
Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu  
v České republice za rok 2005 

 

 
 
 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a příznivci Sekulárního františkánského řádu, 
 
rád bych vás pozval na putování rokem 2005, tak jak jej prožívali sekulární františkáni v České republice. Věřím, 

že v této výroční zprávě naleznete vše důležité, co v uplynulém roce ovlivňovalo život SFŘ na všech úrovních: od 
místní přes národní až po mezinárodní. 

Přeji vám příjemné počtení, oživené i několika fotografiemi, a byl bych rád, aby tato zpráva byla poděkováním za 
vše dobré, co se s Boží pomocí v roce 2005 sekulárním františkánům podařilo, a zároveň i povzbuzením a inspirací pro 
další činnost našeho řádu. 

 
V Praze dne 6.5.2006 

br. Petr Alexa, národní ministr SFŘ v ČR 
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1. Život SFŘ 

1.1. FORMACE 
Duchovní zaměření většiny roku vyhlášené na františkánské pouti začátkem října 2004 na Hostýně se týkalo 

„Eucharistie“ – tedy té nejintimnější přítomnosti Boží v našem světě. Tentokrát jsme se připojili k tématu, které bylo 
pro tuto dobu přijato celou katolickou církví na základě výzvy papeže Jana Pavla II. Z jeho encykliky Ecclasia de 
Eucharistia jsme také podstatně mohli čerpat inspiraci pro své vlastní rozvinutí této mimořádné nabídky: 

Když myslím na eucharistii a hledím na svůj život kněze, biskupa a Petrova nástupce, samovolně mi vyvstávají 
vzpomínky na mnoho chvil a míst, na nichž mi bylo dopřáno ji slavit. Vzpomínám na farní kostel v Niegowići, kde jsem 
vykonával svou první pastorační funkci, na kapitulu sv. Floriána v Krakově, na wawelskou katedrálu, na baziliku sv. 
Petra a na mnoho bazilik a kostelů v Římě a po celém světě. Mohl jsem sloužit mši svatou na horských stezkách, na 
březích jezer, na mořském pobřeží; sloužil jsem ji na oltářích postavených na sportovních stadiónech, na náměstích... 
Toto různorodé panoráma mých eucharistických slavností mi dává mocně zakoušet jejich univerzální a takřka kosmický 
charakter. Ano, kosmický! I když je totiž eucharistie vysluhována na malém oltáři venkovského kostelíku, je 
vysluhována v jistém slova smyslu na oltáři světa. Spojuje nebe i zemi. Zahrnuje a proniká veškeré stvoření. Boží Syn 

se stal člověkem, aby ve 
svrchovaném úkonu 
chvály opět odevzdal 
celé stvoření tomu, který 
je stvořil z ničeho. A tak 
on, věčný Velekněz, tím, 
že vstoupil skrze krev 
svého kříže do věčné 
svatyně, vrací Stvořiteli 
a Otci celé vykoupené 
stvoření. Činí tak pro-
střednictvím služebného 
kněžství církve ke slávě 
Nejsvětější Trojice. Je to 
opravdu toto tajem-ství 
víry, jež se v eucha-ristii 
uskutečňuje: svět, který 
vzešel z rukou Boha 
Stvořitele, se vykoupený 
Kristem k němu vrací. 

 
Významným 

důsledkem 
eschatologického tíhnutí eucharistie je také fakt, že dává podnět našemu dějinnému putování; klade semeno 
živé naděje do denního nasazení každého člověka v jeho vlastních úkolech. Jestliže totiž vede křesťanský 
názor k tomu, abychom hleděli na „nová nebesa a na novou zemi“ (srov. Zj 21,1), neoslabuje to, nýbrž spíše 
podněcuje náš smysl odpovědnosti za současnou zemi.1 To chci silně zdůraznit na počátku nového tisíciletí, 
aby se křesťané cítili více než kdy jindy angažováni v povinnostech vyplývajících z jejich pozemského 
občanství a nezanedbávali je. Je jejich povinností přispívat ve světle evangelia k budování světa podle potřeb 
lidí, který by plně odpovídal Božímu plánu. 

Obzor naší doby zatemňuje mnoho problémů. Stačí pomyslet na naléhavou potřebu pracovat pro mír, 
vložit do vztahů mezi národy pevné základy spravedlnosti a solidarity, bránit lidský život od početí až k jeho 
přirozenému konci. A co pak říci o tisícerých rozporech „globalizovaného“ světa, kde slabší, menší a chudší, 
jak se zdá, nemají mnoho naděje? A právě v tomto světě musí zářit křesťanská naděje! Také kvůli tomu chtěl 
Pán zůstat s námi v eucharistii a vložil do této obětní a komunitní přítomnosti příslib obnovy lidstva jeho 
láskou.  

Ecclesia de Eucharistia (čl. 8 a 20) 
 
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. 
                                                           
1 Srov. II. VAT. KONCIL, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, 39. 
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a) Formátoři 
      I v tomto roce jsme se snažili, aby se zaměření roku  - Eucharistie (do října 2005), následně Rodina – 

promítlo do všech tří rovin našeho františkánského života: 
1. Téma na seminářích a během roku  
2. Předmět aktivit jednotlivých MBS pro sebe i ve farnosti 
3. Přednostní téma v osobním hledání, vzdělávání a prohlubování osobního vztahu s Ježíšem  
Formátorům v tom připadla nezastupitelná úloha těch, kteří svým chápajícím a poučeným doprovázením 

ostatních členů svých společenství napomáhají skutečné proměně našich životů i našich společenství v tolik potřebném 
evangelijním františkánském duchu.  

Na celostátní úrovni pro jejich přípravu a rozvoj byly v roce 2005 zajištěny tyto akce: 
(1) Setkávání formačního týmu (úkoly): 

a) odborné poučení  a doprovázení SFŘ v roce Eucharistie zajišťované 1. řádem 
b) dohodnout program na celostátní setkání formátorů 
c) formační směrnice – zkontrolovat a doplnit literární prameny + pokus o přeformulování do české 

mentality 
d)  volby                          

            (2) Semináře pro formátory: 
a) celostátní  (Eucharistie, formace v lidské a křesťanské dimenzi,  Písmo sv., diskuse, práce ve skupinách, 

anketa) 
b) oblastní na podzim ( souhrnné uzavření r. Eucharistie, výhled na rok rodiny, diskuse o křesťanském a 

lidském rozměru formace, otevření františkánské dimenze) 
            (3) Sjezd SFŘ – ústřední akce NR SFŘ tématicky nesená myšlenkou „Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé 
rodině“ (Sk 11,14). (blíže viz kapitola 1.2) 
 

Z hlediska zvolených metod 
jsme při seminářích dále rozvíjeli 
důraz na formy zážitkové 
pedagogiky, práci ve skupinách, 
interaktivní testy, pohybové hry, 
zpěv. Tím jsme směřovali k rozvoji 
komunikace, skutečného dialogu, 
samostatnému řešení úkolů – 
souhrnně podmínek úspěšné týmové 
spolupráce i vytváření opravdového 
společenství. 

Pokud se týče úkolů tohoto 
období, pak od přeformulování 
směrnic bylo upuštěno, protože při 
zpětném překladu do angličtiny by 
vznikl nový dokument, který by 
vyžadoval nové náročné schvalování 
mezinárodní radou – navrženo pouze doplnit konkrétní informace o našem způsobu činnosti a jejích podkladech. 
Podařilo se ale získat podklady pro souhrnné zpracování lidské a křesťanské dimenze formace. Formační tým  připravil 
program a podklady pro celostátní 
setkání formátorů (konané v Brně v březnu 2006). 

Na základě zkušenosti roku 2005 nabízíme pro činnost formátorů tato doporučení:  
♦ Učit se vzájemně si naslouchat 
♦ Přijímat bližního takového jaký je, dát mu prostor pro sebepoznání,  
♦ Doprovázet při hledání,   
♦ Prezentované téma zpracovat ve skupinách a sdílet se  
♦ Učit se komunikaci, dialogu a věcnému sdílení – předávat informace; neochota může být způsobena 

nedostatečnou informovaností nebo chybným pochopením 
♦ Účast na dálku při akcích SFŘ nabídnutou formou doprovázení modlitbou 
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b) Duchovní asistenti 

Službu národních duchovních asistentů konali 
v tomto roce za OFMcap. br.Augustin Šváček, 
za OFM br. Antonín Klaret Dąbrowski a u 
bratří minoritů br. Sebastian Kopeć OFMConv. 
Všichni tři se aktivně účastnili Sjezdu 2.-4. 9. 
v Brně – a to jak svými promluvami, tak účastí 
na dalším programu (viz 1.2) Br. Antonín 
Klaret Dąbrowski pak spolu s provinciálem 
františkánů br. Janem Vianeyem Dohnalem byl 
aktivně přítomen na hostýnské františkánské 
pouti.  

Bratr Augustin se podstatně podílel na 
programu setkání formačního týmu 
duchovních asistentů . týmu bylo dohodnuto  
zajištění  cíleného poučení prvním řádem. Byly 
to přednášky a účast na celostátním setkání 
formátorů a na dalších akcích SFŘ. 
Publikování odborných textů i srozumitelné a 
stručné zpracování odborných publikací. 
Témata se zabývala historií, tradicí, naukou, 

praxí obecně i možnostmi a vysvětlením kontemplace. Dostupnost pro všechny bratry a sestry byla umožněna 
publikováním v  časopise Poutník. 

V tomto roce uskutečnili duchovní asistenti několikeré exercicie (resp. rekolekce) pro členy SFŘ a příznivce: 
Br. Augustin Šváček OFMcap. 

  5. února  v Praze na Hradčanech – formační seminář, přednáška o Duchu sv. 
22.- 27. května na Vranově u Brna exercicie na téma: Rok Eucharistie ve škole Ducha Sv.  
11. června. v Brandýse nad Orlicí  rekolekce pro terciáře a jejich příznivce 
23.- 29. října v Praze na Hradčanech exercicie pro terciáře na téma: rok Eucharistie ve škole Ducha Sv.  

Br. Antonín Klaret Dąbrowski OFM 
Exercicie na Velehradě: 17.-21.července.  a 4.- 8.prosince  

Br. Sebastián Kopeć OFMConv. 
Exercicie 20.-23. června v  

Českém Těšíně 
I v tomto roce byl nedostižným 

mnohonásobným místním duchovním 
asistentem br. Česlav Křížala OFM (jen 
doufáme, že dříve, než bude za to 
odměněn věčností, najdou se jeho 
nástupci). 

Národními duchovními asistenty 
nebo jejich zástupci bylo v roce 2005 
provedeno celkem 13 pastoračních 
vizitací, které jsou souhrnně uvedené 
v kapitola 1.3. Rekordmanem se 7 byl 
Antonín Klaret Dąbrowski OFM. 
 
 

c) Institut františkánských studií 
(IFS) 

IFS založený v roce 2000 pokračuje 
ve své činnosti již 6. rokem a významně 
napomáhá členům SFŘ k hlubšímu 
seznamování s františkánskou 
spiritualitou. Zároveň nabízí praktickou příležitost k prohlubování vzájemného společenství i s řeholními členy 
Františkánské rodiny a s příznivci františkánství, kteří na IFS studují. 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. I v následujících letech je proto třeba povzbuzovat další členy SFŘ ke studiu na IFS a více využívat jeho 
absolventy při formaci na všech úrovních řádu. 
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1.2. AKTIVITY SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU NA CELOSTÁTNÍ A OBLASTNÍ ÚROVNI 
 

Akce datum místo, téma 

Tříkrálové setkání františkánské rodiny 9.1. Praha, u sv. Panny Marie Sněžné 
Celostátní formační seminář 4.-6.2. Praha - klášter kapucínů na Loretánském náměstí 
Zahájení Cyrilometodějské pouti*)

19.2. Levý Hradec (start) – Velehrad (cíl) 
Pouť ke hrobu dr.Františka Noska 16.4. Poříčí nad Sázavou 
Mariánská pouť 7.5. Praha;  Kristus v Eucharistii 
Františkánská pouť seniorů 19.5. Do Hájku u Prahy 
Exercicie 22.- 27.5. P.A.Šváček OFMCap, Vranov u Brna 
Oblastní duchovní obnova 11.6. Brandýs nad Orlicí 
Exercicie 20.- 23.6. P.S.Kopeć OFMConv, Český Těšín 
Setkání mládeže 2.- 6.7. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně. 
Exercicie 17.- 21.7. P.A.Klaret Dąbrowski OFM, Velehrad  
Duchovní cvičení 8.- 24.7. duchovní cvičení na Cvilíně 
EUFRA 2005 17.- 30.7. Konstancin u Varšavy 
Pouť 20.8. Zakončení Cyrilometodějské pouti, Velehrad 
Sjezd SFŘ 2.-4.9. Brno, Petrinum; Františkáni a rodina ve všech podobách
Oblastní setkání 17.9. v Hrádku u Vlašimi 
Výstava Tibet po stopách Odorika z Pordenone 18.8.-18.9. klášter P.Marie Sněžné. 
Celorepubliková pouť františkánů 30.9.-1.10. sv.Hostýn 
Exercicie 23.-29.10. P.A.Šváček OFMCap, Praha 
Setkání mládeže 27.-30.10. V Zásmukách u Prahy 
Generální kapitula SFŘ 5.-12.11. Assisi, Itálie; účast s. Anežka Fišerová 
Oblastní setkání formátorů 5.11. Praha u P.Marie Sněžné 
Exercicie 12.11. Oslava sv.Anežky České v Praze 
Oblastní setkání formátorů 12.11. Brno u kapucínů 
Oblastní setkání formátorů  26.11. Olomouc u kapucínů 
Exercicie 4.-8.12. Exercicie P.A.Klaret Dąbrowski, Velehrad 
Oslava sv.Anežky České 12.12. Praha 

*)  Rozpis etap, tras a kilometrů Cyrilometodějské pouti 
I. etapa :  Sobota 19. února; cca 25 km 

Levý Hradec – přívoz Roztoky – Zdiby – Bořanovice – Hovorčovice – Veleň – Brázdim – Brandýs nad Labem 
II. etapa : Neděle 20. února; cca 23 km; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  – Lysá nad. Labem – Kostomlaty nad Labem 
III. etapa : Sobota 12. března; cca 28 km; Kostomlaty nad Labem Libněves – stanice Dobšice 
IV. etapa : Sobota 24. dubna;  cca 31 km; Dobšice – Kladruby - Přelouč 
V. etapa : Sobota 14. května; cca 28 km; Přelouč – Seč 
VI. etapa : Sobota 11. června; cca 26 km Seč - Ždírec 
VII. etapa : Sobota 16. července; cca 26 km; Ždírec – Žďár nad. Sázavou – Ostrov nad Oslavou 
VIII. etapa : Pondělí 22. srpna; cca 19 km; Ostrov nad. Oslavou - Netín - Velké Meziříčí 
IX. etapa : Úterý 23. srpna; cca 33 km;  Velké Meziříčí - Tišnov 
X. etapa : Středa 24. srpna; cca 33 km; Tišnov – Křtiny  
XI. etapa : Čtvrtek 25. srpna;  cca 33 km;  Křtiny – Milonice 
XII. etapa : Pátek 26. srpna; cca 28 km;  Milonice – sv. Klimentek - Buchlovice 
XIII. etapa : Sobota 27. srpna; cca 8 km  Buchlovice – Velehrad (mše sv. ve 12.00 hod.) 
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Sjezd Sekulárního františkánského řádu 

Ústřední myšlenkou sjezdu bylo „Co on ti poví, přinese spásu tobě i tvé rodině“ (Sk 11,14). Zaměřili jsme se 
nejen na rodinu v užším slova smyslu, která je základní buňkou církve i společnosti, ale také na rodinu v širším slova 
smyslu, kterou tvoří naše řádové společenství, Františkánská rodina, církev, společnost. 

 Z toho vyšla zvolená témata, kterým byly věnovány jak hlavní prezentace, tak práce v diskusních skupinách: 
a) rodina jako základní buňka církve a lidské společnosti (život, radosti a starosti našich rodin - pokračování 

diskuse z minulého sjezdu SFŘ); 
b) naše úloha jako křesťanů a sekulárních františkánů v občanské společnosti 
c) budoucnost SFŘ  a Františkánské rodiny 
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Zde je přehled hlavních programových prvků: 

10:00 zahájení národním ministrem, modlitba, uvítání hostů 
 1. přednáška: Naplňování řehole SFŘ v dnešní době (Mgr. Jiří Zajíc OFS) 
11:00 2. přednáška:  Předpoklady partnerství a jejich rozvoj (prof. PhDr. Vladimír Smékal, FSS MU Brno)  
12:00 modlitba uprostřed dne, Anděl Páně 
12:30 oběd 
14:00 úvodní vystoupení k diskutovaným oblastem: 
 rodina – Ing. Mgr. Marie Oujezdská, zástupkyně ředitele Národního centra pro rodinu, 
 křesťan v občanské společnosti – RNDr. František Reichel, DrSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 
 SFŘ a Františkánská rodina – RNDr. Petr Alexa, národní ministr SFŘ 
15:30 diskusní skupiny 

♦ rodina – moderovala Marie Oujezdská 
♦ křesťan v občanské společnosti – moderoval Jiří Zajíc (výstup viz 3 c) Společnost) 
♦ SFŘ a Františkánská rodina – moderoval Václav Němec 

18:30 závěry z tematických skupin - jak se v dané oblasti mají sekulární františkáni angažovat? 
 Na sjezdu bylo přítomno 72 účastníků z celé republiky. Vyjde z něj sborník, který bude obsahovat 
všechny hlavní prezentace i výstupy z práce skupin. Na sjezdu zaznělo s výraznou podporou přání, aby 

- sjezdy se konaly pravidelně (nejlépe ve 3 letém cyklu) 
- sjezdy se konaly společně se Slováky 
 

Rodiny v rámci SFŘ 
V tomto volebním období pracovala v Národní radě Marie Schneiderová, která  se – na základě své dlouholeté 

dobré zkušenosti z vlastního MBS – zvlášť snažila navázat kontakt s rodinami v rámci celého národního společenství. 
Připravovala pro ně program, zvala je opakovaně ke spolupráci. Bohužel odezva nebyla žádná, ani jedna odpověď, 
reakce, nic. 
 K tomu sestra Marie doplnila tuto zkušenost z poslední doby: 

Tak aspoň v Olomouci jsme 
udělali "I. mini pouť rodin" 
ke sv. Zdislavě společně s 
řádem sv.Dominika (už byla 
vlastně druhá, vypadá to na 
tradici, je to milé setkání). 
Sešlo se asi 25 bratří a 
sester s 8 dětmi. Začali jsme 
modlitbou v kostele sv. 
Michala, slovo měl o. 
Damián - dominikán, a 
potom jsme přešli do kostela 
Neposkvrněného početí 
Panny Marie, kde jsme se 
pomodlili litanii k sv. 
Zdislavě a prosili o ochranu 
rodin. O. Štěpán nás 
seznámil se zajímavou 
historií kostela. Tak se 

dověděli, že je to vlastně františkánský kostel, kde jsou v 8 kobkách pohřbeni bratři, je zde kaple sv. Antonína 
Paduánského a freska sv. Františka. Jen čas nám ukáže, jak se tato služba má směrovat. Všechny rodiny jsem vkládala 
do modlitby a myslím si, že se to už začíná projevovat. Celá společnost si to uvědomila a začla něco pro rodinu dělat - 
zvýšení porodného, rodičovský příspěvek, ochrana rodiny - proti registrovanému partnerství.  

Za obrovskou věc považuji Sjezd SFŘ na téma Rodina, duchovní zaměření pro rok 2006 vyhlášení Roku rodiny, 
formační seminář na toto téma. Děkuji Pánu za krásné přednášky, které nadchly naše bratry a sestry a ještě více děkuji 
redakci Poutníka, která je otiskla, neboť po nich byla velká poptávka. 

Vznikají modlitební společenství matek - v našem MBS jsou 3, která se modlí za své rodiny, děti, ale také za 
politiky a vše, co je potká za celý týden. Jedna sestra z našeho MBS pomáhá při organizaci únorové pouti matek ve své 
farnosti.  
 

Pro další období nezbývá, než se nenechat odradit a stále zkoušet navázat kontakt s rodinami. Je to nová 
služba, tak to chvíli potrvá, než získá potřebnou důvěru a podporu.  
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1.3.  MÍSTNÍ BRATRSKÁ SPOLEČENSTVÍ 

Základní fakta 
K 31.12.2005 bylo v národním bratrském společenství SFŘ evidováno 983 profesních členů a 52 kandidátů 

profese, 57 kanonicky ustavených místních bratrských společenství, 2 vznikající společenství: Slatiňany a Svatava. Na 
slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie bylo kanonicky ustaveno MBS ve Staré Boleslavi.  

□ Místní bratrská společenství SFŘ v ČR: 
arcibiskupství, ● biskupství, ■  kanonicky ustavené místní bratrské společenství (57) + vznikající společenství (2) 

 
 

Výsledky demografického průzkumu SFŘ: 
(odpovědělo 46 společenství, v závorce údaje za všechna společenství podle databáze NR SFŘ) 

 
věková struktura vzdělání 

mladší než 35 let 49 (115) základní 278
35 – 49 let 153 (203) střední 296
50 - 65 let 168 (204) vysokoškolské 117
starší než 66 let 336 (457)   

pohlaví místo bydliště 
bratři 194 (215) město 498
sestry 508 (764) vesnice 203

účast na setkání společenství jazykové znalosti (dorozumí se) 
alespoň jedenkrát ročně 611 angličtina 73
vůbec se neúčastní 91 němčina 84

rodinný stav průměrný čistý měsíční příjem (na člena domácnosti) 
svobodní 100 méně než 7 000 Kč 361
žijící v manželství 334 7 000 – 13 000 Kč 278
vdovci/vdovy 219 více než 13 000 Kč 32
rozvedení 45   
svobodné matky (otcové) 1   

 

 9



   
Členové národní rady v roce 2005 předsedali celkem 12 volebním kapitulám, 1 volební kapitula byla později 

potvrzena národním ministrem*, 1 volební kapitula byla nahrazena jmenováním prozatímní rady, kterou schválil 
národní ministr**: 

 
MBS Datum VK Předsedající VK 

Brno minorité 9.1.05 Anežka Fišerová 
Moravská Třebová I. 9.4.05 Vladimír Žák 
Brno kapucíni 4.9.05 Petr Alexa 
Benešov* 13.9.05 Petr Alexa 
Olomouc 8.10.05 Anežka Fišerová 
Ostrava 15.10.05 Václav Němec 
Jihlava 15.10.05 Jiří Zajíc 
Hodonín 22.10.05 Petr Alexa 
Jindřichův Hradec** 25.10.05 Petr Alexa 
Jablunkov 6.11.05 Václav Němec 
Příbram 7.11.05 Petr Alexa 
Zlín 10.9.05 Anežka Fišerová 

 

 
Národními duchovními asistenty nebo jejich zástupci bylo provedeno v roce 2005 celkem 13 pastoračních vizitací: 

 
MBS Datum PV Vizitátor 

Hradec Králové 18.3.05 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Blažovice 8.10.05 P. Sebastian Kopec OFMConv. 
Podolí u Brna 8.10.05 P. Sebastian Kopec OFMConv. 
Opočno 15.10.05 P. Konrád Pavel Ston OFMCap. 
Sobíňov-Sopoty 15.10.05 P. Augustin Šváček OFMCap. 
Černošice 16.10.05 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Třebíč 16.10.05 P. Sebastian Kopec OFMConv. 
Milotice 20.10.05 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Hodonín 22.10.05 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Příbram 7.11.05 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Zlín 12.11.05 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Staré Město 16.11.05 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Praha – sv. Josef 12.12.05 P. Konrád Pavel Ston OFMCap. 
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Členové národní rady uskutečnili v roce 2005 celkem 13 bratrských vizitací:  
 

MBS Datum BV Vizitátor 
Hradec Králové 18.3.05 Petr Alexa 
Moravská Třebová I. 9.4.05 Marie Magdalena Janáčková 
Blažovice 8.10.05 Marie Magdalena Janáčková 
Podolí u Brna 8.10.05 Marie Magdalena Janáčková 
Opočno 15.10.05 Vladimír Žák 
Sobíňov-Sopoty 15.10.05 Marie Magdalena Janáčková 
Černošice 16.10.05 Marie Magdalena Janáčková 
Třebíč 16.10.05 Anežka Fišerová 
Milotice 20.10.05 Anežka Fišerová 
Hodonín 22.10.05 Petr Alexa 
Příbram 7.11.05 Petr Alexa 
Zlín 12.11.05 Marie Schneiderová 
Staré Město 16.11.05 Marie Schneiderová 

 
V roce 2005 tedy bylo v místních bratrských společenstvích uskutečněno celkem 12 pastoračních vizitací, 13 

bratrských vizitací, 12 volebních kapitul MBS. Podrobnosti viz písemné zprávy z vizitací, které jsou uloženy na 
sekretariátu. 
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1.4.  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
V letošním roce jsme pokračovali v mezinárodní spolupráci především snahou rozvíjet společná setkání se SFŘ 

na Slovensku – národní ministr SFŘ Slovenska přijal pozvání a účastnil se II. Sjezdu SFŘ v Brně, kde nás blíže 
seznámil s historií, plány a současné situaci SFŘ. Na jeho pozvání se Petr Alexa účastnil jako host ve dnech 15.-
17.9.2005 Národní volební kapituly SFŘ Slovenska, kde byly vytyčeno zaměření na příští období. Kontaktní osobou 
pro styk se Slovenskem byl určen Vladimír Žák.  

Z těchto vzájemných setkání vzešly náměty do budoucna – pořádání společných prázdninových setkání rodin, 
vytvoření prostoru na naších www stránkách pro slovenské materiály a na slovenských www stránkách pro naše. 

 

Petr Alexa, Pavlína Alexová, Marcela Řezníčková a Vladimír Žák se účastnili spolu s dalšími 83 bratry a sest-
rami ze 16 evropských zemí prázdninového celoevropského setkání SFŘ EUFRA v Konstancin-Jeziorna u Varšavy 
v Polsku, které se konalo ve dnech 17.-30.července. Tématem setkání bylo „Duchovní povolání Evropy – společenství 
a vzájemná pomoc“. 

Jedna z účastnic, Marcela Řezníčková ze společenství Olomouc – rodiny o tomto setkání mj. napsala: Patřilo 
k mým nejsilnějším zážitkům, když jsem viděla, jak 80letá sestra z Itálie se aktivně účastnila kroužku digitální 
fotografie, který zde byl. Jak sestra Walburga si pořizovala zápis ze zajímavého povídání o kardinálu Wyszinském na 
minipočítač a zas jiná sestřička, které už tak nesloužily oči, aby si dělala poznámky u věcí, které ji zajímaly, nastavila 
obyčejný diktafon a zachytila, co potřebovala. Dech se mi tajil i nad osmdesátiletou Georgínou z Francie, která ve 
30°C varšavském vedru se vydala do muzea otce Jiřího Popieluzsky. Tyto sestry mi ukázaly, že není důležitý věk, který 
máme v občance, ale který nosíme ve svých hlavách a srdcích. Ráda bych se to od nich naučila. Moc pěkným zážitkem 
byla mše sv., kterou připravovali mladí a kteří zde zahráli důvtipné divadlo o sv. Františkovi a jeho obrácení. 

Sešli jsme se během 14 dní 3x v menších diskusních skupinkách a společně přemýšleli nad dokumentem 
Ecclesia in Europa. Skupinky byli malé, rozdělené podle řeči, kterou jste preferovali, a záleželo na moderátorovi, jak 
moc se podařilo skupince dostat do hloubky. V každém případě to bylo poučné nahlédnutí do problémů, které musí 
jednotlivé země a církve v nich řešit. Taky jsme měli příležitost dozvědět se něco více o církvi v zemi, kde je setkání 
pořádané, tedy o Polsku a navštívili jsme například Niepokalanow, Czestochowou a Varšavu. 

Modlitby zde byly velmi citlivě kombinovány na společné ve všech jazycích, na příležitosti k osobním tichým 
modlitbám před svatostánkem nebo k menším setkáním nad Písmem ve skupinkách. Skutečnost mše sv. každý den a že 
do kaple před svatostánek mohl každý zajít, kdy jen chtěl, patřila k mým nejhezčím zážitkům ze setkání. 

 

Anežka 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 (živelná katastrofa tsunami), informovala o finanční situaci mezinárodní rady, projektu zřízení sídla 
sekretariátu, další komunikace se týkala organizačních zajištění setkání Františkánské mládeže v rámci Světového dne 
mládeže a Generální kapituly SFŘ v Assisi.  
 

Generální kapitula v Assisi se konala ve 
dnech 5.- 12.11.2005, Českou republiku 
zastupovala Anežka Fišerová jako člen 
mezinárodní rady. Tématem kapituly byla 
Františkánská novost: Mise a svědectví.   
      

V poselství u tohoto setkání se uvádí:  
1. Františkánská a sekulární 

identita SFŘ 
Františkánská identita nachází 

svoji podstatu ve františkánské novosti. 
Co nového přinesl své době sv. František 
a co nového může SFŘ a celá 
Františkánská rodina přinést dnešnímu 
světu? Návrat k evangeliu a životu, který 
se s ním plně shoduje, bratrství mezi 
všemi muži a ženami i ke všem živým 

aložená na lásce. tvorům, služba z
   

Sekulární identita SFŘ je základním bodem našeho povolání a projevuje se v poslání i svědectví každého jeho 
člena i bratrských společenství. Jsme povoláni k budování nového, spravedlivého a bratrského světa, k tomu, abychom 
přispívali odvážnými podněty a iniciativami v našich konkrétních životních situacích k budování Božího království (GK 
3,2). Přitom nesmíme nikdy zapomenout na důležitost vytrvalých modliteb plných důvěry. 
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2.  Vědomí sounáležitosti s řádem a společné odpovědnosti za finanční situaci řádu 

Je povinností všech naplňovat to, co po nás požaduje naše řehole, a být jasným znamením celé církvi a 
společnosti 21. století. Vědomí sounáležitosti s řádem nemůže být jen jakýmsi nejasným pocitem, ale musí se viditelně 
projevovat konkrétním a efektivním způsobem. 

Nezbytnou známkou zodpovědné účasti na prostředcích i závazcích bratrských společenství musí být také 
zvýšená a odpovědná vnímavost pro finanční situaci celé rodiny SFŘ. Každé národní, oblastní a místní bratrské 
společenství musí spoluprožívat současnou finanční krizi mezinárodního bratrského společenství. 

3.  Spoluzodpovědnost a účast Františkánské mládeže na společném poslání se SFŘ 
 Františkánská mládež sdílí zodpovědnost SFŘ a účastní se na společném poslání. Tito mladí františkánští 
bratři a sestry jsou velikým darem od Pána pro náš řád i celou Františkánskou rodinu. Žijí své povolání svým vlastním 
způsobem a my jsme pozváni k tomu, abychom je přijímali s velkorysostí, nezaujatě a s otevřeným srdcem, abychom je 
doprovázeli a pomáhali jim svědectvím vzájemné lásky a odpovídajícího františkánského života. 

 

 
 
2. Činnost Národní rady SFŘ 

lem bylo vydání základních právních 
dok

ek

omínek br. Benedetta.  
 jako hlavní úkol vydání 

zák

a) Legislativa 
Hlavním úko
umentů našeho řádu v platném znění – řehole, 

generálních konstitucí a národních stanov, což se 
z objektivních důvodů nepodařilo (nedokončen 
odpovídající př lad, CIOFS dosud neschválil národní 
stanovy). Byly dopracovány zásady spisové služby do 
prováděcí  směrnice NR a  upraven  text národních 
stanov 
dle přip

Na rok 2006 se přesunulo
ladních právních dokumentů našeho řádu v platném 

znění. Nadále bude podle potřeby poskytována pomoc při 
jednotlivých postupech, úkonech a problémech 
v praktickém každodenním životě národního i místních 
bratrských společenství. 
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b) Hospodaření 

Příjmy Výdaje 
Položka Částka v Kč Položka Částka v Kč

Příspěvky od MBS 83 500 Výdaje sekretariátu 7 000
Příspěvky na sjezd 7 500 Výdaje sjezdu 15 500
Příspěvky na tiskoviny 3 000 Mezinárodní volební kapitula 51 500
Příspěvky na fond Nosek 9 500 Příspěvek mezinárodní radě 25 500
Jiné účelové příspěvky 7 000 Výdaje na tiskoviny 56 000
Dary členů NR 21 500 Cestovné 16 500
Ostatní příjmy 60 500 Ostatní výdaje 29 500
C E L K E M 192 500 C E L K E M 201 500

Poznámky: 
Příjmy roku 2005 byly navýšeny půjčkou, kterou poskytl národní ministr ve výši 56 000 Kč. Tento příjem je 

zahrnut v ostatních příjmech. Přibližně polovina této částky byla splacena v roce 2005 (splátka spadá do ostatních 
výdajů), zbytek v roce 2006. 

Naše výdaje pro mezinárodní volební kapitulu jsou v podstatě dány registračním poplatkem. Pro národní 
bratrské společenství o našem počtu členů činí poplatek 1500 EUR. Příspěvek mezinárodní radě byl splacen zpětně i za 
rok 2004, kde se proto tato položka nevyskytuje. 

Výdaje na tiskoviny odpovídají druhé faktuře za breviáře, proplacené v roce 2005. 
 
c) Sekretariát  
Činnost sekretariátu byla zaměřena především na následující:  
• organizační zajištění II. Sjezdu SFŘ 
• organizační zajištění Františkánské poutě 

na Svatý Hostýn ve dnech 30.9.-1.10.2005 
• zajištění volebních kapitul, duchovních i 

bratrských vizitací v MBS 
• pravidelný písemný i e-mailový styk s 

MBS i jednotlivými členy 
• vytváření a rozesílání Zpravodaje NR SFŘ 
• běžná korespondence a evidence, písemný 

styk se sekretariátem Mezinárodní rady 
SFŘ 

• vedení a aktualizace archívu 
• zpracování demografického dotazníku 

Mezinárodní rady SFŘ 
• zprostředkování základních dokumentů 

SFŘ a františkánské literatury 
 
V rámci svých evidenčních povinností 

sekretariát zaznamenal, že dva členové 
národní rady SFŘ, Petr Alexa a Vladimír Žák,  v tomto roce přijali svátost manželství (což samozřejmě má mnohem 
důležitější význam, než jen „evidenční“). 

 
d) Setkání Národní rady 
V roce 2005 se uskutečnilo 5 zasedání NR. 
5.3.2005 Brno, klášter bratrů kapucínů, hlasování nad připomínkami k Národním stanovám ze strany br. 

Benedetta Lina, účast bratra Romualda a informace o vývoji Františkánské mládeže v České republice 
4.6.2005 Brno, minoritský klášter, příprava II. Sjezdu SFŘ 
4.9.2005 Brno, Petrinum, vizitace, příprava poutě na Svatý Hostýn 
1.10.2005 Svatý Hostýn, Zhodnocení sjezdu, příprava formačních seminářů 
3.12.2005 Praha, Praha Panna Maria Sněžná, finanční situace NR SFŘ a schválení členského příspěvku na rok 

2006, zpráva z Generální kapituly SFŘ, kandidatura členů současné NR do příštího období 
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3. Partnerství a vztahy k církvi i společnosti 
a) Františkánská rodina 

Řeholní řády a kongregace 
V roce 2005 se uskutečnilo 1 jednání provinciálů 1. řádu 

(františkánů, kapucínů a minoritů) a národního ministra SFŘ 
(14.10.). Na programu byla především příprava výročního setkání 
vyšších představených Františkánské rodiny. To se uskutečnilo 
12.11.2005. a účastnilo se jej 19 představených ze 14 řádů a 
kongregací. Na setkání bylo rozhodnuto, že se nebude zakládat 
Konference vyšších představených františkánských institutů v ČR. 
Pro praktické fungování i koordinaci spolupráce v rámci 
Františkánské rodiny stačí dosavadní způsob (výroční setkání 
představených a sekretariát, který řeší aktuální otázky). Do 
Sekretariátu Františkánské rodiny byli zvoleni sestra Květa 
Vinklárková, provinční představená Školských sester sv. Františka, 
a br. Petr Alexa. Františkánští představení se dále zabývali mj. 
budoucností časopisu Poutník, duchovní asistencí pro SFŘ, 
postupem schvalování františkánského liturgického kalendáře 
v Římě a projektem společného františkánského misálu. 

 
Františkánská mládež 
Františkánská mládež (http://www.frmol.signaly.cz/) má kolem 60 členů, kteří se setkávají v 6 společenstvích 

(Brno, Jihlava, Olomouc, Opava, Plzeň, Praha). Za Národní radu se celorepublikových setkání františkánské mládeže 
v tomto roce nikdo nezúčastnil, SFŘ zastupovali Vláďa Hubálovský ze společenství Opava a Alena Alžběta Prýmková 
ze společenství Jihlava. Ta nám poslala o činnosti Františkánské mládeže v roce 2005 tuto zprávu: 

V současné době existují společenství FrMolu v Plzni, Opavě, Praze, Jihlavě, Olomouci, Brně. V Českých 
Budějovicích je spolčo, které začal jeden FrMolák, ale nechávají si čas, aby se rozhodli, jestli se přímo připojí k 
FrMolu. Další potenciál je v Jeseníkách. Loni vznikla jakási pravidla FrMolu. 3 x do roku se schází Stálá rada - 3 
členové, a od loňska existuje i Formační tým - 3 členové. Kolik je celkem mládeže ve FrMolu, je těžko říct, protože ne 
všichni chodí pravidelně, ale určitě je to víc jak 50 lidí. 3 x za rok se scházejí zástupci z různých společenství a 2 x do 
roka je formační víkend pro animátory (teď byl první, jinak je formace i na zástupcích). Různá společenství se během 
roku setkávají dle své chuti – to se nazývá Frmolení. Nejvíc nabité jsou prázdniny, kdy jednak je Františkánské setkání 
mládeže na Cvilíně (vedou bratři minorité), maxichýšky, v některých letech setkání v Zásmukách (letos nebude). 
Spojením FrMolu a 
Brontosauru se letos už 
potřetí bude konat kosení 
Jesenických luk, letos pod 
názvem: „Ať tě chválí země 
chudých“. A nově bude akce o 
Sudetech. Taky se na podzim 
jezdí do Assisi, Plzeňáci 
pravidelně připravují i pro 
ostatní blízké oslavu sv. 
Františka. Myslím, že byla 
trochu pozapomenu-ta oslava 
Františka na Hostýně 
(připojení k terciářské pouti) 
– na tom by bylo dobrý 
zapracovat a obnovit. Během 
roku se konají většinou 2 x 
tzv. chýšky (každé spolčo si je 
zařizuje samo, popř. se 
mohou k někomu připojit). 

 
V dalším období je třeba 

povzbuzovat především mladší terciáře k účasti na setkáních františkánské mládeže a také více a lépe informovat členy 
SFŘ o jejím životě a aktivitách a františkánskou mládež o SFŘ.  
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b) Církev  

Plenární sněm 
V tomto roce vyvrcholila angažovanost sekulárních františkánů v účasti na Plenárním sněmu. Poté, co se významně 

jako členové týmu 5. sněmovní komise pod vedením Otce biskupa Karla Herbsta podíleli na vypracování dokumentu 
Laici v dnešním světě (http://snem.cirkev.cz/download/1_Laici%20studijn%ED%20-%20tisk.doc), který byl 
oficiálním materiálem pro 2. jednání Plenárního sněmu a jehož podstatná část se stala součástí sněmem schváleného 
dokumentu Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, se Lubomír Mlčoch, Pavla a Karel Ženíškovi a Jiří Zajíc 
aktivně účastnili vlastního závěrečného jednání Plenárního sněmu na Velehradě 6.-10.7. Jejich příspěvky lze najít na 
této internetové adrese: http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=432. Jiří Zajíc podstatně ovlivnil i výslednou podobu 
kapitoly o Misijním a evangelizačním poslání církve, když byl pozván na závěrečná jednání 3. sněmovní komise. 
Mimořádnou pozornost přesahující jen textové úpravy závěrečného dokumentu pak vyvolal příspěvek Lubomíra 
Mlčochy vycházející z reflexe nad odkazem význačné osobnosti českého františkánství Jana Evangelisty Urbana, který 
tu celý přetiskujeme: 

„Církev diaspory“  - bez moci a slávy, a přitom plná slávy 
Bratři a sestry,  

modlitba za plenární sněm, kterou nám svěřili naši otci biskupové, a k níž nám přidali své požehnání, má 
skvělé úmysly: oživení a růst Božího království, evangelizaci a obnovu v naší zemi. Přání našich pastýřů, abychom se 
stali – jako církev – živým nástrojem, světlem světa, kvasem a solí země, není v naší lidské moci: proto se modlitba 
dovolává síly milosti a pomoci Boha Otce, Syna i Ducha svatého, je prosbou o moudrost poznání Boží vůle a cest, po 
kterých máme jít, a dokonce prosbou o Boží požehnání pro každý náš krok. Snaha z naší lidské strany je však nezbytná, 
proto hovoří modlitba o „velikém úsilí“ jímž sněm měl být.    

Početně vzato se tyto intence nenaplnily: statistiky hovoří o umenšování církve /církví/. Jsme „živým 
nástrojem“, stali jsme se světlem světa? Jsme solí země – více než před sněmem? Opak se zdá pravdou. Hovoří se o nás 
jako o jedné ze zemí nejvíce odpadlých od Boha, jako o misijním území. Modlili jsme se za sněm málo anebo špatně? 
Nebyli jsme s to rozpoznat Boží vůli, a šli jsme proto po špatných cestách? Nebo nám snad Bůh odepřel milost a pomoc 
a přestal žehnat našim krokům?     

Odpověď na tyto vnucující se otázky 
záleží na teologii žité víry v dnešním světě. 
Dr.Jan Evangelista Urban zemřel krátce po 
znovunabytí svobody, ale jeho „živá teologie“ 
promyšlená, promodlená a protrpěná ve vězení  
/a publikovaná v krátkém uvolnění 1968-69/ 
poskytuje odpověď na tyto otázky. Stať „Křesťan 
v současném světě“ má  7 stránek, ale je 
prorocká, je vizí církve budoucnosti, hrozí riziko, 
že předběhne dokonce i naši dobu. Tím by však 
náš sněm znamenal zmarnění příležitosti dané 
Bohem, a naše opovrhnutí moudrostí vzešlé 
z velkého utrpení mnohých: ne každý z těchto 
martyrů měl dar od Boha tuto zkušenost přetavit 
do síly proroctví.     

 Jsme a budeme – podle otce Jana 
Evangelisty – „církví diaspory“, „početní 
velikost Církve nepatří k jejímu náboženskému 
principu,...její velikost je hodnotová, ne 
kvantitativní“. Po 13 letech komunistického 
věznění říká otec Jan: „Pronásledování patří ke 
křesťanství tak podstatně, že je jeho údělem 
provždy, protože jeho zdroj, lidská povaha, je 
stále stejná“. Nemáme se lekat náboženského 
úpadku, nemáme si dokonce ani přát jiný průběh, 
lidsky příjemnější. Nejde zřejmě o počet věřících, 
nýbrž o obrácení těch, které Bůh omilostnil, 
povolal a přivedl do církve....Víra vítězí v milosti 
– zázracích obrácení jednotlivců...Nemáme se 
lekat ani pokračujícího úpadku a marností našich 
snah mu zabránit – na poli kulturním, politickém, 
sociálním, mravním...Apoštol musí počítat s tím, 
že nemůže všechny obrátit, i s tím, že nemusí 
zvítězit. Kritériem je oslava Boha, ne lidský úspěch.  
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 Tolik Otec Jan. Těch jeho 7 stránek má sobě velikost prorockého ducha, překračuje rámec i našeho českého 

synodu, odpovídá na úzkosti celé naší západní civilizace. Zasloužila by si reedici, a překlad do světových jazyků. A 
poselství sněmu by mělo domýšlet tuto vizi: jaké impulsy pro budoucnost z ní plynou. A ještě na závěr otec Jan: 
„Nezapomeňme pokorně vědět, že mnohé lidi, které má Bůh, nemá církev, a mnohé, které má církev, nemá 
Bůh“....Povzbuďme se k činnosti pro Krista, protože tato činnost není zoufalá a zbytečná a beznadějná, neboť jde o 
člověka a o Krista v něm, a ne o moc a slávu počtu“.               

 
Proces blahořečení Františka Noska 
V roce 2005 jsme si připomněli 70. výročí narození Františka Noska. Hlavním celebrantem mše sv. v Poříčí nad 

Sázavou (16.4.) byl pražský světící biskup Karel Herbst. V tomto roce byly také dokončeny překlady do italštiny stručného 
životopisu Františka Noska a  pojednání o jeho životě i významu blahořečení pro církev. Byl také vypracován seznam 
svědků, kteří by mohli svědčit v informativním diecézním procesu. Vše bylo odesláno generálnímu postulátorovi do Říma.   
 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. 

Důležitým úkolem zůstává i nadále mediální prezentace Františka Noska jako vzor a inspirace angažovaného 
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 níž podstatně přispěl především br. Lubomír Mlčoch. 

 
 
 
 
 

c) Společnost 
Snažíme se – přiměřeně svým možnostem - 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). Nejjasněji se tento rok 
podařilo konkrétní naplňování tohoto našeho zaměření vyjádřit v materiálech zářijového sjezdu, kde angažovanost 
sekulárních františkánů ve prospěch rozvoje občanské společnosti byla jedním ze tří nosných okruhů. Kompletní texty 
lze najít ve sborníku ze sjezdu. Zde uvádíme výběr podstatné části výstupu ze sekce, jejíhož jednání se zúčastnilo 16 
sester a bratří z celé republiky, trvalo cca 2 a půl hodiny a moderoval jej Jiří Zajíc. Následující text prošel kontrolou 
poloviny účastníků sekce a byl následně prezentován na společném setkání všech účastníků sjezdu.  

 Vymezení aneb o čem to vlastně hovoříme 
 Občanskou společností v práci naší sekce jsme rozuměli ty oblasti (sféry) lidské společnosti, které zůstanou, 
když stranou ponecháme z jedné strany rodinu (tedy soukromou sféru) a z druhé strany státní instituce výkonné a 
soudní moci (tedy to, co se běžně rozumí „státem“ – záměrně bez zákonodárné sféry, která je již svým založením 
v politické soutěži významně 
občanskou společností utváře-
na). 
 Pro lepší pochopení 
našich možností a úkolů jsme se 
nadále zabývali těmito pěti 
rovinami občanské společnosti: 

(a) sousedé, pracovní 
kolegové, neformální 
vztahy s bližními 

(b) místní církev (farnost, 
společenství, diecéze) 

(c) sféra neziskových 
organizací a aktivit 

(d) politické strany, jejich 
podpora a kontrola 

(e) média 
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 Obecné principy aneb co platí všude 
 Ve všech výše uvedených sférách jsou důležité tyto principy: 

- přijmout do svého srdce skutečně celý svět – není nic, co bychom mohli „vypustit“ ze své starosti, péče a 
zodpovědnosti; 

- každý má poznat své osobní obdarování a podle něj volit své priority a oblasti své konkrétní angažovanosti (a 
tak naplňovat své poslání) 

- orientovat svou službu, pomoc, nabídku i spolupráci na všechny lidi – nejen na „své vyvolené“ (rodinu, 
farnost, společenství, katolíky, církev atd.) 

- společně s dalšími lidmi dobré vůle máme podporovat a prosazovat universální hodnoty – ne prosazovat či 
hájit sebe, jen katolíky, jen církev, jen křesťany apod. 

- musíme mít odvahu nést kůži na trh, avšak především v pozitivním směru - lákat k dobrému, pozvedat 
zklamané a zoufalé, budit naději, křísit důvěru atd., nevyžívat se v negativismu vůči „světu“ – kritikou toho, co 
všechno je špatné, zlé, zkažené, odsouzené k zániku atd. 

 

Závěry a doporučení 
(1) Každý člen SFŘ by se měl podle svého obdarování zúčastňovat práce ve prospěch občanské 

společnosti (tj. i mimo vlastní rodinu) 
(2) Každý člen SFŘ by se měl modlit za politiky i pracovníky v občanské společnosti, za potřeby a 

problémy v místě, kde žije, ale i za problémy globální 
(3) Každý člen SFŘ by měl způsobem sobě přiměřeným ovlivňovat média 
(4) Každý člen SFŘ je povinen jít k volbám – i když často podle svého svědomí musí volit „menší zlo“ 

 
 
V roce 2005 se angažovanost sekulárních františkánů ve prospěch společnosti konkrétně projevila v těchto třech 

oblastech: 
Média 
Přímé možnosti 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 sloužila 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 služby – snažíme 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 máme dva zástupce. A konečně – je třeba 
podporovat moudré užívání internetu, jehož prostřednictvím lze komunikovat s velice širokou skupinou adresátů. 

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

činnosti – totiž k adopci na dálku, při níž s minimálními náklady (ročně jde cca o 5 tisíc Kč) je možné poskytnout 
příležitost ke vzdělání a vůbec snesitelnému životu 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 6.5.2006. 
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