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VÝROČNÍ   ZPRÁVA   NR  SFŘ   V   ČR    
 

ZA  ROK   2012 
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1. Stav NBS SFŘ v ČR 
 
a) členská základna 
 
Národní bratrské společenství SFŘ v ČR k 31.12.2012 tvořilo 49 místních bratrských 
společenství SFŘ, ve kterých bylo celkem 807 členů, z toho 33 kandidátů členství.  
Národní duchovní asistenti: Antonín Klaret Dabrowski OFM, Sebastian Kopec OFMConv., 
Petr Petřivalský OFMCap. 
 
b) Hospodaření v roce 2012 
 
                                       1.1.2012    31.12.2012 
                               -------------------- ------------ 
     Z ůstatek pokladny hospodá ř         4.559 K č       7.527 
     Provozní záloha sekretariát          778 K č       1.280 
     Zustatek na ú čt ě                 325.848.57     185.967 
                               -------------------- ------------ 
      
     P říjmy v rroce 2012: 
     ************************** 
     P řijaté členské p řísp ěvky                93.450 K č 
     Prodej tiskovin a knih                   37.09 2 K č 
     P řijaté p řísp ěvky na seminá ř              6.520 K č 
     Ostatní dary p řijaté                      8.150 K č 
     P řipsané úroky na ú čt ě                       30 K č 
     ---------------------------------------------- ---- 
     Celkem p říjmy                           145.242 K č 
                                             ------ ---- 
      
      
     Výdaje v r.2012: 
     ************************** 
     P řísp ěvek Mezinárodní rad ě                43.110 K č 
     Náklady na volební kapitulu Velehrad      69.8 41 K č 
     Františk.pou ť,seminá ře                    13.570 K č 
     Cestovné pro členy NR                     36.187 K č 
     Náklady na tiskoviny a publikace          76.6 03 K č 
     Cestovné do Francie (mládež)              12.2 98 K č 
     Praha blaho řečení 14 mu čedník ů            12.140 K č 
     Náklady na tisk Zpravodaje                 2.6 88 K č 
     Ostatní služby                             7.7 77 K č 
     Poskytnuté dary                            6.5 00 K č 
     Náklady na vedení ú čtu                       939 K č 
     ---------------------------------------------- ----- 
     Celkem výdaje                            281.6 53 K č 
                                              ----- ----- 
      
      
     Výdaje za uvedené období byly o 136.411 K č vyšší. 
      
     Zpracovala: hospodá řka M.Strašíková 
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c) volební kapituly a bratrské a pastorační vizitace MBS v roce 2012 
                  
volební kapituly: Benešov, Brandýs nad Orlicí, Brno-Husovice, Brno-kapucíni, Čáslav, 
Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Krnov, Milotice, Moravská Třebová I, Olomouc, Podolí 
u Brna, Praha-sv. Josef, Přerov, Příbram, Slatiňany, Stará Boleslav, Staré Město, Svatava, 
Šternberk, Třebíč, Uherské Hradiště, Zlín  
bratrské a pastorační vizitace: Čeladná, Červený Kostelec, Frýdek-Místek, Fulnek, Jablunkov, 
Jilemnice, Karviná, Liberec, Moravská Třebová I a II, Opava, Plzeň, Praha-Krč, Praha PMS, 
Praha-Spořilov, Slatiňany, Šumperk, Zlín  
 
d) stav SFŘ 

- MBS působí ve všech diecézích  
- členstvo stárne 
- rodí se spolupráce s františkánskou mládeží 
- je snaha o přesah činnosti i mimo hranice církve 
- významné jsou formační semináře konané dvakrát ročně 
- jsou využívány formační texty CIOFS 
- 4x ročně vychází Zpravodaj, zdrojem informací jsou webové stránky 
- MBS pečují o své staré členy 
- úsilí o blahořečení dr.Noska – politika a terciáře 
- začínají problémy s tzv. Tradičními terciáři 
- vzorná péče duchovních asistentů 
- úsilí o porozumění sociální nauce církve a její šíření 
- studium teologie těla 
- vzrůstá počet absolventů IFS 
 

 
2. Činnost národní rady 
 
a) zasedání NR /významnější rozhodnutí/ 
 
 4.2.2012 

- předání hrobových míst brněnskému konventu minoritů 
- zpráva o GK SFŘ v Brazílii 
- vyslání sestry Janáčkové na Evropský kongres SFŘ v Lisieux v červenci 

 
5.5.2012  

- výroční zpráva NR SFŘ v ČR za rok 2011. 
- ustanovení MBS SFŘ v Krnově 

 
10.6.2012 

- podpora vyslání 2 zástupců mládeže do Lisieux 
 

23.6.2012 
- zásady činnosti NR a nár. ministra 
- příprava pouti na sv.Hostýn 
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14.9.2012 
      -     příprava na blahořečení 14 pražských mučedníků 
      -     vydání publikace Jiřího Zajíce: Cena věrnosti 
      -      dotisk knihy dokumentů SFŘ 
      -      projekt Národní kající pouti SFŘ ke sv. Antonínu 
 
8.12.2012 
      -      finanční pomoc Franciscana International 
      -      působení lefévbristů mezi terciáři 
      -      úkoly v Roce víry 
      -      úkoly v sociální nauce církve a teologii těla 
 
 
b) akce pořádané NR či pod její patronací a oblastní akce 
 

- CMP Levý Hradec – Velehrad 2012 (XXXI. ročník) 
- pouť ke hrobu Dr. Františka Noska  Poříčí nad Sázavou 14.4.2012 
- jarní formační seminář 13.-14.4.2012 Brno: P. Bonaventura Štivar OFMCap.: 

Komentář k řeholi SFŘ 
- Mariánská pouť Prahou  (274. ročník) 2.6.2012 
- Národní františkánská pouť na Sv. Hostýn:14.-15.9. - přednáška Radost být  ženou  

(Mg.K.Skočovský), poutní mši svatou celebroval B.Sikora OFMConv.    
- podzimní formační seminář 9.-10.11. Význam formace v MBS (br. Jan Pečený) a 

informace z Lisieux (sestra Lucie Mondeková) 
- blahořečení 14 pražských mučedníků, Praha 13.10.2012 
- někteří naši členové se účastní seminářů Institutu františkánských studií, tak jako 

každým rokem. I nadále doporučujeme přihlášky na studium novým členům 
- tradiční oblastní akce v Praze a okolí /Tříkrálové setkání u Panny Marie Sněžné, pouť 

seniorů do Hájku, podzimní pouť na Hrádek u Vlašimi/ 
 
c) návaznost na CIOFS a spolupráce s jinými NBS  
            Delegátka mezinárodní Rady sleduje události na mezinárodní úrovni, zajišťuje  
            překlady a předává informace. NBS spolupracuje zejména se Slovenskem. Snažíme se  
            o ustanovení společenství v Estonsku. 
 
d) Zpravodaj NR a webové stránky  

- zpravodaj vyšel 5 x za rok 2012, informoval o dění v Národní radě a o dění na 
mezinárodní úrovni od č.2 2012 (poslední číslo v roce) získává zpravodaj nový a 
modernější vzhled a nejen členové národní rady jsou povzbuzováni, aby se podíleli na 
jeho obsahu. 

- Na konci roku se uskutečnila schůzka tvůrců webu a bylo rozhodnuto, že webové 
stránky budou obohaceny o výraznější reklamu na aktuální dění. a dále, že v dalším 
roce že tvůrci webu změní webové stránky na web s redakčním systémem, aby bylo 
snadnější do něj přispívat. Celkový vzhled je však dostatečně vypracovaný v duchu 
františkánské skromnosti a dobře odráží naše františkánské poslání a není třeba jej 
výrazně měnit. 
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3. Národní volební kapitula 
 
   Volební kapitulu jsme slavili na Velehradě  8.-10. června 2012. Kapitule předsedal delegát 
generální ministryně br. Tibor Kauser z Maďarska, Zúčastnil se br. Ivan Matič OFM 
z Chorvatska, člen konference generálních duchovních asistentů. Zvoleni do NR byli: 

- Jiří Šenkýř, národní ministr 
- František Reichel, zástupce nár. ministra 
- Luboš Kolafa, formátor 
- Zdeňka Nečadová, sekretářka 
- Markéta Strašíková, hospodářka 
- Alexandra Tesaříková, členka mezinárodní rady 
- Marie Janáčková, náhradník mezinárodní rady 
- Jaroslav Antoš, člen 
- Hana Reichsfeldová, členka 

 


