
Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu  

v České republice za rok 2006 
 
 

Slovo národního ministra (Úvod poděkování po volební kapitule 18. 6. 2006) 
 

Jménem svým i nové národní rady děkuji za 

důvěru, kterou jste nám svou volbou projevili. Zároveň 

děkuji členům odstupující národní rady, zvláště 

národnímu ministrovi, i národním duchovním 

asistentům, za práci, kterou ve své sluţbě pro národní 

bratrské společenství našeho řádu vykonali, zejména za 

nové národní stanovy, nový překlad Řehole, 

generálních konstitucí a Rituálu. Máme tak k dispozici 

dobré základy pro řádový ţivot v našich bratrských 

společenstvích. Jak a čím ho naplníme, bude záleţet na 

nás. 

     Musíme se přitom nechat vést naší Řeholí, která 

nám ukládá zachovávat evangelium našeho Pána Jeţíše 

Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi a svůj 

způsob myšlení a jednání uvádět v soulad s Kristem 

naprostou a dokonalou vnitřní proměnou, kterou samo 

evangelium nazývá obrácení a kterou je pro lidskou 

křehkost třeba denně uskutečňovat. Vždyť společně se 

všemi lidmi dobré vůle jsme povoláni, abychom 

budovali bratrštější a evangeliu věrnější svět, aby se uskutečňovalo Boží království. 

     Proto jednou ze základních priorit se pro nás stává, v dnešní konzumně zaměřené společnosti, rozvoj 

duchovního ţivota. Co je to duchovní ţivot? Pro nás je to ţivot s Bohem, postavený na modlitbě a kajícnosti. 

Člověk hledá Boha a Bůh volá člověka jako první, volá ho k tajemnému setkání v modlitbě a člověk mu 

odpovídá. Ve svém ţivotě potřebujeme s Bohem mluvit a nechat se jím vést. Modlitba tak vede k poznání a 

k moudrosti, není jen náboţenskou, ale i lidskou záleţitostí, ţivotní otázkou kaţdého člověka. Ten, kdo se 

modlí, ţije svobodněji, radostněji a zdravěji. Postupně, jak se Bůh zjevuje a jak zjevuje člověka jemu 

samému, jeví se modlitba jako vzájemné volání, stává se rozhovorem dvou, a to člověka s Bohem a Boha 

s člověkem. Neexistuje ţádná lidská situace, která by se nemohla stát modlitbou, rozhovorem s Bohem. 

Musíme jen otevřít dveře a přijmout ruku, která se nám nabízí. 

My přece touţíme po Bohu a hledáme ho. Význam hledání a touhy spočívá mimo jiné v tom, ţe touha 

a hledání je tou nejlepší přípravou na přijetí toho, po čem touţíme, co hledáme, a to v hojnosti. Odhaluje 

v nás netušené hlubiny a rozšiřuje naše nitro, takţe jsme schopni více přijímat. Zalíbí-li se Bohu obdarovat 

nás něčím velikým, nejprve zvětší naše moţnosti. Jinak by zbytečně mnoho dobrého přišlo nazmar. Nelze 

nalít deset litrů vína do hořčičné sklenice – nejprve se z ní musí stát dţbán. Stávejme se tedy dţbány pro 

přijetí Boţích darů. A právě to je úkolem hledání, touhy, formace. Bůh nás občas nechává čekat a hledat, coţ 

není znamením jeho menší lásky, nýbrţ právě naopak lásky větší. Rád by nám dal víc, neţ jsme schopni 

v daném okamţiku přijmout. Ale my ho obvykle špatně chápeme, a místo abychom touhou, hledáním a 

formací rozšiřovali své nitro, domníváme se, ţe na nás zapomněl, a mnohdy rezignujeme. 

     Avšak my, bratři a sestry, přece rezignovat nechceme. My chceme následovat Jeţíše Krista cestou sv. 

Františka, dle jeho způsobu ţivota. Velkou pomocí kaţdému z nás při uskutečňování tohoto cíle je formace. 

Je třeba si uvědomit, ţe formace není pouze předávání víry či vyučování náboţenským pravdám, ale je nutno 

ji chápat jako celistvou výchovu víry, kde cestou od nějaké náboţenské zkušenosti aţ ke zkušenosti 

autentické křesťanské víry můţe člověk vyzrávat k víře chápané a proţívané jako postoj, hluboce zakořeněný 

v samém centru osobnosti a tedy jako ţivotní styl. A tak můţeme postupně „svléknout starého člověka a 

obléknout nového“, stát se jasnějším a zřetelnějším „obrazem Boţím“ a vstoupit do Boţího království. 

     K tomu nám dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn a Duch svatý. Amen. 
br. Václav Němec, národní ministr SFŘ v ČR 
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1. Ţivot SFŘ 

1.1. FORMACE 

Při Františkánské pouti na Svatý Hostýn 1.10.2005 vyhlásil národní 
ministr SFŘ Petr Alexa duchovní zaměření sekulárních františkánů na rok 
2006. Na základě rozprav, které probíhaly na úrovni národní rady i v rámci 

některých místních společenství, se  SFŘ v roce 2006 zaměřila na rodinu, 
a to nejen na tu v uţším smyslu slova, ale také na rodinu v širším smyslu 
slova, tedy na naše bratrská společenství, na františkánskou rodinu, na 
církev a v neposlední řadě i na společnost a na naši úlohu v ní – jak se tomu 
se věnoval uţ sjezd SFŘ ve dnech 3.-4.9.2005 v Brně. Přednášky ze sjezdu 
byly uveřejňovány v časopise Poutník. 

Rodině se věnoval také papeţ Benedikt XVI. 18.11.2005, kdyţ přijal 
naše biskupy na audienci při jejich návštěvě Ad limina apostolorum 
(k apoštolským prahům): 

„… nasazení pro výchovu solidních křesťanských rodin se ukazuje 
zvláště důležité pro život církve, protože na rodině závisí možnost spoléhat 
na nové, zdravé a velkomyslné generace, jakož i ukazovat jim krásu života zcela zasvěceného Kristu a bratřím … 
Rodina, jež je na přirozené úrovni buňkou společnosti, na nadpřirozené je základní školou křesťanské výchovy. 
Právem ji 2. vatikánský koncil prezentoval jako ‘domácí církev’ a poznamenal, že v ní ‘mají být rodiče slovem i 
příkladem, prvními hlasateli víry pro své děti a v každém z nich mají podporovat jeho vlastní povolání, zvlášť pozorně 
však duchovní povolání’ (Lumen gentium, 11). V souvislosti s tímto bodem programu vašeho pastorálního nasazení 
jste zaměřovali svou pozornost na ‘rozšířenou rodinu’, jíž je farnost, neboť jste si vědomi, že v tomto prostředí věřící 
zakouší církev jako mystické Tělo Krista a učí se žít společenský rozměr víry. Z tohoto hlediska je velmi důležité 
zapojení laiků do farní činnosti a jejich uvedení do zdravého a bohatého liturgického života. Křesťanské společenství 
je skutečností osob se svými pravidly, živým tělem, které v Ježíši působí ve světě, aby vydávalo svědectví o síle 
evangelia. Jde tedy o společenství bratří a sester, kteří nemají za cíl moc nebo sobecké zájmy, nýbrž žijí v radosti lásky 
Boha, jenž je Láska sama.“ 

 

Přes rok se o podporu formace na celostátní i místní úrovni starali jednak formátoři – počínaje formátorem NR 
SFŘ, jednak duchovní asistenti a konečně i významnou nabídkou bylo studium Institutu františkánských studií. Jim se 
nyní budeme věnovat poněkud podrobněji. 
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a) Formátoři 

      I v tomto roce jsme se snaţili, aby se zaměření roku – Rodina – promítlo do všech tří rovin našeho 
františkánského ţivota: 

1. Téma na seminářích a během roku  
2. Aktivity jednotlivých MBS pro sebe i ve farnosti 
3. Přednostní téma v osobním hledání, vzdělávání a prohlubování osobního vztahu s Jeţíšem  

Formátorům v tom připadla nezastupitelná úloha těch, kteří svým chápajícím a poučeným doprovázením 
ostatních členů svých společenství napomáhají skutečné proměně našich ţivotů i našich společenství v tolik potřebném 
evangelijním františkánském duchu.  

Na celostátní úrovni pro jejich přípravu a rozvoj byly v roce 2006 zajištěny tyto dva semináře pro formátory: 

I. Formační seminář se konal 3.-5. března 2006 v Brně, Petrinu na téma: Praktický úvod do sebepoznání a 

komunikace 
1. část: vhled do vzájemných vztahů 
2. část: osobní situace a její vliv na jednání 
Tuto část vedl p. prof. Vladimír Smékal z katedry psychologie a Institutu výzkumu dětí, mládeţe a rodiny 

Masarykovy univerzity v Brně. 
V prvé části představil přístupy k psychologii 
osobnosti, které v předchozích desetiletích 
uplatňoval ve své teoretické i praktické činnosti 
(a jsou přehledně uloţeny v encyklopedické 
Psychologii osobnosti). Důraz poloţil na sloţky 
osobnosti přičemţ vodítkem mu bylo následují 
schéma: 
Jak člověk vypadá? – Tělesná stavba, 
konstituce 
Jaká je jeho dynamika? – Temperament 
Co chce a nechce? – Zaměřenost, motivace 
(potřeby seberalizující, růstové; potřeba 
sociální pozice a akceptace; potřeba milovat a 
být milován; potřeba bezpečí; tělesné potřeby) 
Jak si ví rady s úkoly ţivota? – Styly zvládání 
Co umí a dovede? – Schopnosti a znalosti 
Jaký je, jakou má morálku? – Charakter 
Odkud a kam jde? – Životní dráha osobnosti 
Jak jsou sloţky uspořádány? – Harmonie, integrita 
 Druhou část pak věnoval transakční analýze (především modelu Dítě-rodič-dospělý) a její dynamice při 
vytváření vztahů. 

Sestra Aneţka Fišerová přednesla „Zamyšlení nad ţivotem v bratrském společenství podle III. hlavy Řehole 
SFŘ“.  Přítomní byli informování o jednotlivých sluţbách v Národní radě SFŘ. Formátorka NR Magdaléna. Marie 
Janáčková přečetla Zprávu  o SFŘ ČR z pohledu formátora  pro Mezinárodní radu SFŘ. 

Na závěr proběhla diskuse o ţivotě místních bratrských společenství.  
 Tohoto semináře se účastnilo 48-55 členů (někteří byli přítomni jen v sobotu 4. března, kdy bylo těţiště 
vzdělávání). Materiály ze semináře byly následně elektronicky zaslány všem, kteří jsou e-mailově komunikativní. 

II. Formační seminář byl 10.-12. listopadu 2006 – Brno, Petrinum 

Na jarní témata navázal prof. Vladimír Smékal praktickým rozvinutím problematiky Sebepoznání. Základem 
byly osobnostní testy vycházející z kombinované Jungovy typologie (Extroverze-Introverze, Čití-Intuice, Myšlení-Cit, 
Úsudek-Percepce) a navazoval na ní přehled optimálních strategií duchovního ţivota v následujících kategoriích: 
Okno, skrze něţ jsou přijímána Boţí sdělení; Důleţité aspekty Boţí; Přístup k Bibli; Náboţenská zkušenost; Co odmítá 
(představa pekla); Cíl hledání (ráj); Modlitba; Přirozená duchovní cesta. Obsahovala podněty pro práci na sobě 
s následnou diskusí. Bratr ministr Václav Němec mluvil o počáteční formaci, na kterou dává zvláštní důraz, a při tom 
jsme si vyzkoušeli jak by to mělo vypadat. Rozvinula se široká diskuse na téma „poznání Boha“. 

Byly vytištěny přehledy, texty a tabulky z přednášek prof. Smékala a kaţdý účastník je dostal pro svoje 
společenství. I tentokrát byla kaţdý den mše sv., v sobotu večer byla zahájena celonoční adorace. Součástí formace 
byla téţ společná modlitba breviáře ráno, v poledne a večer. Současně byl dán větší prostor pro vzájemné sdílení a 
byla téţ moţnost svátosti smíření.  

Semináře se zúčastnilo 56 nadšených frekventantů, kteří si vyţádali pokračování s prof. Vladimírem 
Smékalem i v příštím roce. 

Za formačním seminářem – Brno, listopad 2006 
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Miloslav Müller, společenství Praha Spořilov 

 Národní rada SFŘ pořádá formační semináře dvakrát do roka, letos se konaly v březnu a v listopadu (10.-12.11.), 

v Brně, v církevním studentském domově Petrinum. Začaly v pátek večer a končily v neděli po poledni. I tentokrát se sjeli 
bratři a sestry nejvíce z Moravy. Byla však zastoupena i některá společenství ze Slezska i z východních Čech a také (většinou 
po jednom zástupci) z Prahy. Na semináři je možná nejcennější právě setkání členů různých MBS. Je to jako s rodinou, kde 
se už děti rozešly do světa. Kdyby se rodina nescházela, její členové na sebe zapomenou a rodina přestává existovat. 
Seminář je navíc setkáním nejen k rozhovoru, ale i k modlitbě.  
 Formační seminář je pomoc, která je určena hlavně ministrům místních bratrských společenství a také formátorům 
(členům rady MBS). Účastnit se však mohou i jiní členové. Je výborné, že tato pomoc existuje a že se neomezuje pouze na 
oblast víry v užším slova smyslu nebo dokonce jen na františkánskou spiritualitu. Na každého z nás se valí ze všech stran 
různé informace a poznatky. Některé jsou rázu technického nebo administrativního. Jiné však mají dosah do oblasti názoru 
jak žít. Máme co dělat, abychom se v nich orientovali jako křesťané. Je proto velkou pomocí slyšet odborníka křesťana. 
 Hovořil prof.dr.Vladimír Smékal z katedry psychologie Masarykovy univerzity v Brně. Prof. Smékal vystoupil už na 
sjezdu SFŘ v září 2005 a také na letošním jarním semináři. Tentokrát bylo tématem sebepoznání. Hovořil o různých typech 
lidské povahy a o tom, jak je poznat u sebe i u druhých. Povaha je zčásti vrozená (geny) zčásti je formována přijatými 

informacemi (tzv.memy). Tyto informace začne člověk získávat už před narozením díky těsnému kontaktu se svojí maminkou 
(proto záleží na tom, aby byla v pohodě). Poznatky ze semináře si jistě formátoři nenechají pro sebe, ale podělí se o ně ve 
svých společenstvích s těmi, kdo mají zájem. 
 Pokračování semináře v neděli mělo už jinou náplň. Otec Sebastián Kopeć OFMConv (jeden z národních 
duchovních asistentů SFŘ) slavil mši svatou (celebroval i v sobotu). Po nedělní mši sv. se konalo setkání, věnované 
programu činnosti SFŘ v roce 2007. Přítomní měli možnost vyjádřit se k návrhům národní rady. Příslušné informace jsou 
zveřejněny na jiném místě tohoto zpravodaje. Závěrem: seminář byl velmi zajímavý a pěkný. Přijedou-li příště i členové 
dalších místních bratrských společenství, určitě nebudou zklamáni. 

 
Na semináře jsou zváni nejen formátoři právě ve sluţbě, ale i zájemci ze společenství protoţe očekáváme: 

1. kvalitnější a širší dialog na semináři a pak i v MBS 
2. příprava nových formátorů 
3. zkvalitnění formace vztahů a předávání formace v MBS 
4. sebepoznání formátorů, vysvětlení charakteristiky různých 

druhů komunikace a jejich vypovídající hodnoty o pozorované 
osobě  

5. nabízí: nový prostor i odvahu pro aktivní postoj v komunikaci, 
učení se, jak klást otázky a rozlišovat zda jde o problém či 
inspiraci, jeho pojmenování a následně společné hledání 
řešení. 

Formace z mého pohledu 

Svůj úkol jsem viděla ve sjednocení úsilí, slovníku i stanovení 
společných cílů. Tak začalo společné hledání metod a učení se umění 
formace osobní i její předávání. Co se týká vědomostí i zkušeností, 
byla jsem na tom stejně jako většina obyčejných formátorů 
z venkovských společenství. Proto jsem nejprve vybrala to, co již bylo 
vytvořeno a je to vhodné trvale k dalšímu praktickému používání: 

a) již vypracované formační texty, doporučena literatura 
b) br. Damiánem zpracovaná tabulka článků Řehole a souvisejících 

textů z Dokumentů II. Vatikánského koncilu a Nového zákona 
c) IFS 
d) Setkání formátorů 

Díky zájmu o konkrétní práci s konkrétními bratry a sestrami 
jsem se zaměřila na setkání formátorů. Na podzim tři setkání oblastní a na jaře jedno celostátní. Po zkušenosti 
z prvních setkání jsme zvolili formu seminářů, a protože všichni během roku prožíváme vlastní starosti k odpoutání se 
a k lepšímu soustředění na témata semináře učíme se používat zážitkovou metodu. Seminář slouží nejen k získání 
nových teoretických poznatků, ale i k jejich objevení v nových souvislostech s diskusí, praktickým ověřením a 
zkušeností určenou k přenesení do života.  

Můj odkaz formátorky zní: Úkolem formátora je vnášet život ze spojení s Ježíšem Kristem do společenství. 
Metod, která k tomu vede: zážitková, úplné přijetí bližního, důvěra, dialog, konfrontace. 

Marie Magdalena Janáčková – fomátorka NR 2003-2006 
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b) Duchovní asistenti 
Sluţbu národních duchovních asistentů konali v tomto roce za OFM br. Antonín Klaret Dąbrowski, u bratří 

minoritů br. Sebastian Kopeć OFMConv., který byl současně i předsedou konference národních duchovních asistentů. 
Za OFMCap. byl po skončení mimořádně cenné devítileté sluţby br. 
Augustina Šváčka OFMCap. jmenován národním duchovním asistentem 
br. Bruno Křivánek OFMCap., ten se ale fakticky své sluţby během 
roku neujal, „zastupoval“ jej br, František Kroczek OFMCap. 

V roce 2006 se tedy podstatněji na činnosti SFŘ podílel bratr 
Sebastian, který se účastnil obou formačních seminářů (viz výše), 
volební kapituly v červnu na Hostýně i tradiční františkánské poutě 
v říjnu rovněţ na Hostýně. Významný byl i podíl bratra Antonína 
Klareta - zejména při poutích (viz foto), exerciciích a vizitacích. 

Co se týče sluţby duchovních asistentů místních bratrských 
společenství, pak Ve 13 MBS působí Česlav Kříţala OFM, ve třech Fr. 
Bartoloměj Uriga OFM. A dále ve dvou MBS: Angelus Glabasnia 
OFM, Michal Pometlo OFM, Augustin J. Zatloukal OFM, Gabriel 
M.Kubík OFM,  Dismas Tomaštík OFMCap., František Kroczek 
OFMCap., Řehoř Bajon OFMConv. 

V jednom pak: 
Ondřej Čapka OFM, Bartoloměj Černý OFM, Daniel Hřebec OFM, Jan 
Maria Vianney OFM, Lukáš Pavel Bradna OFM, Řehoř Mareček OFM, 
Ant. Jan z Kř. Podlaha OFM, Marek Hryc OFM, Jiljí Přikryl OFM, 
František Sadílek OFM, Karel Podhola OFM, Eliguš Mazur OFM, 
Bernard Hasil OFM, Pavel Uhřík OFMCap., Rafael Budil OFMCap., 
Konrád Ston OFMCap., Serafín Beníček OFMCap., Šimon Batory 

OFMCap., Augustin Šváček OFMCap., Bonaventura Rosa 

OFMConv., Sebastian Kopec OFMConv., Josef Krajíček OFS, Imelda 
J. Hrdličková OFS., Bonaventura Štivar OFMCap., Bartoloměj Šenkeřík 
OFMCap. 
 Z hlediska zodpovědnosti řádů za duchovní asistenci, vypadala 
situace takto: 

OFM:  39 

OFMCap: 14 

OFMConv:   4 

OFS:    2 
Národními duchovními asistenty nebo jejich zástupci bylo 

v roce 2006 provedeno celkem 9 pastoračních vizitací, které jsou 
souhrnně uvedené v kapitole 1.3. Rekordmanem s 5 byl Antonín Klaret 
Dąbrowski OFM. 

Půst? 
Mnohokrát jsme slyšeli slova “obraťte se a věřte Evangeliu“. Jsou to slova z popeleční středy, kdy kněz sype 

na hlavu popel s těmito slovy. My jsme si už docela zvykli na tato slova. Když je opět slyšíme - jsme k nim často vlažní. 
Je půst, proto slyším obraťte se. Udělám něco proto, abych ten půst prošel - nějaký dobrý skutek, křížovou cestu atd., 
ale nic víc nechci. Tak opravdu nechci, aby se můj život změnil. Myslím si, že to pro mne může být nebezpečné - žít 
jinak. Lepší bude, ať to zůstane tak jak to je! Všechno je dobře, ale co Ježíšova výzva? Ta je velice konkrétní. 

Ježíšovo „obraťte se vůbec neznamená dělejte víc dobrých skutků, křížových cest, víc se modlete... Znamená to 
změňte smýšlení. Změňte orientaci. Bylo hodně světců (a ti jsou stále pro nás příkladem), jako například sv. František, 
sv. Klára, kteří upřímně hledali Boha. Ale v jistém okamžiku svého života si uvědomili, že pokud mu nezanechají celé 
své srdce, budou stále nešťastní. Pouze celkové přilnutí k Ježíši dává člověku opravdovou radost a pocit naplnění. 
Možná je teď pro mě ten správný okamžik, abych si uvědomil, že Ježíšovo „obraťte se“ se také vztahuje na můj život. 
Bůh říká každému a každé z nás: „Odevzdej mi své srdce. Neboj se předat mi všechno, co máš v sobě. Já ti přinesu 
opravdový pokoj, který žádný člověk a věc ti dát nemůže. Ve mne je naplnění tvých tužeb. Ve mně je tvé štěstí“.  

P. Sebastian Kopec OFMConv., národní duchovní asistent 
(kázání na Formačním semináři 5.3.2006) 
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V tomto roce uskutečnili duchovní 
asistenti několikeré exercicie (resp. 
rekolekce) pro členy SFŘ a příznivce: 
Br. Augustin Šváček OFMcap. 

12. aţ  18.11.2006 v Exercičním 
domě při kapucínském klášteře v Praze 
na Hradčanech na téma: Ježíš - učitel 
modlitby.  
Br. Antonín Klaret Dąbrowski OFM 

20.-24.8. exercicie ve Stojanově na 
Velehradě 
Br. Sebastián Kopeć OFMConv. 

12-15.6. v Českém Těšíně vedl jsem 
exercicie pro terciáře, hlavně ze severní 
Moravy a Slezska, na téma: Úcta 
k Bohu a jeho Matce jako základ 

františkánské spirituality. 
 

 

c) Institut františkánských studií (IFS) 
IFS zaloţený v roce 2000 pokračuje ve své činnosti jiţ 6. rokem a významně napomáhá členům SFŘ k hlubšímu 

seznamování s františkánskou spiritualitou. Zároveň nabízí praktickou příleţitost k prohlubování vzájemného 
společenství i s řeholními členy Františkánské rodiny a s příznivci františkánství, kteří na IFS studují. Příznivě působí i 
ta okolnost, ţe studium je moţné absolvovat podle vlastního rozhodnutí buď se zkouškami, nebo bez nich. 

Z celkového počtu 118 studentů v Praze a v Olomouci ve školním roce 2004/5 bylo 48 členů SFŘ, ve školním roce 
2005/6 z celkového počtu 81 bylo 36 členů SFŘ a ve školním roce 2006/2007 z celkového počtu 86 jich bylo 38. 

Následující tabulka ukazuje přehled těch členů SFŘ, kteří nastoupili studium v tomto roce a pak přehled členů se 
stálou formací (stálí účastníci). Důleţitým pozitivním faktorem je i věk absolventů: 

Příjmení – křestní jméno - řeholní jméno 
Číslo  

zápisu 

Stud. 

 ročník 

Praha 

Olomouc 

Zkoušky 

 

Andrys Zdeněk – Bernard SFŘ,  *1970 340 096  I. O - 

Horová Ladislava – Aneţka SFŘ,  *1960 340 095  I. P - 

Hřebačková Edita – SFŘ,  *1977 340 100  I. O - 

Kmentová Lubomíra – Františka SFŘ,  *1955 340 092  I. O - 

Křapa František – Maxmilián Kolbe SFŘ,  *1960 340 107  I. o - 

Mejstříková Erika – Rita SFŘ,  *1950 340 093  I. P - 

Mikušová Eva, RNDr.- Klára SFŘ,  1932 340 102  I. O - 

Novák Jan, Ing., Csc.  – Josef SFŘ,  *1968 340 099  I. P - 

Beran Theodor, Ing – SFŘ,  *1967 340 106  I. P Z 

Červínková Květoslava Marie  - Kristýna SFŘ,  *1960 340 104  I. O Z 

Dvořáková Miroslava, Ing., CSc – SFŘ,  *1954 340 108  I. O Z 

Lagroň Antonín - SFŘ,  *1967 340 123  I. P Z  

Mandlová Petra – SFŘ,  *1985 340 097  I. O Z 

Vorlová Lucie, Mgr. - Veronika SFŘ,  *1966 340 019  st.for p Z 

Bonaventura Čeněk – Jan Ev. SFŘ, *1961 340 040  st.for. P - 

Ficnarová Dagmar – Rút SFŘ,  *1956 340 090  st.for. O - 

Kateřiňáková Ludmila – Aneţka SFŘ,  *1963 340 044  st.for. P - 

Muzikantová Marta – Veronika SFŘ,  1979 340 068  st.for. P - 

Němcová Jana Zdeňka, Mgr. – Ginepro SFŘ,  *1962 340 087  st.for. P - 

Ševčíková Hana – Pia SFŘ,  *1956 340 080  st.for. O - 

Ţeníšková Pavla – Františka Římská SFŘ,  *1945 340 083  st.for P - 
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1.2. AKTIVITY SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU NA CELOSTÁTNÍ A OBLASTNÍ ÚROVNI 

 

Akce datum místo, téma 

Tříkrálové setkání františkánské rodiny 8.1. Praha, u sv. Panny Marie Sněţné 

Zahájení Cyrilometodějské pouti 11.2. Levý Hradec (start) – Velehrad (cíl) 

Celostátní formační seminář 3.-5.3. Brno – Petrinum; prof. Vladimír Smékal 

Pouť ke hrobu dr.Františka Noska 22.4. Poříčí nad Sázavou; P. Vianney Dohnal OFM 

Mariánská pouť 6.5. Praha; Strahov -> Panna Maria před Týnem 

Františkánská pouť seniorů 18.5. Do Hájku u Prahy 

Den postu a modlitby  22.5. za duchovní jednotu SFŘ a Františkánské rodiny 

Exercicie 12.- 15.6. P.S.Kopeć OFMConv., Český Těšín 

Národní volební kapitula 16. - 18.6.  Sv. Hostýn 

Setkání mládeţe 1.- 6.7. Františkánské setkání mládeţe na Cvilíně. 

EUFRA 2006 2.-15.7. Schmochtitz u Budyšína v Německu 

Exercicie 20.- 24.8. P. A. Klaret Dąbrowski OFM, Velehrad  

Cyrilometodějská pouť 26.8. Zakončení Cyrilometodějské pouti, Velehrad 

Oblastní setkání  10.9. v Olomouci 

Pouť rodin 10.9. V Praze na Petříně 

Oblastní setkání 16.9. v Hrádku u Vlašimi 

Celorepubliková pouť františkánů 6.-7.10. Sv. Hostýn 

Duchovní obnova; P. Rafael Budil OFMCap. 14.10. Olomouc; Oprava představ o Bohu 

Celostátní formační seminář 
10. – 

12.11. Brno – Petrinum; prof. Vladimír Smékal 

Exercicie 
12. – 

18.11. P. Augustin Šváček OFMCap, Praha 

Pouť ke sv. Alţbětě 17.11. Praha, Kbely; biskup Jaroslav Škarvada 

 

 

Formační seminář s profesorem Vladimírem 

Smékalem o sebepoznání a duchovním ţivotě 

 

Mariánská pouť a její tři tradiční účastníci: 

 br. Česlav, František Reichel a P. Michael 

Pojezdný OPraem. 



   

 9 

Národní volební kapitula SFŘ v ČR 16.6. – 18.6.2006 na sv. Hostýně 

1. Výsledky voleb: 

           Národní ministr:                        JUDr. Václav Němec ( MBS Karviná) 

           Zástupce národního ministra:      Mgr. Jiří Zajíc (MBS Praha Spořilov) 
           Formátor:                                   Marie Stará (MBS Čáslav) 
           Sekretář:                                    Marie Ivana Schneiderová (MBS Olomouc) 
           Hospodář:                                  Markéta Strašíková (MBS Čáslav) 
           Zástupce v mezinárodní radě:     RNDr. František Reichel (MBS Praha Spořilov) 
           Členové:                                    Lubomíra Kmentová (MBS Hodonín) 
                                                             Mgr. Marie Magdaléna Janáčková (MBS Brandýs nad Orlicí)  
 

2. Hlavní úkoly pro následující období vyjádřené nově zvolenou NR: 

- získat aktivní spolupracovníky v místních společenstvích pro uskutečňování akcí na místní i oblastní úrovni i 
řešení některých konkrétních úkolů na úrovni celostátní, zvláště pak podporu vzájemných vztahů mezi 
společenstvími 

- vydat kompletní dokumenty, které se podařilo v uplynulém období aktualizovat (Řehole, Rituál, Stanovy 
národního společenství, mezinárodní stanovy, Generální konstituce) 

- vytvořit a vydat jednotný program formace pro uchazeče a kandidáty 

- hledání optimální podpory a zapojení nejstarší skupiny členů našeho národního společenství (většina našich 
členů je starší neţ 65 let) a rodin 

- spolupráce s františkánskou mládeţí 

- podpora ekumeny 

- podpora aktivit, které směřují k prospěchu celé společnosti 

- podpora procesu svatořečení našeho významného člena a vynikajícího prvorepublikového politika Františka 
Noska 

- dobudování spolehlivě fungujícího informačního systému (opírajícího se jak o rozšiřování elektronické 
komunikace, tak její doplňování alternativními cestami tam, kde není v dohledné době reálná). 

 

3. Ostatní informace a úkoly: 

- v tomto období se podařilo stabilizovat finanční situaci našeho národního společenství na celostátní úrovni 
včetně splacení závazků vůči mezinárodnímu společenství i dluhů, které jsme měli, a dokonce vytvořit jistý 
minimální finanční rezervu, z níţ bude moţné financovat například vydání výše uvedených dokumentů i 
formačních materiálů; 

- bylo by vhodné, aby si společenství na své úrovni dokázala vytvořit obdobnou finanční rezervu, z níţ by 
mohla financovat ty aktivity, k nimţ se jejich členové sami rozhodnou a které mohou podstatně zvýšit 
účinnost jejich pomoci jak v rámci vlastního společenství, tak mimo něj; 

- podpora Poutníka a našeho Zpravodaje vlastními články. 
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1.3. MÍSTNÍ BRATRSKÁ SPOLEČENSTVÍ 

Základní fakta 

K 31.12.2006 bylo v národním bratrském společenství SFŘ evidováno 982 profesních členů a 55 kandidátů 

profese, v 57 kanonicky ustanovených místních bratrských společenství, 2 MBS zanikla - Praha – Dejvice, Újezd u 
Uničova. Kanonicky byla ustanovena MBS ve Slatiňanech a Svatavě. 

Místní bratrská společenství SFŘ v ČR: 

arcibiskupství, ● biskupství, ■ kanonicky ustavené místní bratrské společenství (57) + vznikající společenství (2) 

 
Členové národní rady v roce 2006 předsedali celkem 12 volebním kapitulám. 

 

MBS Datum VK Předsedající 

VK 

MBS Datum VK Předsedající VK 

Stará Boleslav 3.1.06 P. Alexa Brandýs nad Orlicí 20.5.06 A. Fišerová 

Čáslav 15.1.06 M. Janáčková Červený Kostelec 27.5.06 M. Janáčková 

Milovice 9.2.06 A. Fišerová Přerov 10.6.06 V. Ţák 

Podolí 19.2.06 A. Fišerová Uherské Hradiště 10.6.06 M. Schneiderová 

Hradec Králové 28.4.06 M. Janáčková Jilemnice 12.9.06 J. Zajíc 

Třebíč 7.5.06 A. Fišerová Černošice 31.12.06 J. Zajíc 
 

Národními duchovními asistenty bylo provedeno v roce 2006 celkem 12 pastoračních vizitací 
 

MBS Datum PV Vizitátor 

Brandýs nad Orlicí 18.2.06 P. Ján Wach OFM 

Uherské Hradiště 18.2.06 P. Klaret Dabrowski OFM 

Praha Krč 7.3.06 P. Klaret Dabrowski OFM 

Olomouc - rodiny 12.3.06 P. František Kroczek OFMCap. 

Červený Kostelec 8.4.06 P.Antonín Klaret Dabrowski OFM 

Šumperk 29.4.06 P. Augustin Šváček OFMCap. 

Čáslav 16.7.06 P.Sebastian Kopec OFMConv. 

Praha - PMS - rodiny 14.5.06 P. Klaret Dabrovski OFM 

Valašské Meziříčí 8.10.06 P. Sebastian Kopec OFMConv. 

Praha - Spořilov 21.10.06 P.Klaret Dabrovski OFM 

Praha PMA 27.11.06 P. Klaret Dabrowski OFM 

Jihlava 2.12.06 P.Sebastian Kopec OFMConv. 
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Členové národní rady uskutečnili v roce 2006 celkem 15 bratrských vizitací. 
 

MBS Datum BV Vizitátor 

Brandýs nad Orlicí 18.2.06 A. Fišerová 

Uherské Hradiště 18.2.06 M. Schneiderová 

Praha Krč 7.3.06 J. Zajíc 

Olomouc - rodiny 12.3.06 A. Fišerová 

Červený Kostelec 8.4.06 Marie Magdaléna 

Čáslav 29.4.06 A. Fišerová 

Šumperk 29.4.06 M. Janáčková 

Praha - Spořilov 21.10.06 P. Alexa 

Praha - PMS - rodiny 14.5.06 P. Alexa 

Přerov 10.6.06 V. Ţák 

Jilemnice 12.9.06 J. Zajíc 

Valašské Meziříčí 8.10.06 M. Schneiderová 

Praha - Spořilov 21.10.06 M. Strašíková 

Praha PMA 27.11.06 J. Zajíc 

Jihlava 2.12.06 M. Stará 
 

V roce 2006 bylo tedy v místních bratrských společenstvích uskutečněno celkem 12 pastoračních, 15 
bratrských vizitací a 12 volebních kapitul. Písemné zprávy z vizitací jsou uloţeny na sekretariátu. 
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1.4. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
 

1) Spolupráce se Slovenskem 
I v roce 2006 jsme pokračovali v mezinárodní spolupráci především snahou rozvíjet 

společná setkání se SFŘ na Slovensku. Předně zasíláme slovenským sestrám a bratřím náš 
Zpravodaj a oni nám zase na oplátku svůj časopis Františkánská rodina. Vzhledem 
k vzájemné podobnosti našich jazyků mají obě strany k dispozici i všechny materiály, které 
jsou na našich internetových stránkách (www.sfr.cz a www.assisi.sk) Kontaktní osobou pro 
styk se Slovenskem byl v první půli roku Vladimír Ţák, v nové národní radě zatím nikdo 
konkrétní určen nebyl.  

 

2) EUFRA 2006 
Tentokrát SFŘ v naší zemi zastupovali Vladimír a Martina Ţákovi. Martina o tom následně napsala tuto 

zprávu: 
V části bývalého NDR, nedaleko města Bautzen (Budyšín), v malé vesničce Schmochtitz, kde stojí kouzelné 

biskupské rekreační sídlo – Benno Haus, proběhlo i letos již tradiční Evropské setkání františkánských terciářů – 
EUFRA 2006.  

Ve společenství asi padesáti laiků – františkánů z různých zemí Evropy jsme i my dva s manželem prožili 
krásných prvních 14 dní prázdnin. Tato setkání dosud organizovaly každoročně (s pomocí dalších) dvě sestry 
z Německa – Margaret, která však letos v březnu zemřela, a její nerozlučná přítelkyně Walburga. Každé toto setkání 
má své téma, svůj pevný program. Letos se mluvilo především o pokoji, jak ho žil a viděl sv. František.  

Každý den začínal společnou modlitbou ranních chval v nově přebudované kapli (z bývalé stodoly). Modlitby 
probíhaly v různých jazycích, hodně jsme zpívali. Pak byla snídaně a program podle rozpisu. Ten byl velmi pestrý: 
Workshopy, diskusní skupiny, výlety do okolí, přátelská setkání, přednášky, besedy….. Žádný den také nechyběla mše 
svatá a večerní modlitba. Probíhaly také biblické skupiny rozdělené podle jazyků. Četl se daný text z Písma, 
následovala modlitba, meditace, diskuse a setkání bylo opět ukončeno modlitbou. 

Program byl pro většinu náročný, protože byl nabitý a terciáři byli už převážně starší lidé. Pěkná byla velká 
účast a angažovanost mužů, která v naší zemi chybí. Vzájemně jsme se obohacovali a navazovali nová přátelství. Vládl 
duch radosti, bratrství a vzájemné pomoci.  Navštívili jsme společně Drážďany, Budyšín, Zhořelec, domovy důchodců, 
nedaleký pomník Cyrila a Metoděje, Lužicko-srbské poutní místa a kdo chtěl, udělal si individuálně výlet do blízkého 
okolí. Na kole, autem, pěšky, autobusem. Moc milá byla návštěva u klarisek v Bautzenu a u františkánů ve Zhořelci 
(Gorlitz). 

Setkali jsme se se spoustou krásných a zajímavých lidí – bratří a sester. Velmi se vydařil i rozlučkový večer 
s ukázkami toho, co jsme se za celou dobu ve workshopech naučili. Nechyběl tanec, zpěv, poezie, video, výstava 
kreseb…..Moc ráda na tento večer vzpomínám. 

Děkujeme za prožité chvíle sdílení a bratrství a těšíme se příští rok do Badína na Slovensko. 
 
3) Komunikace s CIOFS 

Aneţka Fišerová zajišťovala pravidelnou emailovou komunikaci se sekretariátem předsednictva Mezinárodní 
rady SFŘ. Generální ministryně, sestra Encarnación del Pozo, ve svých dopisech promlouvala k aktuálním událostem 
ve světě (ţivelná katastrofa tsunami), informovala o finanční situaci mezinárodní rady, projektu zřízení sídla 
sekretariátu, další komunikace se týkala organizačních zajištění setkání Františkánské mládeţe v rámci Světového dne 
mládeţe a Generální kapituly SFŘ v Assisi.  
 

4) Kurz mezinárodní formace formátorů 
Za naše národní společenství se ho zúčastnila 
formátorka NR Marie Magdaléna Janáčková. Probíhal 
od 18. do 26. března 2006 v Římě, v klášteře Generální 
kurie sester „Francescane Angeline“.  
Programová struktura dní byla následující: 1.ranní a 
večerní modlitba, mše sv.; 2. uvedení přednášky a 
přednášejícího; 3. vlastní přednáška někdy 
s promítáním prezentace; 4. diskuse k tématu; 5. práce 
ve skupinách formou sdílení zkušeností z vlastních 
společenství; 6. společné sdílení výsledků a postřehů 
práce jednotlivých skupin; 7. vzájemné osobní sdílení a 
spontánní společenství obvykle během jídla a 
v osobním volnu. 

 
Marie Magdaléna na fóru prezentuje zkušenosti z České republiky 

http://www.sfr.cz/
http://www.assisi.sk/
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Témata jednotlivých dní: 
1. den – Povolání, charizma, missie, 

Františkánská rodina: Různé ţivotní cesty, Obdoby 
ţivota ve společenství, Úvod do historie 
františkánské rodiny 

2. den – Základní prvky spirituality sv. 
Františka: 1. Specifický přístup sv. Františka 
k Boţím Tajemstvím – Vtělení, Nejsvětější Trojice, 
Kristocentrismus, 2. Kenoze: Jesle, Kříţ, 
Eucharistie, 3. Pokání- Obrácení, 4. Radikalita (bez 
řečí a váhání), 5. Bratrské společenství jako základní 
prvek spirituality sv. Františka, 6. František, jeho  
svatost ze spodobení s Kristem, 7. Sv. František a 
jeho Mariologie daná jeho vztahem k Panně Marii 

3. den – Pouť do Assisi: Porciunkula, Sv. 
Damián, Sv. Klára, Hrob Sv. Františka 

4. den – Ekleziologie a základy teologie pro 
laiky přirozené vlastnosti – podstata SFŘ: 1. veřejné 
sdruţování věřících, 2. františkánské novosti - novinky, 3. světský stav ve světském prostředí, 4. místo a poslání 
v Církvi a ve světě 

5. den – Františkánská identita: 1. hlavní události a pojmy ve františkánské historii, 2. Řehole, její historie a 
vývoj, 3. prvky učitelského úřadu církve ve františkánství a SFŘ, 4. Kdo jsem já, jako světský františkán, 5. vědomí 
významu příslušnosti, 6. YouFra: světské františkánství proţívané mladými lidmi  

6. den – Profese: 1. přirozený základ, 2. individuální odevzdání se a spolehnutí, 3. spojení, provázání a 
zároveň vymezení svým bratrským společenstvím, 4. slavnostní, veřejná, věčná  

7. den – Co je to formace?: 1. identita, úloha a poslání formátora, 2. stupně formace, 3. rozlišování ve formaci, 
4. metodologie a nástroje k realizování, které byly v některých zemích pouţívány a proţívány. 

 

5) 800. výročí narození sv. Alţběty 
Uherské 
Bylo vyhlášeno Konferencí 
františkánské rodiny 17. listopadu a 
zároveň byl všem národním 
společenstvím rozeslán dopis generální 
ministryně sestry Encarnacón del Pozo 
dvouletý formační program zaměřený 
v prvém roce na ţivot sv. Alţběty ve 
druhém roce na duchovní aspekty. NR 
SFŘ zajistila překlad do češtiny a 
postupné rozesílání formačních témat 
do Místních společenství. 
 

6) Příprava na vyhlášení 800 letého 
výročí schválení stanov prvního řádu 
Ta byla rovněţ vyhlášena Konferencí 
františkánské rodiny 29. listopadu a 
zaslána nám s podrobným dopisem na 
téma: „Ţivot podle bible“.  
Toto téma bylo postupně zveřejňováno 
ve Zpravodaji. 

 

 

7) Franciscans international 
Michael Mutzner pracovník sekretariátu FI v Ţenevě navštívil ve dnech ve dnech 22. – 25. listopadu Českou 

republiku. 24. 11. se konalo setkání a beseda praţských členů SFŘ s bratrem Michaelem v Kapucínském klášteře 
v Praze na Hradčanech. Monitoroval br. Reichel a Mlčoch. V přednášce bylo vysvětleno poslání a práce FI zejména 
v oblasti právní a sociální a hlavní směry činnosti na jednotlivých kontinentech. Témata byla přeloţena předána 
dispozici místním společenstvím. Br. Mlčoch v návaznosti zaslal br. Michalovi své práce o sociální problematice (v 
angličtině). 
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2. Činnost Národní rady SFŘ 
a) Legislativa 

Byly schváleny a potvrzeny dekretem předsednictva 

Mezinárodní rady SFŘ z 13.6.2006 nové Stanovy 

Národního bratrského společenství SFŘ v ČR. Do 

češtiny byly přesněji přeloţeny základní dokumenty SFŘ 

v platném znění a to Řehole, Rituál a nové Stanovy NBS 

SFŘ v ČR. Tyto překlady byly zveřejněny na 

internetových stránkách www.sfr.cz. Bohuţel se 

nepodařilo zajistit jejich vydání v podobě manuálu, úkol 

bude realizován v dalším období.  

Národní rada NBS SFŘ v ČR dne 26.8.2006 

schválila Zásady činnosti národní rady a národního 

ministra, které zavádějí do činnosti NR novou organizaci 

práce členů NR. 

 

b) Hospodaření 
Volební kapitulou NBS SFŘ dne 17.6.2006 byla zvolena novým hospodářem národní rady sestra Markéta 

Strašíková, která k 2.8.2006 převzala hospodářskou administrativu NR dle zápisu o předání a převzetí z téhoţ dne. Ze 
zápisu je zřejmý stav hospodaření NBS SFŘ v ČR ke dni 2.8.2006. K 31.12.2006 byla hospodářem provedena účetní 
uzávěrka hospodaření v roce 2006 s tímto výsledkem: 

 

Příjmy Výdaje 

Poloţka Částka v Kč Poloţka Částka v Kč 

Příspěvky od MBS 123.450 Výdaje na činnost sekretariátu 17 195 

Příspěvky na volební kapitulu 26 208 Náklady na volební kapitulu 21 830 

Příspěvky na tiskoviny 8 811 Výdaje na tiskoviny 22 617 

Příspěvky na fond Nosek 3 730 Příspěvek mezinárodní radě 
CIOFS 

14 650 

Jiné účelové příspěvky 19 412 Cestovné 17 853 

Dary členů NR 13 955 Stravné, nocleţné (semináře) 32 225 

Ostatní příjmy 14 630 Ostatní výdaje 28 935 

Úroky z účtu 2 227 Platba za hroby SFŘ 2 250 

C E L K E M 212 423 C E L K E M 157 555 
 

Výsledek inventury finančních prostředků k 31.12.2006: 
Pokladna                                               20 547,50 Kč 
Valuty                                                     3 861,40 Kč 
Bankovní účet                                     169 984,57 Kč 

Celkem                                               194.393,47 Kč  (v tom jsou i ušetřené prostředky z předchozích let) 
 

c) Sekretariát  
      
     Činnost sekretariátu byla zaměřena především na: 

 Vedení a aktualizaci databáze – k 31.12.je v pořádku 40 společenství (z 
55) 

 Vytváření a rozesílání Zpravodaje (poštou se rozesílá 70 ks) 

 Pravidelný i e-mailový styk s MBS i jednotlivými členy 

 Běţná korespondence a evidence, písemný styk se sekretariátem 
Mezinárodní rady SFŘ 

 Organizační zajištění pouti na Svatý Hostýn 

 Organizační zajištění formačních seminářů a rozesílání materiálů 
poštou i e-mailem 

 Zajištění volebních kapitul, pastoračních a bratrských vizitací v MBS 

 Organizační zajištění NVK SFŘ na Sv. Hostýně 

 Zachraňování všeho, co ostatním členům Národní rady uniklo 

http://www.sfr.cz/
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d) Setkání Národní rady 
 

V roce 2006 se uskutečnila čtyři setkání 
Národní rady: 

24. - 26.2. Brno, Konvent bratří 

minoritů, schválení Rituálu, příprava 
formačního semináře Brno 3.- 5.3.2006,  

6.5. Praha, klášter Panny Marie 

Sněţné, příprava Rituálu a Generálních 
konstitucí SFŘ ke schválení, příprava 
NVK SFŘ 

26. - 27.8. Velehrad, schválení zásad 
činnosti NR SFŘ, vytvoření týmů, 
příprava pouti na Sv. Hostýně, 
formačního semináře 10-12.11.2006 

11. - 12.11. Brno – Petrinum, inventa-
rizace majetku, aktualizace členů, 
webových stránek, přehled akcí za rok 
2006 a 2007, zpracování a návrh nové 
koncepce Zpravodaje, plán vizitací na 
rok 2007, nové jednotné formuláře pro 
vizitace a VK podle GK a stanov, 
spolupráce s NBS SFŘ na Slovensku. 
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3. Vztahy k církvi i společnosti 

a) Františkánská rodina 
Řeholní řády a kongregace 

V předchozím roce 2005 jsme mohli referovat o některých 

aktivitách na úrovni Františkánské rodiny v ČR. Bohuţel po té, co se 

nově zvolená vedoucí sekretariátu Františkánské rodiny sestra Květa 

Vinklárková, provinční představená Školských sester sv. Františka, 

musela v důsledku řádových povinností přesunout do Říma a dosavadní 

opora sekretariátu sestra Ludmila Pospíšilová OSF pro váţnou nemoc se 

jiţ této činnosti nemohla věnovat, k ţádné skutečné aktivitě v roce 2006 

nedošlo. 

 

 
Františkánská mládeţ 
      Františkánská mládeţ (http://www.frmol.signaly.cz/) 
má kolem 60 členů, kteří se setkávají v 8 společenstvích 
(Brno, České Budějovice, Jeseník, Olomouc, Plzeň, 
Praha, Opava a Velké Hoštice u Opavy). Za Národní 
radu se celorepublikových setkání františkánské mládeţe 
v tomto roce nikdo nezúčastnil, SFŘ zastupovali Vláďa 
Hubálovský ze společenství Opava a Alena Alţběta 
Prýmková ze společenství Jihlava. 

V dalším období je třeba povzbuzovat především 
mladší terciáře k účasti na setkáních františkánské 
mládeţe a také více a lépe informovat členy SFŘ o jejím 
ţivotě a aktivitách a františkánskou mládeţ o SFŘ. 
Výhledově je úkolem SFŘ napomoci vytvoření skutečné 
české GiFry 

 

b) Církev  
Sociální nauka církve 

V tomto roce navázala skupina Centra pro sociální otázky při ČBK vedená předním českým ekonomem a 
naším členem Lubomírem Mlčochem, v níţ jsou dále členové SFŘ Jiří Zajíc a Jiří Šenkýř, na angaţovanost 
sekulárních františkánů ve prospěch Plenárního sněmu katolické církve (podrobnosti viz http://snem.cirkev.cz, zejména 

dokument 5. sněmovní komise pod vedením Otce biskupa Karla Herbsta Laici v dnešním světě) započetím prací na 
popularizaci sociální nauky církve. Jde především o vypracování přístupného úvodu do Kompendia sociálního učení 
katolické církve, které má být vydáno na podzim roku 2007. 

 

Proces blahořečení Františka Noska 

V roce 2006 jsme si připomněli 71. výročí narození Františka Noska. Hlavním celebrantem mše sv. v Poříčí nad 

Sázavou (22.4.) byl provinciál českých františkánů Jan Maria Vianey Dohnal OFM. Po dokončení překladů do italštiny 

stručného ţivotopisu Františka Noska a pojednání o jeho ţivotě i významu blahořečení pro církev, vypracování seznam 

svědků, kteří by mohli svědčit v informativním diecézním procesu, a odeslání generálnímu postulátorovi do Říma jsme byli 

v očekávání dalšího vývoje.   

 V dalších letech je třeba pokračovat v dosavadní spolupráci s ostatními františkánskými řády a kongregacemi a 
zvláště se zaměřit na její prohlubování na úrovni místní a oblastní. 

Důleţitým úkolem zůstává i nadále mediální prezentace Františka Noska jako vzor a inspirace angaţovaného 
křesťanství ve veřejnoprávních i církevních médiích a také na www stránkách. V tomto směru přece jenom začíná 
působit loni vydaná publikace Politika jako evangelizace – Dr. František Nosek a dnešek vydaná péčí br. Miloslava 
Müllera, do níţ podstatně přispěl především br. Lubomír Mlčoch. 

 

 

c) Společnost 
Snaţíme se – přiměřeně svým moţnostem - naplňovat výzvu naší řehole: Společně  se všemi lidmi dobré vůle jsou 

povoláni, aby budovali bratrštější a evangeliu věrnější svět, aby se uskutečňovalo Boží království … Ať jsou přítomni 
svědectvím svého života i odvážnými činy jak jednotlivců, tak kolektivů při prosazování spravedlnosti především ve 
veřejném životě a ať se zavazují ke konkrétním akcím, souvisejícím s jejich vírou. (čl. 14 a 15).  

V roce 2006 se angaţovanost sekulárních františkánů ve prospěch společnosti konkrétně projevila v těchto  
oblastech: 

http://www.frmol.signaly.cz/
http://snem.cirkev.cz/
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Komunikace s veřejností 
V tomto roce jsme se konečně uschopnili vydat svůj vlastní propagační leták (v dostatečném nákladu 5 000 ks, 

takţe se dostalo na všechna společenství). 

 
Média 
Přímé moţnosti nás křesťanů působit skrze média jsou omezené, přesto však existují. V prvé řadě je potřeba 

podporovat rozvoj „mediální gramotnosti“ - tedy porozumění tomu, jak média působí a jak je třeba k nim přistupovat, 
aby nám slouţila a ne z nás udělala otroky těch, kteří jejich prostřednictvím prosazují své úzce sobecké zájmy. Dále 
pak jde o odpovědný občanský postoj vůči médiím, zejména médiím veřejné sluţby – snaţíme se povzbuzovat sestry a 
bratry k tomu, aby poskytovali soustavnou zpětnou vazbu (dopisy, telefonáty, e-mailem) tvůrcům pořadů i kontrolním 
orgánům (Rada ČT, Rada ČRo). Stejně tak jde o podporu kvalitního křesťanského tisku – Katolickým týdeníkem 
počínaje. V redakční radě měsíčníku františkánské rodiny Poutník jsme měli dva zástupce. A konečně – je třeba 
podporovat moudré uţívání internetu, jehoţ prostřednictvím lze komunikovat s velice širokou skupinou adresátů. 

Adopce na dálku 
Některá místní bratrská společenství se v poslední době začínají připojovat k mimořádně zásluţné charitativní 

činnosti – totiţ k adopci na dálku, při níţ s minimálními náklady (ročně jde cca o 5 tisíc Kč) je moţné poskytnout 
příleţitost ke vzdělání a vůbec snesitelnému ţivotu některému dítěti z Indie, Afriky nebo východní Evropy. Česká 
republika je na celém světě první ze zemí, které tímto způsobem podporují indické děti – a sekulární františkáni se na 
tom podílejí. 
 

Podpora veřejně prospěšných projektů 
Jde o koordinovanou podporu regionálních projektů financovaných nadací EUROTEL. V tom se členové SFŘ 

spolupodíleli projektu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pro Dětské a dorostové detoxikační 
centrum - s názvem „Strukturované volnočasové aktivity dětí a mládeže v dětském a dorostovém detoxikačním centru 
Nemocnice milosrdných sester Karla Boromejského“ 
 

 

Poděkování 
 

Na závěr této výroční zprávy bychom chtěli poděkovat všem, kteří podporovali náš řád a jeho činnost svou 

modlitbou, aktivní účastí na různých akcích a v neposlední řadě i finančními dary. 

 

Tuto výroční zprávu schválila Národní rada SFŘ v ČR dne 3.11.2007. 


