesto inkulturácie a dialógu a je skutoène znamenitým spôsobom prítom-
nosti v súèasnej spoloènosti chorej na individualizmus a smädnej po jednote.
Potreba, aby ka�dá kultúra objavila prostriedky svojej vlastnej realizácie, do
centra pozornosti umiestòujúc ¾udskú osobu, ako aj tvorèiu a zodpovednú vo¾-
nos� ka�dého jednotlivého brata. Naše bratstvo chceme autenticky pre�íva�
uprostred spoloèenstva, realizujúc rovnos� medzi všetkými bratmi, všeobecne
sa anga�ujúc v ka�dodennom �ivote, v modlitbe i miestnej kapitule. Takéto
bratstvo sa súèasne rozrastá aj navonok na �ivot pre�ívaný spolu s ¾uïmi, tak
aby sme zdie¾ali ich problémy a utrpenia, a aby sme vydávali svedectvo ra-
dosti.

Vo vernosti Cirkvi poznávame zásadný rys františkánskej charizmy. V niek-
torých okolnostiach mô�e povsta� potreba, aby sa naša poslušnos� stala kon-
štruktívnou kritikou, tak aby sme mohli zosta� verní svojej charizme.

�ivot a duch modlitby boli v priebehu posledných desa�roèí v prenikavej
kríze, ktorá nie je ani doposia¾ celkom prekonaná. Rovnako sa ale stále všeo-
becnejším stáva obnovené vedomie zásadnej hodnoty modlitby pre bratstvo,
ako aj pre jednotlivých bratov. Preto�e jej sú povinné všetky veci slú�i�, zjed-
nocujeme so zaanga�ovaním sa h¾adanie autentického �ivota modlitby, aj v no-
vých a obnovených formách pod¾a ecítenia rôznych kultúri. Niektoré kultúry
preci�ujú hodnotu modlitby so všeobecnou intenzívnos�ou a zvýrazòujú ju
bohatým a sebe vlastným spôsobom. Tieto skúsenosti mô�u by� obohatením
pre celý Rád.

Na Zhroma�dení´92 sme rovnako diskutovali aj na tému chudoby a mino-
rity. Èasom sa prejavili návzájom protireèivé spôsoby ich chápania a pre�íva-

121



nia. Pýtali sme sa: èi chudobu–minoritu� treba chápa� skôr ako �ivot chudob-
ných, èi ako �ivot pre chudobných?

Objavujú sa znaky, ba aj reálne výsledky, ktoré prinášajú nádej: šlu�ba, po-
hostinnos�, jednoduchos� �ivota, ruèná práca, pomoc chudobným... Touto ces-
tou sme povinní kráèa�, h¾adajúc evanjeliovo pre�ívanú chudobu, zhodne s cha-
rakterom daného ¾udu. Blízkos� vz�ahov so svetom chudobných a odstr-
èených ¾udí, ako aj �ivot zdie¾aný spolu s nimi, nám pomô�u pre�íva� vlastnú
chudobu.

Kríza hodnoty v našej spoloènosti èiní ¾udí duchovne chudobnými. Rov-
nako ale všetci, aj najvzdialenejší, h¾adajú Boha. Chceme im by� èo najbli�šie,
�ijúc takým spôsobom, aby sme im mohli v tomto h¾adaní dobre poslú�i�.

Kultúry, vo svojej rôznorodosti a premenách sú pre nás povzbudením k re-
vízii a k prispôsobeniu nášho apoštolátu. V. PRR nám k tomu vytýèila kon-
krétne ukazovatele. Otvárajú sa pred nami ve¾ké mo�nosti a po�iadavky: se-
kularizovaný svet, islam, sekty... Nové situácie po�adujú:
– hlboké presvedèenie a úplné pri¾nutie k viere;
– rôzne prípravy a anga�ovanos�;
– dialóg v duchu lásky a bez predsudkov, pod¾a ducha sv. Františka;
– postoj zásadnej otvorenosti voèi pravde, preto�e Boh k nám hovorí skrze
ka�dého èloveka;
– pomoc tým, ktorí sa podujímajú na odvá�ne iniciatívy.

Sme, bratia, tvorcami pokoja, nosite¾mi zmierenia a odpustenia, zaanga�o-
vanými v spravodlivosti a úcte voèi stvoreniu, pod¾a príkladu sv. Františka.
Svet, ako vidíme, sa zmieta vo vojnách a nepokojoch ka�dého druhu. Ešte ne-
vyhasol duch rasizmu a nenávisti voèi inému. Chudobní sa stávajú ešte chu-
dobnejšími a bohatí ešte bohatšími. Príroda je pustošená. Nechýbajú konflik-
ty v Cirkvi i medzi cirkvami... Naliehavým poslaním ka�dého z nás musí by�
prispievanie k vzájomnému pochopeniu a úcte, k spravodlivosti, k citu pre
¾udskos� a k spolupráci medzi všetkými.

Budúcnos� Rádu závisí od formácie, ako poèiataènej, tak aj trvalej. Od nej
závisí inkulturácia našej charizmy. Ona je výzvou adresovanou nám všetkým.
Na òu treba sústredi� najlepšie sily, ak skutoène chceme, aby sa Rád obnovil
a obnovil sa aj ka�dý jednotlivý brat, ak chceme odpoveda� na oèakávania
a výzvy súèasného sveta a našich kultúr. K tomu sú nevyhnutné tri veci: Tre-
ba sa sna�i� o skutoènú a celostnú formáciu všetkých bratov, všetkým treba
poskytnú� solídnu františkánsku formáciu, ako aj povznies� úroveò kultúrne-
ho �ivota Rádu, oddajúc ho slu�be ¾udu.

V skúsenosti rôznorodosti prítomnej na stretnutí sme odokryli bohatstvo
rôznych spôsobov výrazu našej kapucínskej charizmy, ako aj tú�bu vzájom-
ného zdie¾ania a bratskej komúnie. Dobre pochopená mnohos� foriem a oprav-
divá inkulturácia prispievajú k obohateniu charizmy a k pravej jednote Rádu.
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ZÁVER

Bratia, na záver tohto nášho listu by sme Vám chceli oznámi�, �e predseda-
júci a delegáti konferencií berú na seba záväzok uvádza� do �ivota témy Zhro-
ma�denia´92 v kontexte svojich vlastných kultúr. Ka�dá konferencia má
potom h¾ada� nástroje a zodpovedajúce prostriedky schopné zaanga�ova� všet-
kých bratov a bratstvá v praktickom úsilí o realizáciu inkulturácie a dialógu
medzi kultúrami.

A teraz, hovoriac ako bratia k bratom, chceli by sme sa obráti�:

na Vás všetkých, bratia, akéhoko¾vek ste veku, z akéhoko¾vek kultúrneho
prostredia pochádzate, akáko¾vek je vaša pozícia v Ráde:
– buïte aktívni v obnove Rádu;
– buïte otvorení voèi iným spôsobom myslenia a dobrému príkladu iných,
a buïte vïaèní;
– buïte pripravení na odvá�ne podujatia;
– povzbudzujte a podporujte bratov, zdie¾ajúc spoloèný kapucínsky �ivot v
prostredí miestnej kultúry.

na Vás, bratia, ktorí akýmko¾vek spôsobom trpíte, aby sme Vám povedali,
�e Vás pova�ujeme za sebe najbli�ších uprostred všetkých: vy máte výnimoè-
ným spôsobom úèas� na Kristovej obeti a skrze òu darúvate svoj špecifický
vklad vzrastu nášho Rádu.

na Vás, formátori, aby ste vedeli trati� èas pre svojich bratov: silou ducha
èe¾te nevyhnutných neúspechom. Odovzdávajte a uète smelo odovzdáva� našu
charizmu vo vlastnej kultúre s velkým citom a pozornos�ou voèi hodnote ka�-
dej osoby.

na Vás, ministri a gvardiáni, aby ste boli èoraz lepšími animátormi a oprav-
divými slu�obníkmi svojich bratov, schopnými výnimoène odcláòa� a dodáva�
odvahu tomu, èo je novotou i tvorivos�ou Ducha, ktorý hovorí v ka�dom z
nich: Neuhášajte Ducha!

Nakoniec chceme všetkým bratom poveda� o našej radosti z toho, �e sme
kapucínmi, �e ako sv. František nasledujeme Je�iša v dnešnom svete a �e sa o
to všetko chceme sna�i� s tvorivou dôverou pod¾a špecifických po�iadaviek
vlastnej kultúry.

Mária, Svätyòa Vtelenia, Panna zapoèúvaná v otvorenosti srdca nech nás
sprevádza na našej ceste.

Nech nás �ehná Pán a nech nás obdarí svojim pokojom!

Lublin, 26. septembra 1992
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VI.  PLENÁRNA  RADA  RÁDU
ASSISI – TALIANSKO (7. SEPTEMBER – 1. OKTÓBER 1998)

�I�  CHUDOBU  V  BRATSTVE
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ÚVOD

VŠETKÝM BRATOM RÁDU

Drahí bratia,
s rados�ou vám predstavujeme rozhodnutia VI. Plenárnej rady Rádu, kto-

rá sa konala v Assisi od 7. septembra do 1. októbra 1998 vypracovaná a sfor-
mulovaná na tému „�i� chudobu v bratstve“.

U� dva a pol roka sme Rádu oznamovali náš úmysel zvola� plenárnu radu,
ktorá by sa dotýkala evanjeliovej chudoby v jej komunitárnej a inštitucionál-
nej dimenzii. V priebehu tohto obdobia  sa celé bratstvo Rádu zaoberalo prí-
pravou na túto dôle�itú udalos�. Stretnutie sa konalo priamo v Assisi, kde sa
spolu s ministrom generálom a jeho definitóriom stretlo 31 delegátov z piatich
kontinentov.

Sme si istí, bratia, �e publikovaním výsledkov tejto práce, Vám ponúkne-
me spolu so zá�itkami bratstva pre�ívaných poèas tejto Plenárnej rady ozajst-
nú pomôcku, ktorá bude výrazom vitálnej jednoty bratstva celého Rádu a jeho
centrálnej správy. Ako navrhujú Konštitúcie (123, 1) poslú�i to k podpore ve-
domia vzájomnej zodpovednosti a spolupráce všetkých bratov a k pestovaniu
jednoty a spoloèenstva v Ráde v mnohorakosti foriem.

Zároveò, aby nestratili svoju cenu (Konštitúcie 123, 6), so súhlasom gene-
rálneho definitória, potvrdzujeme rezultáty všetkých úvah VI. Plenárnej rady
ako direktívnu normu pre celý Rád.

Èo sa nás týka, rozhodli sme sa preštudova� text na stretnutí, ktoré zvolá
definitórium na budúci mesiac január, aby sme našli body, ktoré sú vhodné ku
okam�itej aplikácii a miesta, ktoré by si nutne vy�adovali prejednanie na ge-
nerálnej kapitule. V ka�dom prípade naším úmyslom je prija� všetky ponúka-
né reflexie tejto Plenárnej rady, ktoré napomô�u procesu primeranej obnovy
Rádu.

Krátko by sme chceli naznaèi� metodológiu, ktorú kolektív v tejto práci
sledoval. Ako mo�no vidie� z textu, táto Plenárna rada sa rozhodla, oproti
predchádzajúcim plenárnym radám, osvoji� si metódu „propositiones“, t. j.
smerníc, návrhov.  Tieto „propositiones“ nechcú rozvíja� a prehlbova� tému
len z doktrinálneho h¾adiska. Doktrinálne body (tie� prítomné) sú skôr návr-
hom, ktorého cie¾om je predovšetkým operatívnos�. Metóda týchto návrhov
dovolila úèas� aj intenzívnu výmenu úèastníkov; to nám umo�òovalo spozná-
va�, hodnoti� a prijíma� pozorne a s úctou bohatú rozdielnos� naších kultúr
a viedlo nás to k dosiahnutiu prekvapivého a priestranného konsenzu oh¾adne
rôznych a mo�no aj odlišných bratských poh¾adov.

Tento text bol revidovaný malou redakènou komisiou pod¾a indikácií Ple-
nárnej rady. Komisia potom pod¾a bratských návrhov urobila literárnu a šty-
listickú revíziu týchto propositiones. Sledujúc názor väèšiny rady, usúdilii sme
za vhodné prilo�i� niektoré tituly, ktoré by síce nehrali podstatnú úlohu v tex-
te, no predsa napomáhali  porozumeniu.

Nakoniec, všetkým vyšším predstaveným a gvardiánom ako prvým zod-
povedným za formáciu bratov citlivo nariaïujeme, nako¾ko je to v ich kompe-
tencii, aby návrhy prednesené Plenárnou radou rozširovali, študovali a apli-
kovali konkrétne, aby tak �ili evanjeliovú chudobu v bratstve.
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Duch Pána nech všetkým bratom „vdýchne“ svoju obnovenú lásku k našej
Pani Svätej Chudobe a nech nám ju svojím svätým pôsobením pomáha za-
chováva�.

Generálny minister a definitórium  

Br. John Corriveau, generálny minister
Br. Ermanno Ponzalli, generálny vikár
Br. Aurelio Laita, generálny definítor
Br. Andrew A. Sequeira, generálny definítor
Br. Tadeusz Bargiel, generálny definítor
Br. Paul Hinder, generálny definítor
Br. William Wiethorn, generálny definítor
Br. Andreas Stanovnik, generálny definítor
Br. Thadaeus Ruwá ichi, generálny definítor

Rím, 4. októbra 1998
Na slávnos� sv. Františka

PROPOSITIONES

Evanjeliová chudoba a minorita v súèasnosti

1. Základom a vzorom našej evanjeliovej chudoby je Je�iš, Bo�ie Slovo,
ktorý „sa zriekol seba samého (kenosis), vzal si prirodzenos� sluhu... a stal sa
poslušným a� na smr�, a� na smr� na krí�i“ (Fil 2, 7).  My, jeho nasledovníci,
sme si zvolili dobrovo¾ne chudobu: chudobu pre Bo�ie krá¾ovstvo, slobodnú
a radostnú chudobu. Táto nie je cie¾om sama osebe, ale podobná Kristovej
chudobe, ktorý „hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby sme sa aj my jeho
chudobou stali bohatými“ (2Kor 8, 9; Konštitúcie 59, 1) nás disponuje pre Bo-
ha a bratov.

2. Základným úmyslom sv. Františka bolo „zachováva� sväté evanjelium
nášho Pána Je�iša Krista“ (Reg 1, 1). Vo vtelení a krí�i videl pravzor svojho
radikálneho postoja: „niè zo svojho nevlastni� pre seba“ (Lgk 29).  V prvom ra-
de to znamená uzna�, �e všetko dobro v nás i to, èo sa prostredníctvom nás vy-
tvára, je Bo�ím darom; Preto mu na toto všetko musíme odpoveda� vzdávaním
chvály a vïaky. Druhý bod tohto radikálneho zrieknutia je však bolestnejší:
musíme by� „stále presvedèený, �e nám niè nepatrí, iba ak neresti a hriechy“
(Nreg 17, 7). K týmto dvom sv. František pridáva ešte tretí element, tie� ve¾mi
záva�ný: „Radova� sa z toho, keï sa ocitneme v nejakých skúškach a keï mu-



síme znáša� na tomto svete rôzne úzkosti a �a�kosti duše i tela“ (Nreg 17, 8)
a „chváli� sa slabos�ami a ka�dodenným nesením svätého krí�a nášho Pána
Je�iša Krista“ (Nap 5, 8).

3. Evanjeliový ideál chudoby pre Františka znamená vo¾bu minority. „By�
menším“ je prejavom autentickej vnútornej chudoby, ktorá sa vo františkán-
skej vízii �ivota vyjadruje tie� navonok: ako pokora srdca, absencia moci (Nap
2,3; 3; 4; 6, 4; atï) a solidárnos� s núdznymi a biednymi. Naša chudoba bez
minority by nemala zmysel, stala by sa pýchou; tak aj minorita bez chudoby
by bola falošná. Na druhej strane, chudoba a minorita nie sú pre sv. Fran-
tiška cie¾om, ale pomáhajú nám uskutoèòova� „najväèšiu charizmu“ (1Kor 12,
31) – LÁSKU, ktorá sa konkrétne prejavuje voèi ¾uïom a stvoreniu vo františ-
kánskom bratstve. Tento �ivot evanjeliového bratstva v chudobe a minorite
pritiahol k Františkovi osoby ka�dého sociálneho postavenia a uèinil ich citli-
vými na najnúdznejších.

4. Spolu s Františkom sa zrodil Rád bratov (1Cel 38). Celá naša spiritua-
lita a tradícia vyzdvihla chudobu, predovšetkým z asketicko–individuálneho
h¾adiska bez toho, aby pozabudla zjavne na jej komunitárny a bratský aspekt
(najmä I. PRR, IV. PRR,V. PRR, Konštitúcie 59–79). Obnovený zmysel brat-
stva, prenikanie Rádu do celého sveta a najnovšie problémy našej spoloènosti
nás nútia neustále rozjíma� a prehlbova� zmysel „našej evanjeliovej chudoby
v bratstve“, tzn. v jej komunitárnom, inštitucionálnom, štrukturálnom aspekte.

5. Vo františkánskom hnutí kapucíni najväèšmi zvidite¾nili strohú jedno-
duchos� �ivotom chudoby a blízkos� ¾uïom praktizovaním minority (¾udovým
kázaním, pomocou chorým a malomocným, �obraním...). Tieto obnovené a in-
kulturované hodnoty, pre�ívané v bratstve, majú obrovskú silu evanjeliového
svedectva a zároveò podnecujú pomáha� najslabším.

6. František vedel, �e �iadostivos� a lakomstvo rozbíjajú vz�ahy s Bohom,
�e ambície a konkurencia vykoreòujú zmysel bratskosti medzi osobami. Keï-
�e František chcel naplno �i� evanjeliový ideál lásky a bratstva, prijal spolu so
svojimi prvými druhmi takú formu �ivota, ktorá implikovala odvá�nu vo¾bu
chudoby, èi�e neu�ívanie peòazí, nevlastnenie majetku, manuálnu prácu ako
be�ný prostriedok ob�ivy a pomoci iným a almu�nu v prípade zjavnej potreby.
Nedávno Pavol VI. s oh¾adom na nové kontexty deklaráciou zo 4. marca 1970
zrušil všetky pontifikálne deklarácie, ktoré sedemsto rokov interpretovali
prax chudoby Rádu, okrem direktív kanonického práva a konštitúcií. Preto
vyhlásil, aby františkáni neboli vinkulovaní ekonomickými záväzkami sv. Fran-
tiška a prvých spoloèníkov.

Napriek všetkému, nás ešte stále zaväzuje vernos� voèi hlbokým inten-
ciám sv. Františka. Preto musíme h¾ada� nové spôsoby, ako �i� niektoré zá-
kladné body františkánstva, napr. príkros� �ivota, záväzok práce, solidárnos�
a vzájomnú závislos�, �ivot zakorenený v spoloèenstve s ¾uïmi, zvláš� chudob-
nými, správne u�ívanie a spravovanie majetku a vlastníctva, staros� o udr�ia-
vanie rozvoja.

7. Zoèi–voèi globalizovanému svetu ekonómie, ktorý dáva aj nám poci-
�ova� svoje jarmo, znova pokorne a s vierou pod¾a pôvodnej Františkovej in-
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špirácie a línií františkánsko–kapucínskej tradície zdôrazòujeme hodnotu
evanjeliovej chudoby ako pre túto dobu platnú alternatívu. Preto spoloène ako
rodina prijímame evanjeliovú chudobu so zvláštnym poslaním nanovo o nej
premýš¾a�.

Napríklad, ako máme reagova� dnes tvárou v tvár najrozliènejším vplyvom
globalizovaného sveta? Predovšetkým je potrebné pozna�, pochopi� a kriticky
posúdi� mechanizmy tohto nového ekonomického „trendu“, berúc do úvahy
obzvláš� mravnú problematiku, ktorá vzniká pod vplyvom sveta ekonómie.
Ïalej musíme �ivotom svedèi� o našej forme evanjeliového �ivota, ktorá, hoci
s mnohými nedostatkami, ale so svojimi zvláštnymi hodnotami jednoduchosti,
„slu�by zdarma“, vô¾ou slú�i�, úctou k osobe a k stvoreniu mô�e predstavova�,
v porovnaní s podmieòujúcim ekonomickým systémom, humánnejší a pravdi-
vejší spôsob. Pamätajme, �e v tomto úsilí nie sme sami, ale kráèame spolu s
inými mu�mi a �enami dobrej vôle, ktorí rozliènými spôsobmi preukazujú
iným dobro, spravodlivos� a pokoj.

8. Aby sme sa neocitli nepripravení zoèi–voèi aktuálnym výzvam sveta,
nech sa poèas iniciaènej formaènej periódy navrhnú adekvátne kurzy pre obo-
známenie sa s ekonomicko–sociálnou skutoènos�ou a s prácou (dobrovo¾nou,
slu�bou chudobným atï.) ako sa naznaèilo IV. Plenárnou radou (51). Nech sa
berú do úvahy zvláš� antropologické a etické aspekty, ktoré sú v ekonomike
problematické. Aj permanentná formácia nech zakomponuje do programu for-
mácie dostatoène vypracované témy z tohto odboru.

Bratia medzi chudobnými a pluriformita

9. S celou Cirkvou potvrdzujeme našu prednostnú vo¾bu chudobných,
ktorá nie je zverená jednotlivo ka�dému bratovi, ale nás oslovuje ako brat-
stvo a musí sa vidite¾ne manifestova�: tým, �e �ijeme s chudobnými, aby sme
prijali stupeò ich viery, lásky a nádeje; slú�iac im predovšetkým prácou svo-
jich rúk, zdie¾ajúc s nimi svoj ka�dodenný chlieb a brániac ich práva. By� chu-
dobní s chudobnými, �i� s nimi bratstvo je integrálnou èas�ou našej františ-
kánskej charizmy a tradície, ktorou je „bratstvo s ¾uïmi“.

Svätý František v svojom Testamente tvrdí, �e jeho obrátenie zazname-
nalo najvýznamnejší zvrat vo chvíli, keï ho Pán voviedol medzi malomocných.
Preto, keï „odišiel zo sveta“, zmenil svoj spôsob �ivota a bývania, emigrujúc
z centra mesta na perifériu Rivotorta a Santa Maria degli Angeli. Konštitúcie
a Plenárne rady Rádu v Quito a Garibaldi nás povzbudzujú, aby niektoré naše
bratstvá skúsili nový spôsob �ivota s chudobnými zaèlenením sa bratov medzi
nich, nezanedbávajúc kontemplatívnu a bratskú dimenziu, ktoré sa vidite¾ne
prejavujú v �ivote spoloèenstva: „Chvályhodní sú tí, ktorí v osobitných pod-
mienkach jednotlivých krajín �ijú s chudobnými, zúèastòujú sa na ich posta-
vení a tú�bach“ (Konštitúcie 60, 6; porov.: 12, 2–4; 100, 3; 104, 1; V. PRR 25, 1).
Veríme, �e solidárnos� s ¾uïmi „na okraji“ je jednou z primeraných odpovedí
nespravodlivostiam dnešnej doby.

10. Uznávame, �e chudoba je nevyhnutným hermeneutickým k¾úèom,
ktorý nám pomáha siahnú� a� k „srdcu“ nášho františkánskeho dedièstva a �e
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blízkos� kultúre chudobných nás obohacuje. Navrhujeme preto, aby ka�dá
oblas� Rádu prepracovala, ustálila a realizovala postupy, ktoré by stabilizovali
a osvedèovali našu pokornú prítomnos� medzi chudobnými tým, �e budeme
úèastní „zvnútra“ ich kultúry,  aby sme sa tak mohli medzi nich skutoène
zaèleni� a rozvíja� túto integráciu . Tieto postupy by sa mali ïalej dotýka� vý-
beru a formácie bratov do urèených bratstiev pre zaèlenenie sa medzi chu-
dobných. Tieto postupy majú navyše zabezpeèi� stálu podporu oblasti Rádu
a  bratské zdie¾anie sa so svojimi skúsenos�ami.

11. František si doslova inkarnoval (prijal za svoju) františkánsku radi-
kálnos� a svojím neotrasite¾ným spôsobom �ivota zdôraznil, �e �i� a ohlasova�
Evanjelium znamená nudus nudum Christum sequi (ako nahý nasledova� na-
hého Krista). 

Pre Františka je nutným sa úplne vo všetkom spo¾ahnú� na Boha. Preto
nabáda, aby jeho bratia „šli svetom bez akéhoko¾vek majetku“ ako ovce medzi
vlkov a ohlasovali evanjeliovú zves� najmä ka�dodenným svedectvom nášho
�ivota menších bratov. Tento spôsob bezmocného a bezbranného bytia a �ivo-
ta  neznamená pre Františka len urèitú mo�nos� alebo podmienku vhodnú pre
evanjelizáciu, ale sám osebe je evanjelizáciou. Dejiny nášho Rádu kapucínov
nás neustále povzbudzujú, aby sme prijali a aktualizovali túto formu našej
evanjeliovej prítomnosti medzi ¾uïmi ka�dej spoloèenskej vrstvy, so zvláštnou
zá¾ubou v jednoduchom a chudobnom ¾ude. Preto sa usilujme aktualizova� ta-
ký model evanjelizácie, ktorý by sa nezakladal na sile a istote pochádzajúcej
z bohatstva prostriedkov, ale aby sme boli schopní pouèi� sa od chudobných
a dôverova� iba Bohu. 

12. Táto Plenárna rada Rádu znova nabáda k tomu, aby aj chudoba ako
esenciálny element nášho �ivota bola, èo sa týka jednoty a pluriformity nášho
františkánskeho povolania, �itá vo svetle Konštitúcií. Na jednej strane sa síce
jednota odvoláva na bratstvo a na princíp, �e „èo sa týka povolania, bratia sú
si rovní“ (Konštitúcie 84, 3). Ale �ivotné podmienky sú rozlièné, preto bez
zdravej inkulturácie nebude nikdy mo�ná autentická pluriformita, dokonca
ani autentická evanjelizácia. Inkulturácia chudoby sa musí týka� aj habitat –
prostredia, budov, úrovne �ivota, prostriedkov apoštolátu chudobných a nášho
vonkajšieho zjavu. Pluriformné inkulturácie musia nasta� za týchto kritérií:
– tvorivá vernos� bratstva jedinému duchu, ktorý „o�ivuje“ Rád a ktorý ho-
vorí v rôznych  oblastiach a znameniach èias;
– bratské spoloèenstvo a poslušnos� predstaveným, centru jednoty chariz-
my (Konštitúcie 5, 5);
– radostné prijatie rozdielnosti našich pováh (aj v spoloèenstve);
– pripravenos� k zdie¾aniu všetkého, èo nám patrí.

13. Norma Konštitúcií: „najmenej nutného, nie však najviac dovolené-
ho“ (Konštitúcie 67, 3) mô�e by� aplikovaná len v spoloèenskom kontexte, v kto-
rom bratia �ijú. Navrhujeme teda, aby bratia v ka�dej oblasti aplikovali túto
normu pod¾a svojich vlastných, špecifických okolností. Miestne bratstvá mô�u
zavedením kontroly preventívnej bilancie a výdajových limitov usmeròova�
u�ívanie svojich zdrojov a takto da� svoj príklad miernosti aj príkrosti.
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Zdroje �ivobytia: práca a �obranie

14. Práca prispieva k zve¾aïovaniu diel stvorenia; je po�ehnaním spolo-
èenstva, zjednocuje komunitu a realizuje osobu. Evanjeliová chudoba, ako na-
sledovanie Krista, nanovo objavuje dôstojnos� práce vo svete, ktorý ju reduko-
val èisto na ekonomické dobro. Pre nás, františkánov, práca znamená solidár-
nos� tak medzi nami navzájom ako i s ¾uïmi a je prvotným spôsobom �ivoby-
tia. Pokúsime sa uvies� aspoò niektoré jej aspekty: práca nech napomáha valo-
rizácii jednotlivca a  nech vychádza v ústrety uspokojeniu potrieb komunity;
nech sa bratom dáva rovnaká príle�itos� k formácii a nech sú aj kriticky
oboznámení o súèasných dynamikách vo svete práce.

15. Práca v našej františkánskej tradícii bola v�dy pokladaná za milos�
a preto nech je ka�dému bratovi dovolená akáko¾vek poèestná èinnos�, ktorá
zodpovedá nášmu stavu menších bratov (Test 20; Nreg 7, 9; IV. PRR 49). Vie-
me, �e skutoènos� práce sa via�e na ekonomické podmienky rozlièných his-
torických období a geografických kontextov. V tomto zmysle musíme oceni�
všetky druhy èinností: apoštolské, charitatívne, intelektuálne i manuálne.
Rád si v�dy vá�il apoštolskú èinnos�, tak jej sakramentálnu èinnos� ako aj
evanjelizáciu v mnohorakých formách. Je nevyhnutné, aby táto práca získala
nanovo dôstojnos� a doprial sa jej nále�itý priestor. Navyše chceme zdôrazni�:
dôstojnos� a u�itoènos� manuálnej práce, potrebu špecifickej profesionálnosti
v rozlièných èinnostiach s rovnakou príle�itos�ou a akceptovate¾nos�ou tak
pre bratov klerikov ako i neklerikov. Aby v nás nevymrel zmysel „daru“ a
„zdarma vykonaného“ nech sa v ka�dej komunite nájde rovnováha medzi ofi-
ciálnymi èinnos�ami potrebnými pre subsistenciu komunity a be�nými èin-
nos�ami vykonanými „zdarma“. Predovšetkým si uvedomme, �e brat nemá
by� hodnotený pod¾a druhu práce èi výšky zárobku. Aby sa práca nestala „sú-
kromníèením“ brata a nespôsobovala immobilnos� a uzavretos� voèi potrebám
miestneho a provinciálneho bratstva, nech sa na základe individuálnej vo¾by
svojej èinnosti bratia spoloène zdie¾ajú a rozhodujú (Konštitúcie 76, 2; 77, 4).

16. Domáca práca má v ka�dom bratstve tak podstatnú úlohu, �e kto z
bratov sa na nej neúèastní, ochudobòuje celú komunitu (IV. PRR 19). Spo-
lupráca všetkých bratov na dennom re�ime komunity – schválenom na miest-
nej kapitule – je dôle�itá pre rast zmyslu bratstva, našej vzájomnej rovno-
právnosti a závislosti. Domáca práca nás vèleòuje do rovnakého štýlu �ivota,
akým be�ne �ijú aj iní ¾udia. Musíme dba� na to, aby sa nepredstavovala len
ako manuálna èinnos�; v dnešných èasoch, keï majú naše príbytky rozlièný
ráz, mô�e ka�dý brat da� k dispozícii svoje praktické, èi intelektuálne schop-
nosti, od záhrady a� po poèítaè...

Niektoré oblasti Rádu, z dôvodu pokroèilého veku bratov alebo ich mnoho-
rakých záujmov, prijímajú do bratstva laika, ktorý zabezpeèuje èinnos� domu
(zvláš�, keï je ve¾ký). Je dobré utieka� sa k takýmto mo�nostiam, ak sú v zho-
de s našou právnou normou; no musíme sa zároveò bráni� tomu, aby sa nesta-
lo be�ným a lacným riešením a popri tom sa vyhýba� „duchu“ nadvlády.

17. �ijeme v spoloènosti, ktorá neustále predkladá viac a viac mnohora-
kých záväzkov, zvláš� èo sa týka súèasných komunikaèných prostriedkov,
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splatnosti, èi termínov. Naše bratstvá nech neutekajú pred takými podnetmi
(okrem nebezpeèenstva záha¾ky), ale nech sa vyhýbajú (aj èo do apoštolskej
èinnosti) prílišnému aktivizmu. Voèi tejto tendencii musíme by� ve¾mi po-
zorní, aby nám aktivizmus eliminujúc priestor pre spoloèné úvahy, štúdium,
výmenu v komunite neuberal na harmónii �ivota a nedemoloval náš bratský
�ivot, predovšetkým však, aby nekompromitoval „našu modlitbu a zbo�nos�“.
Prevládanie aktivity nás mô�e dovies� k prepjatej sebadôvere a osobnému pro-
tagonizmu, k názoru, �e Bo�ie krá¾ovstvo nie je dielom Ducha a �e naèúvanie
– silencium pred Bohom nemá �iaden význam.

18. Extrakonventuálna práca (mimobratská práca alebo práca u iných
¾udí aj profánneho charakteru) praktizovaná poèas našich dlhých, dávnych
i súèasných dejín, si našla svoje výnimoèné miesto zvláš� v �ivote „malých brat-
stiev“,  „pracovných bratstiev“. Tento fenomén bol motivovaný tú�bou „vno-
ri� sa“ (doslova vteli� sa) do sveta práce aj ako „platený robotník“. Pracovné
podmienky sa dnes zmenili: menšie mno�stvo pracovných mo�ností, postave-
nie robotníka u� nie je takým výnimoèným privilégiom len „malých bratstiev“;
rovnako aj inštancia, ktorá nimi hýbala, mô�e dnes odobri� toto platobné pra-
covné zatriedenie, nielen vo fabrikách a závodoch, ale aj v záujmoch, prácach,
ktoré nám pomáhajú uvedomi� si našu „úbohos�“, závislos� a vcíti� sa do „�ar-
chy“ práce. Tento druh práce je úèas�ou na �ivote, akým �ije väèšina ¾udí na
svete. Je pre nich evanjeliovým svedectvom, ktoré zároveò napomáha aj náš-
mu vzdelávaniu. Urèujúcim však v�dy ostáva bratstvo (Konštitúcie 77, 3; 79,
1–2) ako miesto �ivota, ako príle�itos� bratskej konfrontácie a povzbudenia.

19. Obrovské spektrum záujmov èi po�adovaná profesionalita potrebná
pre tiektoré èinnosti zaruèujú nášmu rádu väèšiu stabilitu domov a prítom-
nosti, èím hrozí riziko statickosti. Preto, aby sme nestratili zmysel pre naše
„putovanie“, pomocou ktorého sa v tomto svete mô�me vidie� ako „pútnici
a cudzinci“ (Reg 6, 2; Test 24) nech sa na komunitárnej pôde spolu s predsta-
veným vzájomne kontrontuje o hodnotách, o našej pohotovosti zmeni� èi ne-
zmeni� miesto,  a to nech sa v�dy robí k prospechu komunity samej ako i k
prospechu  Bo�ieho ¾udu, nad ktorým máme zodpovednos�.

20. Kveštovanie zohralo tak v �ivote svätého Františka ako aj  jeho bra-
tov a� po dnes podstatnú úlohu: bolo otvoreným prejavom závislosti na ¾uïoch
uprostred ktorých �ili, premieòalo vyostrené osobné vz�ahy, bolo prostried-
kom „dôkladného premiešania sa s ¾udom“ a výnimoèným nástrojom evanje-
lizácie. Dnes sa  vynárajú  nové  formy  �obrania  (sekretári  misií,  fondy,  zbo�-
né  spolky, bulletiny, kalendáre atï). Naïalej zostáva úlohou nachádza� nové
priame a osobné formy kontaktu s ¾uïmi, spôsoby, ako doslova „tvárou v tvár“
evanjelizova� všetky spoloèenské vrstvy ¾udí, chudobných, èi bohatých. 

Je potrebné objavi� a aktualizova� hodnoty, ktoré sa za kveštom skrývajú:
dôvera v Bo�iu prozrete¾nos�, zmysel závislosti a reciprocity medzi nami a ¾u-
dom. ¼udia nám dávajú, preto�e my dávame chudobným, musíme prijíma� al-
mu�nu a dáva� almu�nu. Èo sa týka prijímania prostriedkov, navrhujeme, aby
bolo splnomocnené provinciálnym ministrom a definitóriom a nimi aj pozorne
kontrolované. Ciele, pre ktoré sa prijímajú prostriedky musia by� jasne a ve-
rejne deklarované. Ekonomický úètovný výkaz sa musí roène prezentova�
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provinciálnemu ministrovi a definitóriu. Kontrola investícií nemô�e by� zve-
rená jednotlivým bratom.

Solidárnos� a zdielanie

21. Jedným z nevyhnutných rozmerov katolicity je zdie¾anie darov medzi
miestnymi cirkvami (LG 13). Zdie¾anie majetku pod¾a svätého Františka
nemá ostáva� len na úrovni jurisdikèného záväzku, ale ís� ove¾a ïalej, treba
vstúpi� tie� do sféry vzájomnej lásky: „lebo ak matka kàmi a láska svojho
telesného syna“ (1Sol 2, 7), èi nie omnoho viac má ka�dý milova� a stara� sa
o svojho duchovného brata? (Reg 6, 8) Sollicitudo rei socialis definuje mravnú
ènos� solidárnosti ako „pevné a vytrvalé rozhodnutie záväzne sa usilova� o
spoloèné dobro, teda o dobro všetkých ¾udí a ka�dého èloveka, preto�e všetci
sú naozaj zodpovední za všetkých (SRS 38). Sv. František umocòuje túto de-
finíciu solidárnosti tým, �e ohlasuje bratstvo, v ktorom sa nikto nemusí han-
bi� za svoju závislos� na inom (Nreg 9, 6–7). František teda jasne zastáva ná-
zor, �e táto závislos� je dôsledkom Stvorenia a Vykúpenia a preto je právom
(Nreg 9, 8). Okrem toho vzájomná závislos� si vy�aduje teologálny dar lásky,
ktorá obohacuje aj toho, kto darúva i toho, kto prijíma (Nreg 9, 9). Bratské
spoloèenstvo a vzájomná závislos� musia podnecova� a definova� naše spôsoby
solidárnosti medzi miestnymi, provinciálnymi a medzinárodnými bratstvami,
tak ako aj náš styk so svetom, zvláš� so svetom chudobných.

22. Solidárnos� neznamená len obdarúvanie iných; znamená bratstvo
a je �ivou vzájomnou závislos�ou. Ovzdušie solidárnosti vytvára nové spôsoby,
ako máme chápa� a �i� vz�ah k iným. Keï František vstupuje medzi malomoc-
ných, mení svoj vz�ah k nim. Aby sme stali solidárnymi je potrebné postara�
sa o ka�dého brata, zvláš� o tých, ktorí sa nepodie¾ajú na spoloèenskej repro-
dukcii majetku. Naèúvaním ich potrebám musíme dosiahnu�, aby sa všeobec-
ná solidárnos� stala novým spoloèenským princípom.

23. Rozlièné formy solidárnosti „ad extra“ implikujú aj pozornos� voèi
rodinám, z ktorých bratia pochádzajú. Pod¾a výzvy sv. Františka by si ka�dý
brat mal cti� matku svojho spolubrata ako svoju vlastnú. Treba však zdô-
razni�, aby nie jednotlivec, ale celé bratstvo napåòalo túto solidárnos�. Pritom
je potrebné uvedomi� si (na bratskej úrovni) evanjeliovú výzvu premeni� te-
lesné i pokrvné zväzky preto, aby sme mohli naplno �i� svoju príslušnos� ku
kapucínskemu bratstvu a otvorenos� pre potreby núdznych ¾udí.

24. Medzinárodná solidárnos� bola v minulosti zalo�ená na vz�ahu pro-
vincia – misia. Premeny v Ráde si vy�adujú zrevidovanie prostriedkov, aby sme
aj my mohli �i� solidárne v duchu sv. Františka. Za týmto úèelom uvádzame
nasledujúce návrhy:

a) Preto�e sme Rád bratov, solidárnos� musí plynú� od bratstva k inému
bratstvu, nie len medzi jednotlivcami.

b) Preto�e evanjeliová chudoba nás umiestòuje do urèitého kultúrneho
rámca a via�e nás k urèitému ¾udu, medzinárodná solidárnos� nesmie kom-
promitova� ani vykoreòova� naše zväzky.

c) Tým, �e sú naše bratstvá rozsiate po celom svete, �ijú v mnohých kultú-
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rach, mali by sme skôr h¾ada� rovnos�, ne� podobnos�. Rovnos� vy�aduje, aby
ka�dá provincia bola schopná odpoveda� na potreby bratov a ministrov v mie-
re ich vlastných kultúrnych a spoloèenských kontextov. Nechceme stanovi�
jeden rovnaký štýl kapucínskeho �ivota pre celý svet. Je však potrebné, aby
bratia, zbavený biedy, �ili v ka�dej èasti sveta v prijate¾ných podmienkach.

d) Princíp subsidiarity ká�e, aby �iadna provincia nemala právo �iada� od
iných provincií to, èo mô�e by� v tejto provincii uhradené prostredníctvom
práce bratov, èi almu�nou vlastného ¾udu.

e) Františkánska solidárnos� prevyšuje povinnos� a spravodlivos�. Vyvie-
ra zo štedrosti bratskej lásky.

f) Ka�dá úèinná solidárnos� spoèíva v transparencii toho, kto darúva ako
i toho, kto prijíma.

g) Súèasné spôsoby solidárnosti medzi jednotlivými oblas�ami Rádu sa
nezdajú by� primerané nášmu postaveniu bratov prinále�iacich vzájomne k
tej istej rodine. Preto nech sa na budúcej generálnej kapitule stanoví nová sta-
bilná štruktúra solidárnosti medzi oblas�ami a konferenciami, medzi nimi ako
aj s celým Rádom. Berieme pritom do úvahy slová Konštitúcií: „...majetok,
ktorý jednému bratstvu nie je potrebný, nech sa odovzdá vyšším predstaveným
pre potreby oblasti, pre chudobných, alebo pre rozvoj národov, pod¾a úprav da-
ných Provinciálnou kapitulou“ (Konštitúcie 67, 4). Eventuálny väèší stupeò
centralizácie musí bra� do úvahy bratské vz�ahy, ktoré medzi jednotlivými
oblas�ami existujú historicky.

h) Keï�e sme èlenmi jednej rodiny, komisie solidarity by v našom Ráde
mali zahàòa� nielen tých reprezentantov z provincií, ktoré darúvajú, ale tak-
isto zástupcov sponzorovaných oblastí.

25. Naša solidárnos� s najposlednejšími a trpiacimi sa prejavuje v sociál-
nych a charitatívnych štruktúrach, dielach. Preto nech sa pod¾a zákonnej nor-
my administrujú a nech sa spoloène, nako¾ko je to mo�né, vytýèujú body osob-
nej a zodpovednej formácie laika k hodnotám solidárnosti. Našou špecifickou
a privilegovanou úlohou zostáva animácia na ¾udskej i spirituálnej úrovni
(Konštitúcie 71, 9).

26. František spieva so synovskou vïaènos�ou o zmierení stvorenstva
a o spolucítení sa so všetkým stvorenstvom (Okru�ný list 12). Nech sa teda
bratia v tomto duchu usilujú o pokoj, spravodlivos� a jednotu stvoreného  tým,
�e budú umiernene u�íva� zdroje „matky zeme“ a stara� sa o posledných (V.
PRR 65), o tých, èo nemajú v spoloènosti slovo a budúce generácie, v zmysle
bratskej zodpovednosti. To sa neuskutoèní len kritickou animáciou a úèas�ou
na hnutiach solidárnosti a ekológie, ale ešte väèšmi striedmym �ivotom, spo-
kojnos�ou s málom a odolnos�ou pred slepým ovládaním konzumnej spoloè-
nosti. 

27. Náš solidárny �ivot musí podnecova� ducha úèasti, starostlivos� o
iných a spoloènú cestu. Z tohto dôvodu nech sa bratia usilujú o bratskú so-
lidárnos� k všetkým ¾uïom dobrej vôle, zvláš� k sestrám druhého rádu a bra-
tom a sestrám františkánskeho svetského rádu. Okrem toho nech podporujú
rozvoj františkánskeho a cirkevného ekumenizmu, medzinábo�enského a me-
dzirasového dialógu, èi vzájomné stretnutia severu a juhu atï.
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28. Františkánska solidárnos� je nesmierne „rozsiahlou“ skutoènos�ou
a je medziiným  zodpovednos�ou za ka�dého èloveka, úctou k integrite všetké-
ho stvorenstva. Sme bratmi všetkých ¾udí a všetkých stvorení (V. PRR 28).
Všeobecná solidárnos� je dnes ešte viac urgentná ako inokedy predtým, pre-
to�e úsilie celosvetového ekonomického trhu dáva Je�išovým slovám: „Kto
má, tomu sa pridá a kto nemá tomu sa vezme aj to, èo má“ (Mt 13, 12) odlišný,
a� tragický význam. Pamätajúc na príklad sv. Františka, ktorý nemohol znies�
poh¾ad na chudobnejšieho èloveka ne� bol sám, musíme sa usilova� viac
„naèúva�“ zvláš� tým, ktorí sú vylúèení zo spoloèensk–-ekonomického trho-
vého výnosu.

Kritéria bratskej a transparentnej správy

29. František dovolil zvláš� pou�íva� prostriedky pre zjavné potreby cho-
rých (Nreg 8, 3) a malomocných (Nreg 8, 10). Dnes máme iné „evidentné po-
treby“, ktoré musíme v�dy pozorne skúma� a ktoré si vy�adujú pou�itie
zvláštnych prostriedkov ako sú finanèné rezervy/investície, preto:
– finanèné rezervy/investície mô�u pokrýva� iba tie „evidentné potreby“,
ktoré nemo�no nadobudnú� ani našou prácou, ani almu�nou, ani medzipro-
vinciálnou solidaritou;
– ciele, pre ktoré sa sumy investujú, musia by� jasne stanovené a výnos tých-
to investícií musí by� urèený výluène pre tie isté ciele;
– františkánske bratstvo musí stanovi�, okrem minimálnej investiènej ceny
na naše zabezpeèenie aj maximálnu hranicu investície, aby náš �ivot bol rov-
nako dôverou v bo�iu i ¾udskú prozrete¾nos�;
– ka�dá investícia, èi u� vo forme nehnute¾ností, peòazí alebo cenných listov
musí by� riadená a podriadená úsudku etických noriem. Z toho dôvodu sa spo-
lupráca s reho¾nými a ostatnými organizáciami, ktoré pôsobia v partikulárnej
oblasti (našom regióne) mô�e zda� nevyhnutná.

30. Bratský �ivot si zároveò vy�aduje transparenciu v miestnej, provin-
ciálnej, rádovej správe. Táto transparencia zaèína jednotlivým bratom nad-
väzuje cez miestne bratstvo a� k samej oblasti, do ktorej bratstvo patrí. Trans-
parencia vyjadruje a u¾ahèuje bratský �ivot a solidaritu medzi všetkými
zlo�kami Rádu.

31. Miestne kapituly sú privilegovaným miestom, kde sa urèuje pred-
be�ný rozpoèet bratstva a preveruje sa spôsob vynakladania peòazí. Aj naša
ekonomika musí by� skutoèným prejavom bratskosti a na miestnej kapitule
zaujíma výnimoèné miesto konfrontácie hodnôt, ako sú evanjelium, minorita
atï.

32. Aby sa dosiahla transparentnos� v rôznych oblastiach, je nevyhnutné,
aby sa ka�doroèná úètovná správa na úrovni bratstva, provincie a Rádu vy-
znaèovala:

a) dedovizòou alebo bilanciou
b) ekonomickým úètom, s úètovnou správou o príjmoch a výdavkoch
c) predbe�ným rozpoètom alebo roèným rozpoètom
Aby sa mohli správne formulova� predbe�né rozpoèty, je nevyhnutný neja-

ký model úètovníctva – spôsob úètovania, ktorý má by� dobre zostavený.



33. Miestne bratstvá mô�u ma� nejaký kapitál iba na krátky termín (lik-
vidita). Kapitál sa svojím zameraním vz�ahuje na potrebu, pre správne riade-
nie komunity. Vyšší predstavený so svojim poradným zborom stanoví maxi-
málnu èiastku, ktorú mô�e spravova� (Konštitúcie 73, 2). Na tento úèel nech
oblasti vypracujú modely a spôsob centralizovaného ekonomického spravova-
nia na úrovni provincie.

34. Transparencia je nevyhnutná aj pre provinciálne celky oddelene spra-
vované: misie, pastoraèné aktivity, spoloèenské diela a rôzne fondy. Rozho-
dujúcim a kontrolným orgánom zostáva v�dy vyšší predstavený so svojim po-
radným zborom (definitóriom). Predstavený mô�e zveri� administratívnu kon-
trolu aj osobám, èi iným na finanènej úrovni kompetentným orgánom, ktoré
sú zlo�ené buï z reho¾níkov alebo z laikov.

35. Na administratívnej úètovnej správe ka�dej oblasti sa musia vykazo-
va� aj tie finanèné investície, ktoré sú urèené buï pre potreby provincie alebo
pre iné diela. Èo sa týka bilancie, musí v nej by� zahrnutá aj obchodná cena
nemovitostí, tzn. cena toho, èo neslú�i k be�nému manipulovaniu v oblasti
(napr. pozemky, neu�ívané stavby, alebo prenajaté domy).

36. Ka�dá oblas�, po vypoèutí svojej konferencie, zoh¾adnení kritérií soli-
darity stanovených na tejto PRR a zoh¾adnení našich Konštitúcií (66, 7 a 73,
1) rozhodne na úrovni definitória, príp. kapituly o tom, aká je nevyhnutná po-
treba pre ich oblas� a v akej miere sa musia zhroma�ïova� rezervy – investí-
cie na zvláštne výdavky ad intra (udr�iavanie budov, chorí, poistenie osôb, for-
mácia) a pre solidaritu ad extra (misie a charita).

37. Vzh¾adom na investície je okrem transparencie nevyhnutné, aby sa
pridr�iavali etických princípov. V zmysle Konštitúcií (66, 3) pova�ujeme za
prijate¾né tie formy investícií, ktoré sa dnes pou�ívajú v obèianskej spoloènos-
ti. Potrebné je však rešpektova�:

a) Pozitívne ako aj negatívne výsledky ka�dej investície, (etická zodpo-
vednos�) podporujúc v èo najväèšej mo�nej miere investície, ktoré sú v zhode
so spravodlivos�ou.

b) Vylúèi� èisto špekulatívne investície.
c) Nako¾ko je to mo�né robi� takéto investície zvláš� vo vlastnej spoloèen-

sko–ekonomickej oblasti alebo v zemiach chudobnejších.
V tomto kontexte je dôle�ité, aby ka�dá oblas� porovnala vlastnú (ne)sta-

bilitu s ukazovate¾mi iných oblastí a s finanènými zákonmi a kontrolami prí-
slušných krajín. Investièné operácie nemô�u by� v kompetencii jednej osoby,
ale musia by� schválené vyššími predstavenými, ktorí mô�u pou�íva� odbornú
radu laických a kompetentných osôb špecializovaných na finanènom poli a kto-
rým je známy evanjeliový charakter nášho rádu.

38. Vzh¾adom na domy, údaje v Konštitúciách a predchádzajúcich plenár-
nych radách sú viac ne� dostatoèné pre konkrétne riešenia (I. PRR 53). Bra-
tia musia �i� v tomto svete ako pútnici a cudzinci. Preto povzbudzujeme bra-
tov, aby znovu preskúmali, èi miesta, kde v súèasnosti bývajú, dostatoène
vyjadrujú volanie k Bo�ej prozrete¾nosti a aby preverili, èi miesta, kde bývajú
sú proporcionálne poètu bratov a rozvíjaným aktivitám.
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39. Naše príbytky nech sú jednoduché a prijate¾né a nech doká�u spoji�
skromnú striedmos� s urèitým vkusom a harmóniou prostredia (habitat). Na-
ša vo¾ba �ivota musí zanecha� stopu aj na stavbách a okolí; je to duch, ktorý
musí pretvára� matériu.

40. Prenajatie nemovitostí v našom vlastníctve je prijate¾né pod¾a kon-
textu, v ktorom sa nachádzame a pod¾a smerníc, ktoré minister generál so
svojím definitóriom zamýš¾ajú predlo�i�. Uprednostòujme však predaj dobier
a priestorov nami neu�ívaných. Ak by to nebolo mo�né, nech sa urèia pre spo-
loèenské ciele prenájmom, ktorý nie je špekulatívny.

41. Nech sa organizujú kurzy pre vhodnú prípravu bratov, ktorí by vede-
li zoceli�, zjednoti� kompetenciu v modernom ekonomickom spravovaní zhod-
ne s naším štýlom �ivota.

42. Pod¾a normy Konštitúcií (71, 5 - 6; 163, 3), správy z trojroèných ob-
dobí urobené predstavenými jednotlivých oblastí pre vyšších predstavených
nech sú aj ekonomicky transparentné a vyèerpávajúce. K tomuto úèelu nech
sa vypracuje model platný pre všetky oblasti. V súèasnom kontexte globalizá-
cie sa musí nevyhnutne vytvori� taká informaèná sie�, ktorá by vylepšila spra-
vodlivos� v rozde¾ovaní podpory núdznym oblastiam. 

43. Transparencia, ktorá sa navrhuje pre bratstvá a oblasti, platí aj na ú-
rovni Rádu. Okrem toho, èo bolo stanovené (napr. ka�doroèný príspevok ob-
lastí a 10% príjmov na misie), musí ka�dý nadbytok by� odvedený na úèet ge-
nerálnej kúrie (Konštitúcie 66, 7). Nech sa vylúèia dlhodobé investície kapi-
tálu urèené na okam�itú solidárnos� (napr. intencie, dary pre chudobných).

44. Generálna kúria je kompetentným orgánom, ktorý garantuje solidár-
nos� a bratstvo na celosvetovej úrovni. Vhodnými spôsobmi zasahuje do tých
oblastí, ktoré nie sú schopné zaruèi� bratom esenciálne �ivotné potreby (stra-
va, formácia, zdravie, potreby starších). Je nevyhnutné, aby sa pri všetkých
solidárnych interventoch akceptoval kultúrny a sociálny kontext, v ktorom
bratia �ijú.

45. Bolo by dobré, keby generálny minister spolu s definitóriom ustálil
spôsoby a vytvoril nutné štruktúry, aby sa solidárnos� mohla sta� efektívnou.
Spravovanie prostriedkov, ktorými minister generál spolu so súhlasom defi-
nitória disponuje pre rozlièné potreby, nech sa vyhodnotí pri ka�dej generál-
nej kapitule.
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