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1. Stav NBS SFŘ v ČR 
 
a) členská základna 
 
Národní bratrské společenství SFŘ v ČR k 31.12.2009 tvořilo 51 Místních bratrských 
společenství SFŘ, ve kterých bylo celkem 865 členů, z toho 20 kandidátů členství. 
Během roku 2009 bylo zrušeno v souladu s bodem 6 čl. II.1. národních stanov 
celkem 7 MBS SFŘ, u nichţ počet členů s profesí klesl pod 5. Jednalo se o MBS Bílá 
Voda, Česká Třebová, Opočno, Sobiňov-Sopoty, Valašské Meziříčí, Volftarice a Ţďár 
nad Sázavou. 

 
b) hospodaření za rok 2009 
          

     Volební kapitula NR SFŘ na Velehradě 
     celkové náklady                                                                     43017,- Kč 
     Konference sv.Aneţky v Praze 16.-18.10.2009 
     celkové náklady                                                                     43085,- Kč 
     Náklady na tiskoviny (dokumenty a kniha 
     o Aneţce)                                                                             106175,- Kč 
     Příspěvek Mezinárodní radě SIOFS (1 euro za člena) 
                                                           933 Euro                           24220,- Kč 
    náklady na Zpravodaj                                                                3768,- Kč 
    cestovné členů NR                                                                  16748,- Kč 
    další náklady na semináře, 
    poštovné, poplatky bance                                                        34031,- Kč 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    CELKEM náklady                                                                  271044,- Kč 
          
    Členské příspěvky z MBS                                                     121735,- Kč 
    Přijaté dary a příspěvky                                                           27849,- Kč 
    Účastníci seminářů                                                                  20640,- Kč 
    Prodané tiskoviny,nášivky                                                       52436,- Kč 
    Konference o sv.Aneţce 
    příspěvky a dary účastníků                                                      26215,- Kč 
    úroky z účtu                                                                               1413,- Kč 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    CELKEM příjmy                                                                     250288,- Kč 
          
  
   Výdaje byly v roce 2009 o 20756,- Kč vyšší neţ příjmy. 
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c) volební kapituly a bratrské a pastorační vizitace 
 
Ve dnech 6.6. – 7.6.2009 se slavila na Velehradě volební národní kapitula NBS SFŘ 
v ČR, které byla předloţena Zpráva NR o hospodaření a ţivotě NBS za období 2006 
aţ 2009. Volební národní kapitula pod předsednictvím sestry Berty Richard, delegáta 
GM, zvolila novou národní radu ve sloţení: 
 

sluţba příjmení a jméno 

 

národní ministr 

 

Němec Václav, JUDr. 

 

zástupce národního ministra  

 

Ţeníšek Karel 

 

sekretář  

 

Ševelová Marta 

 

hospodář (ekonom) 

 

Strašíková Markéta 

 

formátor 

 

Makonj Karel 

 

zástupce v mezinárodní radě 

 

Janáčková Marie, Mgr. 

 

člen 

 

Novák František 

 

člen 

 

Kmentová Lubomíra 

 
          

Přehled volebních kapitul, bratrských a pastoračních vizitací MBS za rok 2009 
uveden v příloze č. 1.          
          

          

2. Činnost národní rady 
 
a) zasedání NR 
 
 17.1.2009 - schváleno: 
 

- sloţení organizačního výboru pro zajištění konference o sv. Aneţce České  
- program, volební a jednací řád VNK 6.6. – 7.6.2009 Velehrad 
- logo SFŘ v ČR, modlitba za VNK 
- program jarního formačního semináře 13. – 14.3.2009 Brno 
- formační materiály pro základní formaci uchazečů a kandidátů 
- novým předsedou Konference národních duchovních asistentů zvolen P. 

Bonaventura Štivar OFMCap. 
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4.4.2009 – schváleno: 
 

- pozvánka a program konference k 20. výročí svatořečení Aneţky České 
- vydání publikace o sv. Aneţce České „Naše sestra Aneţka“ 
- P. František Cinciala přijal sluţbu vicepostulátora v procesu beatifikace Dr. 

Františka Noska 
 
5.6.2009 – schváleno: 
 

- kandidátka nové národní rady 
 
18.7.2009 – schváleno: 
 

- Zásady činnosti národní rady a národního ministra 
- patronáty členů NR v jednotlivých MBS SFŘ 
- nová adresa sekretariátu: Marta Ševelová, Hrnčířská 417, 751 31  Lipník nad 

Bečvou 
- program františkánské národní pouti na Sv. Hostýn 18. – 19.9.2009 
- program podzimního formačního semináře 6. – 7.11.2009 Brno 

 
24.10.2009 – schváleno: 
 

- rozpočet na rok 2010 
- návrh pro CIOFS na zavedení pravidelného setkávání zástupců NBS SFŘ 

zařazených do středoevropské skupiny 
- prodej 100 ks publikace Naše sestra Aneţka řádu křiţovníků s červenou 

hvězdou 
- předání 30 ks publikace Naše sestra Aneţka jako autorských výtisků autorkám 

publikace (15 + 15) 
- darování 46 ks publikace Naše sestra Aneţka přednášejícím, průvodcům, 

pořadatelům, zahraničním hostům a členům org. výboru konference o sv. 
Aneţce České 

- pomoc při zakládání SFŘ v Estonsku 
 
b) akce pořádané NR či pod její patronací 
 

- CMP Levý Hradec – Velehrad 2009 (XXVIII. ročník), zahájena 14.2.2009 
- jarní formační seminář 13. – 14.3.2009 Brno: „Františkánská modlitba – Trojí 

cesta  III. část“  - P. Bonaventura Štivar OFMCap 
- pouť ke hrobu Dr. Františka Noska 18.4.2009 Poříčí nad Sázavou 
- pouť Po stopách apoštola Pavla 20. – 27.4.2009 (Turecko) 
- Mariánská pouť Prahou 2.5.2009 (271. ročník) 
- Národní františkánská pouť na Sv. Hostýn 18. – 19.9.2009 
- Mezinárodní konference o sv. Aneţce České 16. – 18.10.2009 Praha 
- podzimní formační seminář 6. – 7.11.2009 Brno: „Dějiny a přítomnost OFS“ – 

P. Bonaventura Štivar OFMCap 


