
NOVÉ BRATSTVÁ OFS 
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 
V poslednom čase brat Lucián M. Bogucki, 
vyšší predstavený minoritov, zriadil dve bratstvá 
Františkánskeho svetského rádu. 4. októbra v Sečovciach 
a 17. novembra v Belej nad Cirochou. 
Tieto spoločenstvá spájajú ľudí, ktorí podľa príkladu 
sv. Františka z Assisi chcú podľa Evanjelia 
naplno prežívať svoj svetský stav v dnešnom svete. 
O udalosti zriadenia bratstva v Sečovciach sa 
s nami podelila sestra Magdaléna. 
V nedeľu 4. novembra 2007 sa v Sečovciach konala 
dlho očakávaná udalosť. Slávnosť začala už v 
sobotu v prekrásne vyzdobenom farskom kostole. 
Pred obetným stolom stálo veľké TAU – františkánsky 
symbol a pri ňom sedem bielych ruží, presne 
toľko, koľko je sestier v bratstve Františkánskeho 
svetského rádu v Sečovciach. 
V nedeľu pri slávnostnej sv. omši o 10.30 hod. 
bolo verejne vyhlásené kánonické zriadenie bratstva 
OFS v Sečovciach, ktorého patrónom sa stal 
sv. Páter Pio. Sv. omšu celebroval národný duchovný 
asistent OFS páter Jozef Košč, koncelebrovali 
správca farnosti Jozef Treščák, páter Peter Gallik a 
vdp. Aurel Halajčík. Svojou prítomnosťou nás potešili 
ďalší minoriti br. Richard a br. Stanislav. 
Páter Jozef Košč v homílii priblížil charizmu sv. 
Františka Assiského a pôsobenie jeho nasledovníkov 
v súčasnosti, po osemsto rokoch. Povzbudil 
prítomných veriacich k nasledovaniu svätca z Assisi. 
V Sečovciach je zatiaľ šesť sestier s trvalými 
a jedna s dočasnými sľubmi. Na konci sv. omše 
slávnostne prečítal Zriaďovaciu listinu i poverenie 
duch. vedenia novozriadeného bratstva duchovným 
asistentom pátrom Petrom Gallikom OFMConv., 
gvardiánom z neďalekého kláštora v Brehove. 
Všetci prítomní veriaci si odnášali z kostola na 
pamiatku malé medovníkové srdiečko ozdobené T. 
Nasledoval na fare chutný obed, na ktorý boli 
pozvaní i hostia z Košíc, Michaloviec, Belej nad Cirochou 
a Prešova. Hneď po ňom sa uskutočnila prvá 
riadna volebná kapitula novozriadeného bratstva. 
Zúčastnil sa jej P. Jozef Košč, P. Peter Gallik, bratia 
minoriti a niekoľko hostí. Kapitule predsedal národný 
viceminister a zároveň regionálny minister 
br. Pavol Eduard Malatinec. Prvou ministerkou a 
zároveň formátorkou miestneho bratstva Pátra Pia 
v Sečovciach sa stala sestra Magdaléna Hirková. 
Na záver sa zakladajúcim členkám OFS prihovoril 
slovami povzbudenia páter Jozef. Bol to práve 
on, ktorý pred štyrmi rokmi navrhol a zároveň 
schválil formáciu v Sečovciach. 
Bratia minoriti, vďaka Vám všetkým, ktorí nás 
vediete, ktorí ste nás pripravovali k sľubom a ktorí 
ešte len prídete a budete s nami zdieľať krásne františkánske 
dobrodružstvá. 
Sestra Magdaléna Hirková OFS 


