
   

Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu  
v České republice za rok 2004 

 
 
 

 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a příznivci Sekulárního františkánského řádu, 
 
poselství sv. Františka z Assisi, přestože od jeho smrti uplynulo téměř osm století, je stále živé a ukazuje 

dnešnímu světu krásu života podle evangelia, krásu života v bratrství se všemi lidmi i s celým stvořením, 
krásu života, který si je vědomý své křehkosti, slabosti a zranitelnosti, ale který se raduje z toho, že je 
milován Tím, který jej stvořil a který mu dává sílu a naději. Toto poselství oslovuje nejen bratry a sestry 
v řeholních komunitách, ale také nás, sekulární františkány, kteří žijeme své povolání ve světě, ve svých 
rodinách. 

V této výroční zprávě předkládané Národní radou Sekulárního františkánského řádu v České republice 
chceme shrnout vše podstatné ze života sekulárních františkánů v naší zemi v uplynulém roce. Přál bych 
všem, kteří budou tuto zprávu číst, radost z toho, jak i dnes může příklad sv. Františka inspirovat, radost 
z toho, že Františkova cesta za Kristem je tou cestou, kterou stojí za to jít. 

 
V Praze v den slavnosti sv. Františka z Assisi 4.10.2005 
 

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

1.1. FORMACE 
Duchovním zaměřením celého roku byla „Radostná kajícnost“ – 

pokání, které je základní požadavek evangelia, základní ctnost křesťana. 
Pokání je podmínkou pro růst víry, naděje a lásky; představuje návrat 
zajatce z nepřátelského zajetí, radostný návrat domů k otci. Řecky je 
pokání „metanoia“ = změna smýšlení. Od smýšlení zlého a světáckého 
se obracíme ke smýšlení Kristovu. Je to stále nové začínání, neustálá 
změna, pohyb od zlého k dobrému, od méně dokonalého 
k dokonalejšímu, pohyb, o který se snažíme každý den. A tento 
každodenní úkol, tento pohyb, tuto ctnost v nás posvěcuje a prohlubuje 
svátost pokání. 

O těch, kdo činí pokání, František píše: Ó, jak blažení a požehnaní 
jsou ti muži a ženy.., neboť na nich spočine Duch Hospodinův a učiní si 
u nich příbytek a domov; a jsou dětmi nebeského Otce, jehož skutky činí, 
a jsou snoubenci, bratry a matkami našeho Pána Ježíše Krista... 
Matkami jsme, když ho nosíme ve svém srdci a ve svém těle díky božské 
lásce a čistému a upřímnému svědomí; rodíme ho skrze svaté konání, 
které má druhým svítit jako vzor. Ó, jak je slavné, svaté a veliké mít Otce 
v nebesích! 

My bychom se chtěli hned dostat k neděli zmrtvýchvstání bez toho, 
že bychom prožili velký pátek. Kloníme se k smíchu a bloudění, ale ne 
k pláči a pokání. Proto máme raději Františka „cíle“ než Františka 
„cesty“, víc Františka žní, než Františka, který zasévá. Ale i Písmo sv. 
praví, že kdo seje v slzách (a jen ten), s radostí bude žnout! (Ž126, 5). 
A přesto můžeme říci, že Františkovo pokání bylo radostné. Tomáš 
Celano tvrdí: Světec se vždy snažil uchovat si radost v srdci. Pečlivě se vyhýbal nejhoršímu zlu – rozmrzelosti. Radost 
ozařovala dokonce i jeho neustávající pláč nad Kristovým utrpením a nad vlastními – jak se domníval nesčetnými 
a těžkými – hříchy. 

O podporu formace se na celostátní i místní úrovni i v tomto roce starali jednak formátoři – počínaje formátorem 
NR SFŘ, jednak duchovní asistenti a konečně i významnou nabídkou bylo studium Institutu františkánských studií.  

 
a) Formátoři 
V tomto roce došlo k souběhu tří tematických zaměření, z části přejímaných z celku františkánské rodiny: 

Rok Sv. Kláry 
Rok radostného pokání  
Rok Řehole 

Tato témata se v měla objevit v praktickém sdílení jednotlivých společenství navzájem v aktivitě započaté 
v minulém roce, kterou jsme nazvali „Štafeta pro potěšení a povzbuzení františkánských srdcí“ a jejímž smyslem je 
posílit vědomí naší celkové vzájemnosti. S tím souvisí i snaha podpořit naši aktivitu vůči společnosti (viz též 3 kapitola 
část c)) spoluprácí na utváření programu a chování médií-rozhovory, dopisy, doporučení pořadů. Je to trvalý úkol, 
který přímo vyplývá ze stanov našeho SFŘ (čl. 14. a 15). 

Celostátní březnové setkání formátorů v Olomouci umožnilo jednak představit první překlad mezinárodních 
směrnic pro formaci (její kvalitní překlad z angličtiny do češtiny dokončila sestra Anežka v srpnu; přeformulování do 
srozumitelné češtiny apod. plánováno na rok 2005). Dále pak toto setkání poskytlo prostor pro hledání a diskuse 
o potřebách formátorů ve společenstvích – zatím nejintenzivnější za celou dobu nové historie SFŘ po roce 1990. 
Výsledkem toho mj. bylo i sjednocení na tom, že semináře by do budoucna měly poskytovat praktické zaměření na 
vytváření vztahů, učení se dialogu i práci s informacemi a hledání výzev v potřebách společenství i formátorů, aby se 
nabyté dovednosti i zkušenosti daly uvážlivě využívat při další práci formátorů v jejich konkrétních podmínkách. 

Na Sv. Hostýně byli našimi hosty P. Josef Goryl, nový provinciál františkánů-minoritů, (mimo jiné nám přiblížil 
aktivity v hnutí Světlo-život a zážitkovou metodu), a jím nově jmenovaný duchovní asistent P. Sebastián Kopec 
OFMConv. Tím se zajištění duchovní asistence na celostátní úrovni ze všech tří větví 1. řádu stalo k naší radosti 
konečně kompletní. 

Jistým vyvrcholením byla trojice oblastních setkání formátorů v listopadu: 
Olomouc 6.11.2004: 20 účastníků – velmi živá reakce ze strany účastníků; praktické dotazy, „hledačská“ skupina 
Brno 13.11.2004: 20 účastníků; zaměření na řeholi, vstřícná, „tvárná skupina“ 
Praha 20.11.2004: 28 účastníků; zaměření na Eucharistii, „osobnostní, originální“ skupina 
Na těchto setkáních, kdy ústředním tématem byla modlitba breviáře a žalmy, se navíc rozvinuly 
    a) první pokusy o využití zážitkové metody a hledání jejího místa, cílů i provedení, 
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    b) zpracování tématu Breviář, liturgická modlitba církve a pojednání o knize Žalmů, 
    c) reflexe na Rok Řehole i Rok radostné kajícnosti.  

       Závěry z průběhu oblastních setkání: 
     1. setkání formátorů připravovat jako seminář, na který se bude moci účastník připravit podle zadaného tématu, 
     2. k prohloubení tématu proběhnou krátké odborné přednášky,  
     3. každý se může zapojit jak v individuálním osobním rozjímání na zadaný text, tak i v práci ve skupinkách, 
     4. výsledek sdílení ve skupinkách využít jak při adoraci tak při závěrečném sdílení a reflexi. 
 

 
 

b) Duchovní asistenti 
Službu národních duchovních asistentů konali v tomto roce za OFMcap. br.Augustin Šváček, za OFM br. Antonín 

Klaret Dąbrowski. U bratří minoritů byl pověřen konat tuto službu br. Sebastian Kopeć OFMConv. Kromě nich je ještě 
v Národní radě br. Česlav Křížala OFM, který je mnohonásobným místním duchovním asistentem. Bratr Augustin se 
podstatně podílel na programu formačního semináře v Olomouci, který se konal 6. března. 

V tomto roce uskutečnili duchovní asistenti několikeré exercicie pro členy SFŘ a příznivce, v nichž dominujícím 
tématem byla radostná kajícnost: 
Br. Augustin Šváček OFMcap. 

exercicie  24.-30. října v Praze. 
rekolekce na téma Jsme proměňováni mocí Ducha sv. 

30. 8. v Brandýse na L. 
            24. - 27.6 na Vranově u Brna 

Br. Antonín Klaret Dąbrowski OFM 
exercicie na Velehradě: 

15. - 19.8.2004 „Radostná kajícnost“ 
1. - 4.12.2004 adventní exercicie 

rekolekce ve Vápenném Podole 5. - 7.11.2004 
Bratru Česlavovi ubyla starost o společenství kolem Uherského 

Hradiště. Převzal ji br. František Uriga OFM z Uherského Hradiště. Jedná se 
o tato společenství: Staré Město, Zlín, Popovice, Milotice, Hodonín. 

Zjevným pozitivem bylo v tomto roce rozšíření spolupráce s více bratry z 1. řádu a již zmíněná skutečnost, že 
bratr Sebastián Kopeć začal působit jako národní duchovní asistent za františkány-minority.  

Národními duchovními asistenty nebo jejich zástupci bylo v roce 2004 provedeno celkem 10 pastoračních 
vizitací, které jsou souhrnně uvedené v kapitole 1.3. 
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c) Institut františkánských studií (IFS) 
IFS byl založen v roce 2000 jako interfrantiškánské formační centrum pro studium a prohlubování františkánské 

spirituality. Většina skript a publikací IFS je k dispozici na internetových stránkách web.katolik.cz/ifs/ a je možno je 
využít pro osobní i společnou formaci. Přednášky tříletého studia na IFS probíhají v Praze a v Olomouci. V roce 2004 
obdrželi diplom za úspěšné absolvování tříletého studia na IFS celkem 3 členové SFŘ. Z celkového počtu 102 studentů 
ve školním roce 2003/4 bylo 48 členů SFŘ (26 v 1. ročníku, 8 ve 2. ročníku a 8 ve 3. ročníku, 6 pokračuje dále i po 
absolvování tříletého studia), ve školním roce 2004/5 z celkového počtu 118 studentů je opět 48 členů SFŘ (7 v 1. 
ročníku, 24 ve 2. ročníku, 8 ve 3. ročníku a 7 pokračuje dále i po absolvování tříletého studia). Celkový počet studentů 
z řad sekulárních františkánů se tedy nemění. Po nárůstu v prvních letech existence IFS jsme ve školním roce 2004/5 
zaznamenali výraznější pokles počtu studentů v 1. ročníku. Budoucnost ukáže, zda již došlo k nasycení touhy po 
hlubším studiu františkánské spirituality či se jedná o dočasný výkyv způsobený nedostatečnou propagací studia na 
IFS. 

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. 

Řekne-li se duchovní formace, jsou představy lidí odlišné. Někdo čeká, že se mu něco nadiktuje a on se to naučí, 
jiný si zase myslí, že je zformovaný až zdeformovaný, tak co s tím? 

Pojďte a vizte: plná učebna – přednáškový sál v katakombách v kostele sv. Bartoloměje. Atmosféra plná očekávání 
a první přednáška – doc. Ventura. Uchvacuje zcela tím, co přednáší. Příjemné překvapení. Mluví o mniších, o Otcích 
pouště, a já se v jeho slovech setkávám s tím, co jsem kdysi dávno četla a dokonce prožívám sama /pokušení,boj/. Téma 
mě zcela pohlcuje. Kromě toho vnímám atmosféru spojení srdcí, naslouchám. Čas jak utekl? Nevím. Pak jdeme na mši 
sv. a odpoledne pokračujeme.  Zážitek se začíná prohlubovat, jakoby se ve mně otvírala studna a na jejím dně se snad i 
něco leskne, možná kapka poznání, možná poslední doušek čaje v poledne. Úžasné, jak blízko jsme si v těch chvílích 
v srdci. Je nám všem dobře. Tak tohle jsem nečekala. Odpoledne se objevuje rozesmátá srdečná sestra Ludmila a já se 
už chytila do léčky. Zdálo se mi to úžasné, oslovující setkání s Pánem, se sv. Františkem, s láskou, a otvírá se mi 
pohled, výjezd na hlubinu. 

Ale není konec. Zdaleka ne. Nadšeně na našem příštím bratrském společenství referuji, dělím se. Mé dělení se je 
přijato, čtu to v očích bratrů a sester. Později se stává samozřejmostí, že reprodukuji z přednášek a probíráme to na 
našich bratrských setkáních. 
 Zdá se, že sv. František již není vybledlá postava „někde za textem, či obzorem“, ale účastní se setkání s námi. 
Otvírá naše srdce pro přijetí Pána. Připomíná mi to Jana Křtitele, když připravoval cestu Páně…To v Institutu 
františkánských studií se děje ta proměna a já ji v srdci nosím do svého bratrského domova. Zdá se, že to, co se dotýká 
mého srdce, dotýká se i druhých. Přenos z Institutu se stal pravidelnou transfuzí Ducha svatého. Sv. František jednou 
řekl: „Pán mi dal bratry…“ A to se stalo. 

(z reflexe sestry Ireny Lesové) 
 
 

                 

 
 

   
            Lublaňská 44,   
            120 00 Praha 2 
            tel.: 728 976 795  
           email  ifs@katolik.cz 
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1.2. AKTIVITY SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU NA CELOSTÁTNÍ A OBLASTNÍ ÚROVNI 

 
akce měsíc místo, téma 

Tříkrálové setkání 1 klášter minoritů v Praze 
Zahájení Cyrilometodějské pouti 2 Levý Hradec 
oblastní duchovní obnova 2 Olomouc, klášter kapucínů; Radostná kajícnost 
celostátní formační seminář  pro formátory 3 Olomouc, klášter kapucínů 
pouť ke hrobu Františka Noska  3 v rámci Cyrilometodějské pouti Levý Hradec -> Velehrad 
pouť ke hrobu Františka Noska 4 Poříčí nad Sázavou (tradiční pouť k hrobu Františka Noska) 
Mariánská pouť Prahou 5 Praha; den vstupu ČR do Evropské unie 
den postu a modliteb 5 Obecně; Za sjednocující se Evropu 
Den rodin 5 Olomouc 
exercicie 6 Duch. centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna 
setkání mládeže 7 Cvilín u Krnova 
EUFRA 2004 7-8 Hopsten v Německu 
františkánské setkání mládeže 8 Zásmuky; Vy jste byli povoláni ke svobodě 
exercicie 9 Velehrad; P. Antonín Klaret Dąbrowski 
pouť 9 Petřín v Praze – zahájení školního roku 
pouť – oblastní setkání 9 Hrádek u Vlašimi 
oslava svátku sv.Františka 10 Hřešihlavy u Plzně – pozvání od Františkánské mládeže 
oslava svátku sv.Františka 10 Svatý Hostýn – pouť, setkání s Národní radou 
pozásmukové setkání 10 Zásmuky; setkání navazuje na srpnový pobyt 
exercicie 10 Praha u kapucínů; P. Augustin Šváček 
3 formační semináře 11 Olomouc, Brno, Praha: modlitba breviáře a žalmy 
exercicie 12 Velehrad; P. Antonín Klaret Dąbrowski 
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1.3. MÍSTNÍ BRATRSKÁ SPOLEČENSTVÍ 

Základní fakta 

K 31.12.2004 bylo v národním bratrském společenství SFŘ evidováno 979 profesních členů a 51 kandidátů 
profese, 56 kanonicky ustavených místních bratrských společenství, 3 vznikající společenství: Jaroměř u Hradce 
Králové, Karlovy Vary, Slatiňany. 

 Místní bratrská společenství SFŘ v ČR: 
arcibiskupství, ● biskupství, ■ kanonicky ustavené místní bratrské společenství (56), □  vznikající společenství (4) 

 
 

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

 
věková struktura vzdělání 

mladší než 35 let 7% (12%) Základní 39% 
35 – 49 let 22% (21%) Střední 43% 
50 - 65 let 24% (21%) Vysokoškolské 18% 
starší než 66 let 47% (46%)   

Pohlaví místo bydliště 
bratři 28% (22%) Město 72% 
sestry 72% (78%) Vesnice 28% 

účast na setkání společenství jazykové znalosti (dorozumí se) 
alespoň jedenkrát ročně 87% Angličtina 10% 
vůbec se neúčastní 13% Němčina 13% 

rodinný stav Průměrný čistý měsíční příjem (na člena domácnosti) 
svobodní 14% méně než 7 000 Kč 53% 
žijící v manželství 48% 7 000 – 13 000 Kč 42% 
vdovci/vdovy 31% více než 13 000 Kč 5% 
rozvedení 6.5%   
svobodné matky (otcové) 0.1%   
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Věkový průřez členů Sekulárního františkánského řádu v ČR v roce 2004 

/21 členů nebylo započítáno, protože se nepodařilo zjistit jejich ročník narození/ 
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Členové národní rady v roce 2004 předsedali celkem 15 volebním kapitulám: 

 
MBS Datum VK Předsedající VK 

Liberec 20.1.04 Jiří Zajíc 
Olomouc-rodiny 8.2.04 Marie Schneiderová 
Brno kapucíni 15.2.04 Karel Hasal 
Praha Krč 17.2.04 Jiří Zajíc 
Blažovice 22.2.04 Anežka Fišerová 
Praha Spořilov 20.3.04 Petr Alexa 
Praha PMS-rodiny 28.3.04 Jiří Zajíc 
Valašské Meziřičí 4.4.04 Karel Hasal 
Plzeň 8.5.04 Petr Alexa 
Brno Husovice 9.5.04 Anežka Fišerová 
Praha PMS 9.5.04 Petr Alexa 
Karviná 23.5.04 Vladimír Žák 
Kroměříž 12.6.04 Marie Schneiderová 
Opava 13.11.04 Václav Němec 
Brno minorité 9.1.05 Anežka Fišerová 

 
Národními duchovními asistenty nebo jejich zástupci bylo provedeno v roce celkem 10 pastoračních vizitací: 

 
MBS Datum PV Vizitátor 

Plzeň 19.1.04 P. M. Pometlo OFM 
Olomouc 14.2.04 P. Augustin Šváček OFMCap. 
Praha PMA 16.2.04 P. Šimon Batory OFMCap. 
Moravská Třebová II. 13.4.04 P. František Uriga OFM 
Karviná 23.5.04 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Jablunkov 6.11.04 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Opava 13.11.04 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 
Brno minorité 13.11.04 P. Augustin Šváček OFMCap. 
Brno Husovice 14.11.04 P. Augustin Šváček OFMCap. 
Jindřichův Hradec 30.11.04 P. Antonín Klaret Dabrowski OFM 

 
Členové národní rady uskutečnili v roce 2004 celkem 10 bratrských vizitací:  

 
MBS Datum BV Vizitátor 

Plzeň 19.1.04 Jiří Zajíc 
Olomouc 14.2.04 Marie Magdalena Janáčková 
Moravská Třebová II. 13.4.04 Vladimír Žák 
Karviná 23.5.04 Vladimír Žák 
Brandýs nad Orlicí 10.9.04 Karel Hasal 
Jablunkov 6.11.04 Petr Alexa 
Opava 13.11.04 Václav Němec 
Brno minorité 13.11.04 Petr Alexa 
Brno Husovice 14.11.04 Petr Alexa 
Jindřichův Hradec 30.11.04 Petr Alexa 

 
V roce 2004 tedy bylo v místních bratrských společenstvích uskutečněno celkem 10 pastoračních vizitací, 10 

bratrských vizitací, 15 volebních kapitul MBS. Podrobnosti viz písemné zprávy z vizitací, které jsou uloženy na 
sekretariátu. 
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1.4.  MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 
Petr Alexa, Pavlína Fišerová a Vladimír Žák se účastnili spolu s dalšími 83 bratry a sestrami ze 16 evropských 

zemí prázdninového celoevropského setkání SFŘ EUFRA v Hopstenu u Münsteru v Německu ve dnech 25.7.-
7.8.2004. Tématem setkání bylo „Ježíš Kristus – zdroj naděje pro Evropu“. 

Kromě jazykového zdokonalení a příjemných poznávacích výjezdů do okolí jsme si mezi sebou mohli vzájemně 
přiblížit život i trable svých společenství, rozjímat nad texty Písma v malých biblických skupinkách nebo si vyzkoušet 
zajímavou práci ve „workshopech“: chórový zpěv, malování, práce s kamerou, jazykové kurzy, opravdu znamenité 
zdobení svíček aj. 
Jedním ze čtyř hlavních témat našich diskusních skupin bylo: Ježíš Kristus nás vyzývá k obrácení – podle textů Zj 2,3-
5; Zj 3,1-3 a Generálních konstitucí SFŘ 13.1. Ten, kdo si udělá trochu času a tyto úryvky si pročte, nezůstane možná 
úplně v klidu a pohodě. Tato slova otřásají jistotou a bláhovým uspokojením nad sebou samým. Bůh zde uznává 
vykonané dílo, ale současně vyzývá k návratu a novému začátku. Jak správně porozumět této výzvě a kam se vlastně 
vrátit? Naše skupina se shodla na tomto výkladu: Neboj se. Otevři se Bohu. Postav Ho na první místo. Naslouchej Mu 
a důvěřuj v modlitbě, v Písmu, v bratrovi, sestře. Modli se za své nepřátele. On ti pomůže. 

(z článku od Vladimíra Žáka o EUFŘE v Hopstenu v časopise Poutnik 10/2004, str. 30) 
 

 
 

Petr Alexa nás dále zastupoval na Evropském kongresu katolických laiků ve Vídni „Křesťané při budování 
Evropy“ v rámci Středoevropských katolických dnů (20.-21.5.2004).  Na tomto fóru se hledaly cesty, jak posílit 
spolupráci laiků ve sjednocující se Evropě a jak napomáhat k prosazování křesťanských hodnot při budování společné 
Evropy (např. úcta k životu, společenská angažovanost laiků, sociální učení církve). 
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2. Činnost Národní rady SFŘ 
a) Legislativa 

V roce 2004 byla ústředním úkolem příprava národních stanov. V té souvislosti byla opakovaně vedena diskuse 
nad připomínkami zástupce mezinárodní rady SFŘ br. Benedetta Lina k novým národním stanovám (neboť se ukázalo, 
že není vždy snadné najít přiměřené a 
současně srozumitelné české 
ekvivalenty k některým termínům) a 
následně schválené změny byly do nich 
zapracovány a zaslány s komentářem 
br. Benedettovi. Dále byl zpracován 
formulář žádosti o kanonické ustavení 
místního bratrského společenství. 

Hlavním úkolem roku 2005 je 
vydání základních právních dokumentů 
našeho řádu v posledním platném znění 
– řehole, generálních konstitucí a 
národních stanov. Budou zpracovány 
zásady spisové služby našeho 
národního bratrského společenství dle 
zákona o archivnictví a spisové službě a 
dle prováděcích předpisů. Nadále bude 
podle potřeby poskytována pomoc při 
jednotlivých postupech, úkonech a 
problémech v praktickém každodenním 
životě národního i místních bratrských 
společenství.                                                                                   Legislativní činnost je zjevně náročná…. 

 
b) Hospodaření 

 
Příjmy Výdaje 
Položka Částka v Kč Položka Částka v Kč 
Příspěvky od MBS 75 500 Výdaje sekretariátu 9 500
Příspěvky na tiskoviny 89 500 Výdaje na tiskoviny 56 000
Příspěvky na fond Nosek 16 500 br.Nosek 33 000
Jiné účelové příspěvky 6 500 Cestovné 6 500
Dary členů NR 8 000 Ostatní výdaje 2 000
Ostatní příjmy 9 500  
Celkem příjmy 205 500 Celkem výdaje 107  000

 
 

 
Hospodaření roku 2004 ovlivnily 
nejvíce dvě publikace a to 
františkánský dodatek k breviáři a 
brožura (sborník statí) „Politika jako 
evangelizace“ (o br. Noskovi). Obě 
publikace ovlivnily příjmy i výdaje 
(částka Kč 56 000,- představuje první 
fakturu za dodávku breviářů, částka 
Kč 33 000,- fakturu za dodávku 
brožur). 
Platby za breviáře (2. splátka) a 
příspěvku Mezinárodní radě SFŘ 
proběhly v roce 2005. 
 

 
 

Vypadá to, jakoby hospodář NR Karel 
Hasal věděl o našem hospodaření skutečně víc, než my ostatní…. 
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c) Sekretariát  

Činnost sekretariátu byla zaměřena především na následující:  
• organizační zajištění Františkánské poutě na Svatý Hostýn ve dnech 1.-2.10.2004 
• 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 
• zprostředkování základních dokumentů SFŘ a františkánské literatury 

 

d) Setkání Národní rady 
V roce 2004 se uskutečnilo 5 zasedání NR. 
19.1.2004 Brno, klášter bratrů kapucínů, příprava Výroční zprávy za rok 2003 
13. 3. 2004 Brno, klášter bratrů kapucínů, (Národní rada se na svém lednovém a březnovém setkání především 

zabývala přípravou výroční zprávy za rok 2003, rozpočtem na rok 2004, ediční činností a hodnocením 
proběhlých akcí) 

19.6.2004 Brno, klášter bratrů kapucínů  
11.9.2004 Staré Hutě u Uherského Hradiště, Národní rada se na svém červnovém a zářijovém setkání 

především zabývala dokončením výroční zprávy za rok 2003, ediční činností, hodnocením proběhlých 
akcí a připomínkami k Národním stanovám, které přišly z Předsednictva Mezinárodní rady SFŘ od br. 
Benedetta Lina. Připravila rovněž program říjnové františkánské pouti na Sv. Hostýn 

4.12.2004 Praha, Praha Panna Maria Sněžná (zhodnocení oblastních setkání formátorů, odsouhlasení a 
příprava  II. sjezdu SFŘ) 
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3. Partnerství a vztahy k církvi i společnosti 
a) Františkánská rodina 

Řeholní řády a kongregace 
Sekulární františkánský řád je součástí Františkánské rodiny, která sdružuje všechny členy Božího lidu – laiky, 

řeholníky i kněze – kteří se cítí povoláni následovat Krista ve stopách sv. Františka z Assisi (Řehole SFŘ 1). V naší 
zemi tvoří františkánskou rodinu celkem 24 řádů, kongregací a sdružení. V roce 2004 se uskutečnila 2 celodenní 
jednání provinciálů 1. řádu (františkánů, kapucínů a minoritů) a národního ministra SFŘ (25.3. a 20.10.). Na programu 
těchto jednání byly informace o akcích pořádaných jednotlivými řády, příprava výročního setkání všech 
františkánských vyšších představených, dohoda o postupu při kanonickém ustavování nových místních bratrských 
společenství a jmenování duchovních asistentů včetně františkánských řeholnic. Bylo dohodnuto, že nové společenství 
s duchovní asistencí zajišťovanou sestrami z některé františkánské kongregace může ustavit kterýkoli provinciál za 
předpokladu, že se příslušná provinční představená písemně zaváže, že její kongregace převezme zodpovědnost za 
zajištění duchovní asistence pro toto společenství. 
 12.11. v předvečer slavnosti sv. Anežky České se uskutečnilo v klášteře kapucínů v Praze na Hradčanech tradiční 
setkání vyšších představených Františkánské rodiny v ČR. Za SFŘ se jej účastnil br. Petr Alexa. Na programu byly 
informace z jednotlivých františkánských společenství, příprava na založení Konference vyšších představených 
františkánských institutů v ČR s právní subjektivitou v rámci katolické církve, postup při schvalování společného 
liturgického kalendáře a breviáře v Římě, společné www stránky, časopis Poutník, duchovní asistence pro SFŘ, 
příprava na 800. výročí narození sv. Anežky České v roce 2011 (bylo rozhodnuto vyhlásit rok 2011 Rokem sv. Anežky 
České a pozvat k jeho slavení i celosvětovou františkánskou rodinu). 
 Vyvrcholením Roku sv. Kláry pro Františkánskou rodinu u nás bylo putování relikviáře s ostatky sv. Kláry z Assisi 
po františkánských komunitách 17.8.-12.9.2005 spojené s přednáškami o sv. Kláře a s uctíváním jejích ostatků, kterého 
se účastnili také členové SFŘ.  Členové ostravského MBS pak ostatky sv. Kláry odvezli zpět do Assisi.  
 Ze společných františkánských akcí můžeme dále zmínit františkánskou pouť na Sv. Hostýn (1.-2.10.), při které se 
pravidelně setkávají zástupci františkánské rodiny (v roce 2004 pod patronací minoritů, v rámci setkání Národní rady 
SFŘ 2.10. dopoledne proběhla beseda s novým provinciálem minoritů P. Josefem Gorylem OFMConv. a novým 
národním duchovním asistentem P. Sebastianem Kopecem OFMConv.).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. 
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Františkánská mládež 
Františkánská mládež (www.c-box.cz/plzen.ofm/frmol.html) má kolem 60 členů, kteří se setkávají v 7 

společenstvích (Brno, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Opava, Plzeň, Praha). Za Národní radu se celorepublikových 
setkání františkánské mládeže účastnil br. Petr Alexa. Členové SFŘ se aktivně podíleli na přípravě programu i 
organizace Františkánského setkání mládeže v Zásmukách (15.-22.8.), které navázalo na úspěšné setkání v roce 2003. 
Téma vyjadřoval citát z listu Galaťanům „Vy jste byli povoláni ke svobodě“. Kolem svobody se vše točilo: modlitby, 
přednášky, bibliodrama, práce ve skupinkách i práce pro hostitelské Zásmuky... Setkání mělo i mediální ohlas 
v týdeníku Reflex (www.reflex.cz/Clanek17367.html).  

 
Byla navázána spolupráce se Slovenskem, listopadového setkání zástupců františkánské mládeže v Brně (12.-

14.11.) se účastnil br. Egíd Golha OFM, který má na starosti františkánskou mládež na Slovensku. Informoval o velmi 
kvalitním programu pro františkánskou mládež (prázdninové formační týdny, centrálně připravované materiály pro 
stálou formaci ve společenstvích), který bude možné využít i v našich podmínkách. 

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.  
 

b) Církev  
Plenární sněm 
Sekulární františkáni tvořili v tomto roce podstatnou část týmu 5. sněmovní komise, která se pod vedením Otce 

biskupa Karla Herbsta zabývala tématem život a poslání laiků v naší církvi. Výsledkem práce komise byl podklad pro 
závěrečný dokument sněmu nazvaný Laici v dnešním světě. Lubomír Mlčoch a Jiří Zajíc byli redaktory části 
dokumentu Laici v současné české společnosti a autory kapitol Svět politiky, Sociální řád a svět hospodářství a Svět 
médií, Pavla a Karel Ženíškovi pak byli autory kapitol Svět rodiny a Děti a mládež z části Laici v církvi, kam rovněž 
kapitolou Laici ve výchově a vzdělání přispěl Jiří Zajíc. Kompletní text dokumentu Laici v dnešním světě, 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, si lze v menším množství ještě objednat u sekretáře Národní 
rady a také ho lze najít na internetu http://snem.cirkev.cz/download/1_Laici%20studijn%ED%20-%20tisk.doc.  
 

Proces blahořečení Františka Noska 
V tomto roce se přípravné práce na procesu blahořečení zpomalily. 

Generální postulátor františkánů z Říma si v říjnu 2004 vyžádal 
doplňující informace o Františkovi Noskovi v italštině (podrobnější 
životopis, seznam publikací a svědků) a teprve po jejich poskytnutí se 
oficiálně ujme funkce postulátora v Noskově beatifikačním procesu. 

I v roce 2004 (17.4.) se uskutečnila pouť ke hrobu Františka Noska 
do Poříčí nad Sázavou spojená se slavením eucharistie, které předsedal 
otec biskup Josef Kajnek. Ve své homilii mj. řekl: Laické povolání 
znamená dát plně a vědomě svou kapacitu a schopnost pro šíření 
evangelia skrze svou profesi. Stát se svatými v politice, v rodině, 
v jakémkoli zaměstnání a stavu. Laici zasvěcují Bohu svět svým 
důsledným jednáním a tím, že k "chůzi" používají "dvou nohou": lásky a 
odbornosti... Od 2. vatikánského koncilu jsou všichni laici, nekněží, 
povoláni k apoštolskému poslání. Osobnost Dr. Františka Noska září 
v dějinách minulého století našeho národa jako světlo k tomuto tématu. 
František Nosek nevstupuje do světa vědy, politiky, ekonomie jako 
militantní katolík, ale jako služebník svým bližním, věcem veřejným s pevnými zásadami evangelia. Muž, který byl 
nesmírně zaměstnán a vytížen službou veřejnosti a přitom ponořen do Boží přítomnosti...  
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V rámci příprav na oslavu 70. výročí smrti Františka Noska v roce 2005 sestavil br. Miloslav Müller OFS sborník 

statí „Politika jako evangelizace“, který byl vytištěn v nákladu 2000 ks. Autorem většiny statí ve sborníku je prof. 
Lubomír Mlčoch OFS. Zabývá se v nich aktuálními problémy naší současnosti a hledá křesťanský přístup k jejich 
řešení. Zvláště si při tom všímá stanovisek a činnosti Františka Noska. 

Na výstavě o františkánství „Historia franciscana“, která probíhala od září do listopadu 2004 v Praze ve 
františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné při příležitosti 400. výročí příchodu františkánů do tohoto kláštera, byla 
Františku Noskovi věnována část jednoho panelu a strana ve sborníku (životopis a fotografie). 

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. Pro urychlení komunikace s generálním 
postulátorem v Římě a zajištění kvalitního překladu materiálů týkajících se Františka Noska do italštiny bude třeba 
sehnat a také zaplatit profesionálního překladatele. 

 
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). 

V roce 2004 se to konkrétně projevilo v těchto čtyřech oblastech: 
Podpora veřejně prospěšných projektů 
Jde o koordinovanou podporu regionálních projektů financovaných nadací EUROTEL. V tom se členové SFŘ 

spolupodíleli na třech úspěšných projektech: 
- terapeutická komunita rodinného typu v Ledcích s názvem LEDOVEC, která se snaží integrovat lidi 

s mentálním handicapem společným životem a prací (tkalcovna, svíčkárna, hospodářství(ovce, slepice, pes, 
kočky).  

- revitalizace objektu barokní fary, kam jezdí děti a mládež ze  Salesiánského střediska mládeže, skauti, děti 
z Dětského domova a jiné skupiny, zejména ohrožené mládeže, na prázdninové a víkendové pobyty 

- projekt 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“ 

 
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. 
 
 

  
  
 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, vždyť bez vaší 
pomoci by se prakticky nic z toho, o čem píšeme v této výroční zprávě, nemohlo uskutečnit. 
 
 
Tuto výroční zprávu schválila Národní rada SFŘ v ČR dne 1.10.2005 na svém zasedání na Svatém Hostýně. 
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