Naše přítomnost ve světě
Závěry generální kapituly SFŘ Budapešť 2008 k životu sekulárních františkánů ve
světě rozpracované pro potřeby NBS SFŘ v ČR.
„Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána
Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista čerpal podněty pro
svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy
lásky a cesta k němu. On je pravda, do které nás uvádí Duch svatý. On sám je život,
který nám přišel dát v hojnosti. Sekulární františkáni se kromě toho mají často
věnovat četbě evangelia. Z evangelia mají přecházet k životu a ze života
k evangeliu.“( Řehole čl. 4).
Ze závěrů generální kapituly našeho řádu v Budapešti 2008 vyplývá, že
nadešla doba skutečně aktivního vstupu „do světského světa člověka“. I my,
sekulární františkáni, jsme se všemi lidmi dobré vůle povoláni k tomu, abychom
budovali svět, který je bratrštější a více odpovídá evangeliu, aby se tak
uskutečňovalo Boží království. Jsme povoláni pomáhat svým bližním a to takovým
spojením života s vírou, jakým se stáváme světlem světa:
- solidností ve všech záležitostech,
- bratrskou láskou,
- uvědoměním si svého podílu na budování společnosti,
Tak umožnit všem poznat křesťanství jako způsob života, který je možno
praktikovat a dát tak svému životu smysl. Vždyť křesťan, a zvláště františkán, má být
tam, kde se děje bezpráví, kde je ubíjen život a pošlapávána lidská důstojnost, aby
tam v Kristově jménu přinesl naději a napomohl utiskovaným k právu a svobodě,
bránil křesťanské hodnoty.

Příklady některých základních způsobů aktivity:
1. Nebojácně žít ve světě podle evangelia.
• hlouběji poznávat Ježíše Krista a Písmo svaté
• rozvíjet cílenější a hlubší studium našich základních řádových dokumentů
• podrobněji se seznámit s nejdůležitějšími církevními dokumenty a dokumenty
Učitelského Magistera církve vyjadřujícími se k životu křesťana ve světě
• nebát se působit na svět a vést s ním dialog.
2. Posilovat základy občanské společnosti.
a) podpora demokracie,
b) ochrana a rozvíjení lidských práv .
3. Utvářet civilizaci lásky.
•
•
•

spolupracovat na uskutečňování společného dobra a na jeho rozvíjení;
být nositeli míru a pokoje,
dbát na solidaritu,

•
•

dle svých možností poskytovat službu v různých oblastech společenského
života
žehnat všem, se kterými se setkáváme

Ať se každý snaží podle uvádět do života podle svých možností a podmínek.
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