
Výroční zpráva Sekulárního františkánského řádu  
v České republice za rok 2003 

 
 
 

 
 
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a příznivci Sekulárního františkánského řádu, 
 
jak se již v posledních letech stalo pravidlem a jak nám také ukládají naše Generální 

konstituce, předkládá Národní rada Sekulárního františkánského řádu v České republice 
výroční zprávu za uplynulý rok. Chceme v ní přiblížit vše, co bylo důležité pro život našeho 
řádu, a podat přehled o nejdůležitějších aktivitách uvnitř řádu i směrem navenek - o jeho 
působení v církvi a ve společnosti, a také podat přehled o činnosti národní rady - jak té, která 
v červnu 2003 na národní volební kapitule končila své tříleté období služby, tak i té, která na 
této kapitule svou službu začínala. 

Přeji vám příjemné počtení, které - jak doufám - zpestří i několik fotografií, které letos 
poprvé do výroční zprávy zařazujeme, a rád bych, aby tato zpráva byla poděkováním za vše 
dobré, co se s Boží pomocí v uplynulém roce podařilo, a zároveň i povzbuzením a inspirací 
pro další činnost našeho řádu. 

 
V Brně dne 19.6.2004 

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

1.1. FORMACE 
 Určujícím tématem ve formaci byla v roce 2003 
klíčová hodnota františkánské spirituality – chudoba – a 
její důležitý průmět do konkrétního duchovního postoje: 
minorita. Ona je přesným naplněním toho, co nám Ježíš 
staví do centra pozornosti, když blahoslaví ty, kteří 
z Ducha zvolili chudobu (srv. Mt 5,3). Je totiž důležité 
rozlišovat negativní chudobu (hmotnou i duchovní), která 
je zlem a je třeba proti ní bojovat, protože drtí naše bližní, 
a pozitivní chudobu, která je důsledkem správného 
porozumění tomu, jaký úděl zvolit je nejlepší, protože 
spolehlivě otevírá bránu do Božího království. 
 Základní důrazy tohoto zaměření vyjádřil národní 
duchovní asistent br. Augustin Šváček OFMCap. takto:  

Zdůrazňoval jsem, že sv. František ve Chválách 
Božích, které se dochovaly v Assisi, vyjmenovává 
vlastnosti Boží dokonalosti (Ty jsi svatý...Ty jsi silný. Tys 
trojí a jediný. Tys láska a milování. Ty jsi moudrost...“) a 
pak připojuje: „Tys pokora.“  Tím nám dal jednu z 
nejjednodušších a nejkrásnějších definic Boha: Bůh 
opravdu je pokora! Jen Bůh je skutečně pokorný. Zde je 
náš nejhlubší důvod k pokoře: abychom „napodobovali“ 
našeho Otce, a ne „otce lži“, který má sklon se neustále 
„vyvyšovat“ a stavět svůj trůn na nebesa. 

Teď už víme, co znamenají Ježíšova slova: „Učte 
se ode mne, neboť jsem pokorný.“(Mt 11,29) Zvou nás, 
abychom se z lásky stali maličkými a jako on myli nohy 
bratřím. Na Ježíšovi ovšem vidíme také závažnost tohoto 
rozhodnutí. Nejde totiž o to, abychom se sklonili a stali se 
maličkými čas od času jako král, který ve své velkomyslnosti uznává za vhodné občas sestoupit mezi lid a možná 
mu i nějak posloužit. Ježíš se stal „maličkým“ stejně, jako když „přijal tělo“ - trvale a do všech důsledků. Roz-

hodl se patřit do 
kategorie malých a poní-
žených, učinil se malým s 
maličkými a stál na jejich 
straně. 

Novou tvář pokory 
můžeme shrnout do 
jednoho slova: služba 
„Kdo chce být první, buď 
ze všech poslední a slu-
žebník všech (Mk 9,35). 
Tak jako Syn člověka 
nepřišel, aby si dal slou-
žit, ale aby sloužil“ (Mt 
20,28). 
 

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

                            
      Typický bratr Augustin 
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a) Formátoři 
V červnu 2003 na volební kapitule uzavřel svou službu formátora NR bratr Damián Matoušek, který 

rozvinul systém vzdělávání vycházející z celostátních a oblastních setkání formátorů. 31.1.-2.2.2003 se 
uskutečnilo v Praze na Hradčanech v Exercičním domě bratří kapucínů celostátní setkání formátorů zaměřené na 
formační téma roku 2003 - minoritu a chudobu. Pro Rok řehole, který vyhlásila Mezinárodní rada SFŘ při 
příležitosti 25. výročí schválení současné řehole SFŘ br. Damián připravil a rozpracoval četbu Řehole SFŘ k 
meditaci a k propojení vědomí souvislosti i souladu s církevními dokumenty II. vatikánského koncilu. 

 

Službu formátora na volební 
kapitule přijala sestra Marie 
Magdalena Janáčková. Do období 
její služby spadá jednak vstup do 
roku „radostné kajícnosti“ (na sv. 
Hostýně v říjnu) a oblastní setkání 
formátorů: 

8.11.2003 Praha u P. Marie 
Sněžné - zúčastnilo se 20 bratří a 
sester 

22.11.2003 Olomouc v 
klášteře bratří kapucínů - účast 30 
bratří a sester 

29.11.2003 Brno v klášteře 
bratří kapucínů - účast celkem 15 
bratří a sester. 

Obsahem těchto setkání bylo : 
- vyhodnocení roku minority 
- sdílení a průběžné výsledky 

a potřeby v četbě řehole a 
souvisejících koncilních dokumentů 

- představení Štafety pro potěšení a povzbuzení františkánských srdcí k roku radostné kajícnosti - smyslem 
je podpora rozvoje bratrských vztahů mezi MBS prostřednictvím vzájemných návštěv 

- získávání podkladů pro vytvoření prakticky použitelných formačních materiálů pro potřeby MBS 
- vzdělávací přednášky zaměřené na osobní formaci 
- doporučení studia na IFS  
- reflexe života a působení sv. Kláry 
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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. U bratří minoritů stále nefunguje duchovní asistence na národní úrovni. 
Kromě těchto dvou národních asistentů se setkání národní rady zúčastňuje jako poradce br. Česlav Křížala 
OFM, který je mnohonásobným místním duchovním asistentem. 

Všichni tři tito bratři 
z 1.°řádu se zúčastnili národní 
volební kapituly na Vranově u 
Brna (viz str. 7). Antonín ji 
zahájil mší svatou v klášteře 
sester klarisek v Brně-
Soběšicích, Augustin a Česlav se 
pak zúčastnili jednání kapituly. 
Zlepšila se komunikace mezi 
nimi, díky přemístění br. 
Antonína do Uherského Hradiště 
(od počátku září), tedy do 
stejného domu s br. Česlavem, a 
kousek od Brna, kde je br. 
Augustin. 

 
Počátkem roku přeložil br. 

Radim Jáchym OFM nové 
Stanovy pro duchovní a 
pastorační asistenci v SFŘ. Tyto 

stanovy byly - po schválení překladu provinciálem minoritů br. Stanislavem Gryńem - rozeslány 
duchovním asistentům a MBS. 

Formační seminář pro duchovní asistenty se v  roce 2003 nekonal. Ale místo něho se oba národní 
duchovní asistenti setkali s místními duchovními asistenty svého řádu na provinční kapitule, která se konala 
jak u františkánů (v květnu), tak u kapucínů (v 
červnu). Tam měli možnost v rámci zpráv pro 
svou kapitulu povzbudit  k této duchovní 
službě ostatní bratry. Také jim br. Augustin 
Šváček referoval o nových změnách ve 
Stanovách pro duchovní a pastorační asistenci 
v SFŘ. 

Tyto náznaky ukazují, že se vzájemné 
vztahy ve františkánské rodině zlepšují. 
 

Oba národní duchovní asistenti připravili 
v roce 2003 exercicie pro členy a příznivce 
SFŘ. 
Antonín Klaret Dąbrowski OFM: 

Velehrad 7. - 11.9. - téma: Boží 
Prozřetelnost v mém životě 

Augustin Šváček OFMCap.: 
Praha - Loreta 23. - 29.3. - téma: Jak 
následovat Krista a Jeho služebníka 
Františka 
Praha - Loreta 19. - 25.10. - téma: Jak 
následovat Krista a Jeho služebníka 
Františka 

                                                                                  bratr Augustin s bratrem Samym 

Na území naší republiky existuje 56 kanonicky ustavených místních společenství SFŘ. U 36 z nich 
duchovní asistenci zajišťuje OFM (v 18 společenstvích je místním duchovním asistentem br. Česlav, ve 
dvou případech jsou to bratři z panevnické provincie), u 15 OFMCap., u 3 OFMConv. a u 2 SFŘ. 
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Oba národní duchovní asistenti navrhují, aby pro místní duchovní asistenci byli určováni 
v provinciích stejní bratři jako pro františkánskou mládež (na provinční - národní úrovni i na místní 
úrovni) a aby organizace jednotlivých aktivit františkánské mládeže byla více vedena ve spolupráci se 
SFŘ. Takovým způsobem by byly lepší kontakty ve františkánské rodině a větší pravděpodobnost pro 
omlazení jednotlivých společenství i duchovní asistence. 

Rovněž se shodují v pozitivním hodnocení toho, že terciáři mají zájem o spolupráci s 
duchovními asistenty. Doporučují na rok 2004, který má hlavní duchovní téma „radostná kajícnost“, 
udělat aspoň jednodenní setkání všech duchovních asistentů. 
  

Národními duchovními asistenty nebo jejich zástupci bylo provedeno v roce celkem 11 pasto-
račních vizitací: 

MBS Datum PV Vizitátor 
Benešov 13.5.03 Antonín Klaret Dąbrowski 
Čáslav 2.3.03 Antonín Klaret Dąbrowski 
Frýdek-Místek 9.11.03 Augustin Šváček 
Havířov 17.5.03 Lukáš Šebák  
Liberec 9.12.03 Antonín Klaret Dąbrowski 
Moravská Třebová II 14.1.03 Antonín Klaret Dąbrowski 
Olomouc-rodiny 6.4.03 Augustin Šváček 
Ostrava 25.1.03 Augustin Šváček 
Praha Sv. Josef 24.3.03 Augustin Šváček 
Přerov 5.4.03 Augustin Šváček 
Valašské Meziřičí 9.2.03 Augustin Šváček 

 
 
 
 
c) Institut františkánských studií (IFS) 

IFS byl založen v roce 2000 jako 
interfrantiškánské formační centrum pro studium a 
prohlubování znalostí františkánské spirituality. Je 
otevřený zájemcům ze všech větví františkánské 
rodiny i vážnějším zájemcům o studium 
františkánské spirituality. Za SFŘ je v 
předsednictvu IFS br. Petr Alexa. Studium na IFS 
je tříleté s možností skládání zkoušek po 
jednotlivých semestrech. Přednášky probíhají 
paralelně na dvou místech, v Praze a v Olomouci. 
V roce 2003 obdrželo diplom za úspěšné 
absolvování tříletého studia na IFS celkem 7 členů 
SFŘ. Z celkového počtu 130 studentů ve školním 
roce 2002/3 bylo 32 členů SFŘ (10 v 1. ročníku, 7 
ve 2. ročníku a 15 ve 3. - závěrečném ročníku), ve 
školním roce 2003/4 z celkového počtu 102 
studentů je 48 členů SFŘ (26 v 1. ročníku, 8 ve 2. 
ročníku, 8 ve 3. ročníku a 6 pokračuje dále i po 
absolvování tříletého studia). Z toho je patrný 
rostoucí zájem a podíl členů SFŘ.  

Sestra Ludmila – předsedkyně IFS 
 

Většina skript napsaných vyučujícími pro potřebu studentů je k dispozici na internetových stránkách 
IFS (web.katolik.cz/ifs/) a je možno je využít pro formaci a studium jak osobní, tak i v rámci společenství.                              

V následujících letech je třeba povzbuzovat další členy SFŘ ke studiu na IFS a využívat absolventy ke 
službě na místní i národní úrovni jako formátory, pomocníky ve formaci, animátory nově vznikajících 
společenství i jako ty, kteří by mohli být pověřeni službou duchovní asistence. 
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1.2. AKTIVITY SEKULÁRNÍHO FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU NA CELOSTÁTNÍ A OBLASTNÍ ÚROVNI 

Akce Měsíc místo, téma 
Tříkrálové setkání františkánské 
rodiny 

1 klášter františkánů v Praze 

Oblastní setkání 1 Brno, kapucínský klášter, kostel Nalezení sv. Kříže 
Cyrilometodějská pouť 2 až 8 Levý Hradec – Velehrad 
Jednodenní rekolekce 3 Uherské Hradiště 
Poutě 4 Poříčí nad Sázavou (pouť k hrobu Františka Noska) 
dvě jednodenní rekolekce 4 Frýdek-Místek; Brandýs nad Orlicí 
den postu a modliteb 5 Celonárodně 
Mariánská pouť 5 Praha 
Národní volební kapitula 6 Duchovní centrum sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna 
EUFRA 2003 8 Bad Felix u Oradea v Rumunsku 
Jednodenní rekolekce 8 Brandýs nad Orlicí 
Proč za Tebou ? 8 letní setkání s Františkem a Klárou v Zásmukách 
Oblastní setkání 9 Olomouc u bratří kapucínů 
Poutě 9 Petřín v Praze – zahájení školního roku 
Poutě 9 Hrádek u Vlašimi 
Procesí 9 Olomouc, do polí s modlitbou 
Duchovní obnova 10 Praha Hradčany, Jak následovat Krista a jeho služebníka Františka 
Celonárodní františkánská pouť 10 Svatý Hostýn –  setkání s Národní radou 
Duchovní obnova 11 Brno, kapucínský klášter;  chudoba a minorita 
Duchovní obnova 11 Hradec Králové, budova Nového Adalbertina: Jak následovat Krista 

a jeho služebníka Františka 
Návštěva hrobů SFŘ 11 Brno 
Oblastní setkání formátorů 11 Praha, Brno, Olomouc - rok minority 
Oslava slavnosti sv. Anežky 11 Praha, kostel sv. Františka u Křížovníků 

 Z předloženého přehledu uskutečněných akcí za rok 2003 výrazně oživila naše národní 
společenství volební kapitula našeho řádu na Vranově u Brna ve dnech 20.-22.6. s účastí a 
povzbuzujícím slovem br. Irudhaya Samy z Indie o životě v duchu nepřetržitého obrácení a br. 
Benedetta Lina z Itálie, který nám poskytl strhující svědectví o tom, jak dynamický a plodný může být 
život nesený následováním Františkova odkazu v dnešním světě. Z volební kapituly byl vydán sborník 
(je možno si ho ve formátu pdf „stáhnout“ zde). 
 EUFRA 2003 v Bad Felix u Oradea v Rumunsku s tématem Se svatým Františkem na cestě do 
nové Evropy – společné povolání k dialogu a jednotě, znamenala povzbuzení k dialogu s Pánem i mezi 
křesťany,  náboženstvími a kulturami. 
 Zjevným úspěchem bylo letní setkání s Františkem a Klárou v Zásmukách na téma Proč za 
Tebou? (podrobněji viz str. 15) 
 Tradiční celonárodní františkánskou říjnovou pouť na svatý Hostýn navštívil br. Lukáš Šebák, 
provinciál kapucínů, a br. Otto Gieger z Rakouska, se kterými proběhla zajímavá debata o 
zkušenostech z jejich působení. Ta pak pokračovala společným hledáním toho, jak konkrétně můžeme 
působit jako františkáni na veřejný život u nás, zvláště pak na činnost médií. 
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1.3. MÍSTNÍ BRATRSKÁ SPOLEČENSTVÍ  
Neméně důležitý je život i na místní úrovni. Příkladem mohou být místní procesí 

v olomouckém společenství, celodenní duchovní obnovy, podpory misijních organizací, pomoc ve 
farnostech a zájem členů i příznivců o studium na IFS a formačních seminářích. 

 

Základní fakta 
K 31.12.2003 bylo v národním bratrském společenství SFŘ evidováno 944 profesních členů a 

46 kandidátů profese, 56 kanonicky ustavených místních bratrských společenství, 3 vznikající 
společenství: Jaroměř u Hradce Králové, Karlovy Vary, Slatiňany.  

Během roku 2003 byla kanonicky ustavena 2 nová místní bratrská společenství (v Jihlavě a 
Šumperku).  
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 Dále uvádíme z života MBS jen to, co přímo souvisí s činností NR a co tvoří jen jeho nepatrnou část.  
Členové národní rady uskutečnili v roce 2003 celkem 23 bratrských vizitací: 

MBS Datum BV Vizitátor 

Benešov 13.5.03 František Reichel 
Bílá Voda 11.4.03 Petr Alexa 
Brno kapucíni 14.12.03 Marie Schneiderová 
Čáslav 2.3.03 Petr Alexa 
Čeladná 23.11.03 Karel Hasal 
Český Těšín 8.6.03 Petr Alexa 
Frýdek-Místek 9.11.03 Václav Němec 
Fulnek 13.11.03 Karel Hasal 
Havířov 17.5.03 Václav Němec 
Jihlava 20.11.03 Petr Alexa 
Jilemnice 17.12.03 Jiří Zajíc 
Kroměříž 14.6.03 Marie Husková 
Liberec 9.12.03 Petr Alexa 
Moravská Třebová II 14.1.03 Petr Alexa 
Nivnice 16.10.03 Marie Schneiderová 
Olomouc-rodiny 6.4.03 Anežka Fišerová 
Popovice 17.11.03 Marie Schneiderová 
Praha PMA 24.11.03 Jiří Zajíc 
Praha PMS 8.6.03 František Reichel 
Praha PMS-rodiny 25.5.03 Petr Alexa 
Praha Spořilov 20.12.03 Marie Magdalena Janáčková 
Přerov 5.4.03 Anežka Fišerová 
Valašské Meziříčí 9.2.03 Anežka Fišerová 

 

Členové národní rady v roce 2003 předsedali celkem 15 volebním kapitulám, 1 volební kapitula byla 
později potvrzena národním ministrem*: 
 

MBS Datum VK Předsedající VK 
Čáslav 5.1.03 František Reichel 
Černošice 23.11.03 Jiří Zajíc 
Český Těšín* 24.4.03 Petr Alexa 
Frýdek-Místek 9.11.03 Václav Němec 
Havířov 17.5.03 Václav Němec 
Jilemnice 21.1.03 Petr Alexa 
Moravská Třebová II 13.5.03 Petr Alexa 
Nivnice 16.10.03 Marie Schneiderová 
Opočno 29.3.03 Marie Magdalena Janáčková 
Popovice 17.11.03 Marie Schneiderová 
Praha Sv. Josef 31.3.03 Petr Alexa 
Přerov 5.4.03 Anežka Fišerová 
Sobíňov-Sopoty 26.4.03 Marie Magdalena Janáčková 
Šumperk 7.12.03 Marie Schneiderová 
Třebíč 18.5.03 Petr Alexa 
Uherské Hradiště 12.4.03 Marie Husková 

 
V roce 2003 tedy bylo v místních bratrských společenstvích uskutečněno celkem 11 pastoračních 

vizitací, 23 bratrských vizitací, 16 volebních kapitul MBS. Všechny vizitace potvrdily upřímnou snahu členů 
místního společenství následovat cestu sv. Františka s Assisi, mnohdy ve velice odlišných podmínkách daných 
věkovým složením, počtem, zázemím apod. Podrobnosti viz písemné zprávy z vizitací, které jsou uloženy na 
sekretariátu. 
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1.4. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
Spolupráci v rámci mezinárodního společenství SFŘ a katolické církve zajišťovali především bratři 

František Reichel, člen národní rady a zástupce národního společenství v mezinárodní radě, a Petr Alexa, 
národní ministr.  

František Reichel neúnavně 
podporoval navazování kontaktů s bratry 
a sestrami v Bělorusku (s cílem pomoci 
k jejich zapojení do mezinárodního 
společenství SFŘ), Litvě, Rakousku 
(Neumarkt 12.7.2003), Japonsku a dalších 
zemích. Bohužel se nepodařilo uskutečnit 
výměnné návštěvy mezi Čechy a Litevci, 
ani pozvání japonskému bratru ze SFŘ 
k účasti na Františkánské pouti na Sv. 
Hostýn. S radostí jsme však přivítali 
bratra Otto Giegera, zástupce národního 
ministra SFŘ v Rakousku, který se zapojil 
do Mariánské pouti Prahou a 
Františkánské pouti na Svatý Hostýn, kde 
nás v besedě seznámil s životem SFŘ 
v Rakousku a pozval nás na tradiční 
svatodušní pěší pouť SFŘ do Mariazell. 

František Reichel se významně angažoval v koordinaci přípravné schůzky ke Středoevropské pouti do 
Mariazell v roce 2004 – ke které byli přizvání bratři a sestry ze Slovinska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a 
Polska, kteří se ale nemohli dostavit na pražské setkání a přípravná schůzka se proto neuskutečnila.  

Petr Alexa se účastnil prázdninového celoevropského setkání SFŘ EUFRA v Bad Felix u města Oradea 
v Rumunsku spolu s dalšími dvěma členy SFŘ České republiky, Marii Starou a Pavlínou Fišerovou, a 
duchovním asistentem bratrem Česlavem Křížalou. 
Petr Alexa nás dále zastupoval na formačním 
semináři Bavorské provincie SFŘ ve dnech 21.-
23.3.2003 a spolu s Františkem Reichlem na 
Ekumenických církevních dnech v Berlíně 28.5.-
1.6.2003.  

Nadále zůstáváme v tradičním bratrském 
kontaktu s bratry a sestrami ze Slovenska, i když 
v roce 2003 došlo k útlumu výměnných návštěv na 
různých akcích pořádaných pro formaci a duchovní 
obnovu SFŘ.  
 

V červnu 2003 zvolila národní volební 
kapitula na Vranově nového zástupce  
do mezinárodní rady SFŘ, sestru Anežku 
Fišerovou, která zajišťuje kontakt národního 
bratrského společenství s předsednictvem 
Mezinárodní rady SFŘ. 
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2. Činnost Národní rady SFŘ 

 
a) Legislativa  
V roce 2003 byla činnost 
v oblasti legislativy zaměřena 
na zpracování prováděcích 
směrnic k národním stanovám, 
které byly přijaty NR na 
jednání 24.5.2003 a předány 
delegátům národní volební 
kapituly 22.6.2003. Dále bylo 
provedeno doplnění nových 
národních stanov ve smyslu čl. 
4.1. a čl. 5.1.-2. Stanov 
mezinárodního bratrského 
společenství SFŘ o volbě člena 
mezinárodní rady a jeho 
zástupce, vytvořen propouštěcí 
dekret a základní osnova 
postupu pro založení obecně 
prospěšné společnosti 
k realizaci projektu pro pomoc 
propuštěným vězňům (viz dále 
kapitolka Resocializace, str. 18).  

Činnost v roce 2004 bude zaměřena na vysvětlování a realizaci prováděcích směrnic k národním 
stanovám, pomoc při jednotlivých postupech a úkonech vyplývajících z nich, z národních i mezinárodních 
stanov a generálních konstitucí. V případě připomínek mezinárodní rady k novým národním stanovám, bude 
nutné tyto zapracovat do textu a vytvořit konečné znění národních stanov. 
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b) Hospodaření 
Příjmy Výdaje 

Položka Částka v Kč Položka Částka v Kč
Příspěvky od MBS 45 000 Národní volební kapitula 25 000
Příspěvky na volební kapituly 50 000 Mezinárodní volební kapitula 15 000
Tiskoviny 20 000 Tiskoviny 20 000
Příspěvky na vizitace 4 000 Příspěvek na mezinárodní radu 15 000
  Náklady sekretariátu (pošta apod.) 15 000
  Cestovné 19 500
  Cyrilometodějská pouť 1 500
  Pohledy 3 500
  Rezerva pro drobná vydání 3 500
C E L K E M 119 000 C E L K E M 118 000
Poznámka: 
 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (1 000 Kč) je kryt z přebytků minulých období. 
 Mezi příspěvky na vizitace i od MBS jsou též dary členů Národní rady, kteří si většinou 
nenechávali proplácet cestovné resp. ubytování. 
 

c) Sekretariát  
Činnost sekretariátu byla zaměřena především na následující:  

• organizační zajištění národní volební kapituly na Vranově u Brna ve dnech 20.-22.6.2003 a 
františkánské poutě na Svatý Hostýn ve dnech 3.-4.10.2003 

• 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 
• příprava podkladů pro aktualizaci 

internetových stránek (ve spolupráci s br. 
Petrem Alexou a br. Jakubem Fejkem) 
V červnu 2003 zvolila národní volební 

kapitula na Vranově nového sekretáře, bratra 
Jiřího Zajíce. Sídlo sekretariátu bylo zachováno 
v kapucínském klášteře v Brně.  
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d) Setkání Národní rady 
V roce 2003 se uskutečnilo 7 zasedání, 

přičemž první 4 uskutečnila NR ve starém 
složení, 3 v novém: 
19.1.2003 Praha, kapucínský klášter 
8.3.2003 Brno, klášter Kongregace 

 milosrdných sester III. řádu 
sv. Františka 

24.5.2003 Brno, klášter Kongregace 
milosrdných sester III. řádu 
sv. Františka  (příprava 
volební kapituly) 

20.6.2003 Vranov u Brna, Duchovní 
centrum sv. Františka 
z Pauly, odstupující NR 
(zhodnocení vlastní služby, 
odkaz pro následující NR) 

21.-22.6.2003 Vranov u Brna, Duchovní 
 centrum sv. Františka 
 z Pauly, nově zvolená NR 

  (první seznámení, rozdělení služeb) 
6.9.2003 Brno, klášter Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka 

(osobní svědectví o cestě k františkánské spiritualitě, upřesnění náplně jednotlivých 
služeb, zhodnocení prázdninových akcí, příprava na svatohostýnskou pouť) 

4.10.2003  Svatý Hostýn 
(vyhlášení roku radostné kajícnosti, setkání s poutníky, rozdělení zodpovědnosti za 

MBS) 
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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. SFŘ má zvláštní vztah k Prvnímu 
františkánskému řádu (u nás to jsou františkáni, kapucíni 
a minorité), který zodpovídá za kanonická ustavování 
MBS a duchovní asistenci v rámci SFŘ. 
 V roce 2003 se uskutečnila 2 celodenní jednání 
provinciálů 1. řádu a národního ministra SFŘ (1.4. a 
1.10.), jejichž účelem bylo vzájemné informování o 
životě řádových společenství, řešení některých 
aktuálních otázek (např. duchovní asistence) a výpomoc při překladu a sjednocení základních dokumentů a 
společných liturgických textů (Řehole, Generální konstituce, Stanovy mezinárodního bratrského společenství a 
Rituál SFŘ, Stanovy pro duchovní a pastorační asistenci v SFŘ, Rituál 1. řádů, Františkánský breviář). 
 Br. Petr Alexa s účastnil slavení mše sv. na kapitule františkánů (5.5.) a kapucínů (19.6.), provinciálové 
minoritů a kapucínů se zúčastnili slavení mše sv. na národní volební kapitule SFŘ (21. a 22.6.). 
 12.11. v předvečer slavnosti sv. Anežky České se uskutečnilo v Praze již tradiční setkání vyšších 
představených Františkánské rodiny v ČR, kterého se za SFŘ zúčastnil národní ministr. Na programu byly 
informace z jednotlivých františkánských společenství, o probíhajících beatifikačních procesech, o situaci 
časopisu Poutník, dále příprava společného breviáře a společných www stránek, duchovní asistence pro SFŘ. 
 Z hlediska spolupráce dále můžeme zmínit:  

- podíl SFŘ na činnosti Sekretariátu Františkánské rodiny v ČR, jehož hlavním úkolem v roce 2003 byla 
příprava společného františkánského kalendáře a breviáře 

- tradiční pořádání františkánské pouti na Sv. Hostýn (3.-4.10.), při které se pravidelně setkávají zástupci 
františkánské rodiny (v roce 2003 pod patronací kapucínů).  
 V roce 2004 je třeba pokračovat v dosavadní spolupráci (setkání s provinciály, setkání vyšších 
představených, činnost sekretariátu Františkánské rodiny), intenzivněji se věnovat otázce zajištění kvalitní 
duchovní asistence pro všechna společenství, povzbuzovat především MBS k větší spolupráci a k poznávání 
nejen 1. řádu, ale i 2. řádu a dalších větví Františkánské rodiny, více se zamýšlet nejen nad tím, co by nám měly 
1., 2. řád a řeholní kongregace 3. řádu dát, ale i nad tím, co můžeme nabídnout my. 
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Františkánská mládež  
Tito mladí lidé, které oslovil sv. František, v současné době tvoří několik místních společenství 

(Brno, Olomouc, Opava, Plzeň, Praha, tvoří se v Hradci Králové a Uherském Hradišti) celkově čítající 
cca 60 členů (podrobnosti viz http://www.c-box.cz/plzen.ofm/frmol.html). 

Zástupci SFŘ (a Národní rady) se pravidelně účastnili celorepublikových organizačních setkání 
františkánské mládeže (tzv. setkání zástupců), účastnili se rovněž františkánského setkání mládeže na 
Cvilíně (28.6.-2.7.) a aktivně se podíleli na přípravě programu i organizace Františkánského setkání 
mládeže v Zásmukách (19.-24.8.). Toto setkání se uskutečnilo poprvé a dopadlo nadmíru dobře. 
Šestidenní pobyt plný 
aktivity vnitřní i vnější, 
příležitostí ke kontemplaci i 
sdílení s druhými nesený 
otázkou, kterou už 
současníci kladli Františku 
z Assisi Proč za Tebou (jde 
tolik lidí)? byl mimořádnou 
příležitostí pro čtyřicítku 
mladých lidí zažít skutečné 
vanutí Františkova ducha. 
Celkovou atmosféru zde 
dokreslíme úryvkem 
svědectví jedné z účastnic 
(celé je to na výše 
uvedených internetových 
stránkách):  

Ve čtvrtek dopoledne byla přednáška o sv. Kláře, kterou měl P. Regalát OFM. Odpoledne jsme se 
věnovali přípravě divadla. Naše skupina měla o tom, "Jak bratr Ginepro uřízl praseti nožičku". Ztvárnili 
jsme to formou loutkového divadla s doprovodem kytary. Další skupinky předváděly "Dokonalou radost", 
dojemné "Setkání sv. Františka a sv. Kláry" a "Jak se sv. Klára, díky vidění, zúčastnila bohoslužeb v 
kostele, ač ležela nemocná v posteli". Všechna představení se velice zdařila. Potom následoval kompletář a 
hodinová adorace. Konečně přišel dlouho očekávaný Den pouště, den ticha a samoty s Bohem. Každý si 
našel (nejčastěji v přírodě) nějaké osamělé místo, kde pobýval až do 16 hodin, kdy začínala křížová cesta. 
Střídali jsme se v nesení kříže. Za to jsem byla velmi vděčná, že jsem mohla alespoň kousek nést kříž a 
okusit na vlastním těle, jak je kříž těžký a jak musel Ježíš trpět, když ho nesl na Golgotu. Po večeři a 
společném sdílení ve skupinkách následovala možnost svátosti smíření. Závěr Večera smíření tvořila 
adorace kříže, která byla doprovázena zpěvy z Taizé, a po ní pozdravení pokoje. 

 

O setkáních františkánské mládeže pravidelně informujeme ve Zpravodaji a Poutníku. Je zde ale 
ještě dost prostoru pro hlubší spolupráci, pro účast především mladších terciářů na setkáních mládeže, 
pro přípravu společných setkání MBS s mládeží - krátce řečeno víc s mládeží žít a být, pro větší 
otevřenost MBS hledajícím a zájemcům z řad mládeže. 
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b) Církev  
Plenární sněm 
Sekulární františkáni se v předchozích letech aktivně zapojili do práce na přípravě Plenárního 

sněmu Katolické církve v naší zemi především osobní účastí ve sněmovních kroužcích. V Praze po 
dva roky pracoval přímo sněmovní kroužek SFŘ, jehož animátorem byl br. Petr Alexa, stejně tak v 
Karviné, kde animátorem byl br. Václav Němec. Řada dalších terciářů byla oporou místních kroužků 
ve farnosti. To se pak promítlo i do toho, že přímo na velehradské jednání prvního plenárního zasedání 
byli přizváni někteří z nás (Marcela Řezníčková, Lubomír Mlčoch, Pavla a Karel Ženíškovi). Jejich 
příspěvky tam přednesené lze najít na internetu http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=288. 

Na základě této angažovanosti byli rovněž někteří z nás přizváni k práci v 5. sněmovní komisi, 
která se zabývá tématem život a poslání laiků v naší církvi (Lubomír Mlčoch, Jiří Zajíc, Pavla a Karel 
Ženíškovi). Procesu plenárního sněmu, který na Velehradě dostal zjevný impuls téměř hmatatelným 
vanutím Ducha svatého, se naše společenství věnuje s přesvědčením, že jde o jednu z rozhodujících 
rovin, v níž se máme jako sekulární františkáni osvědčit.  

 
Proces blahořečení Františka Noska 
Dr. František Nosek, člen SFŘ, byl 

významný prvorepublikový politik, 
ministr a poslanec († 17.4.1935), který v 
občanském i politickém životě 
prosazoval i sám žil slušnost, pravdivost, 
spolupráci i nasazení pro službu 
potřebným a který je vzorem pro 
společensky i politicky angažované 
křesťany i v současnosti (přínos pro 
mravní kulturu politického života, 
budování domovů na pomoc osamělým 
ženám a opuštěným dětem, organizování 
prázdninových kolonií pro chudou 
městskou mládež, jeho pomoc chudým 
spoluzaložením 70 okresních lidových 
záložen a spoluorganizování projektu na 
stavbu 12 nových kostelů na periferii 
kolem Prahy). 

Po několikaleté stagnaci se podařilo 
v roce 2003 obnovit práci na přípravném 
diecézním procesu. Byla ustavena 
pracovní čtyřčlenná skupina, která 
připravila informační letáček o Františku 
Noskovi a modlitbu za vyslyšení 
schválenou pražským ordinariátem. 
Životopis Františka Noska byl přeložen 
do angličtiny a po souhlasu pražského 
arcibiskupa jmenoval národní ministr 
jako actor causae dne 22.12. P. Lucu de Rosa OFM z Říma postulátorem procesu blahořečení a jako 
vicepostulátora navrhl P. Miloslava Fialu OPraem.  

V roce 2004 po oficiálním převzetí kauzy ze strany P. Lucy a jmenování vicepostulátora bude 
třeba vytvořit diecézní tribunál a zahájit výslech svědků. Rovněž je třeba dokončit shromažďování 
písemností Františka Noska a připravit je pro teologické posouzení z věroučného a morálního 
hlediska. Důležitým úkolem bude mediální prezentace Františka Noska jako vzor a inspirace 
angažovaného křesťanství ve veřejnoprávních i církevních médiích a také na www stránkách. 
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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). 

Konkrétně se to projevuje ve čtyřech oblastech: 
List Pokoj a dobro 
Jde o podporu a další osvětu vycházející z tohoto zatím u nás jedinečného dokumentu, který 

vznikl s podporou ČBK v týmu našeho bratra Lubomíra Mlčocha a má i ekumenický rozměr, jaký 
umožňuje báze České křesťanské akademie. K tomu se konala tři setkání, rozvíjející témata obsažená 
v tomto dokumentu: 

- Odpovědnost za ztrátu víry? - setkání historiků a odborníků na sociální učení církve 
- Diskusní seminář v rámci cyklu „Jak pracovat pro pokoj a dobro v naší zemi“ - současný 

stav společenské diskuse o významu a podpoře listu Pokoj a dobro 
- Duchovní a morální zdroje prosperity – diskusní seminář 
Dále jde z naší strany o aktivní seznamování s tímto dokumentem. V rámci toho jsme nabídli 

všem diecézním biskupům své služby (zatím nebyla tato naše nabídka konkrétně využita). 
 

 

 
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. 
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Resocializace  
V sociální oblasti se v roce 2003 národní rada zaměřila také na modlitební podporu i organizační 

pomoc při realizaci projektu nové šance - resocializace - pro bývalé vězně nedaleko Jihlavy, kterému 
se věnuje br. Josef Korbela z Ostravy s dalšími spolupracovníky. Byl vypracován návrh na založení 
obecně prospěšné společnosti, která by organizačně zastřešovala projekt, a probíhaly přípravné práce 
na podrobnějším rozpracování projektu a jeho finančním a personálním zajištění (dosud se 
nepodařilo). 

Úkolem pro rok 2004 zůstává pokračování v modlitební a organizační pomoci ze strany národní 
rady, výběr vhodného objektu pro první komunitu, hledání finančních zdrojů i osob ochotných se do 
projektu zapojit (možnost získání zkušeností prací v obdobných komunitách v Ostravě - Koblově, Bílé 
Vodě či na Slovensku).  
 

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. 

Liberecké společenství nám k tomu 
například napsalo: 

Již druhým rokem podporujeme 
indického dvanáctiletého chlapce Jatyše. 
Pochází z šestičlenné rodiny. Tři děti chodí do 
školy a nejstarší bratr musel přerušit své 
studium, aby mohl pracovat a podporovat 
svou rodinu. 
 Sestra Daphne, která má na starosti 
adopci v Indii, konkrétně našeho Jatyše, nám 
napsala: „Jste velkou podporou pro Jatyše a 
jeho rodinu. Společně vám já i jeho rodina 
děkujeme za vaši lásku. Bez vaší laskavé 
pomoci by byl život této rodiny naplněn bídou 
a temnotou. Váš laskavý čin prozařuje 
budoucnost tohoto chlapce světlem.“ 
 

 

 
Poděkování 

Na závěr této výroční zprávy chceme na prvním místě poděkovat Bohu, jemuž náleží každé dobro a 
který jediný je dobrý, vždyť vše, co náš řád mohl vykonat, je jeho darem. Chceme rovněž poděkovat 
všem členům i příznivcům řádu za jejich modlitební podporu, za aktivní účast na různých akcích a 
činnostech na místní, oblastní i národní úrovni a také za finanční podporu aktivit řádu. 
 

 
Tuto výroční zprávu schválila Národní rada SFŘ v ČR dne 19.6.2004 na svém zasedání v Brně. 

 
Kontaktní adresa: 

Národní rada Sekulárního františkánského řádu, Kapucínský klášter, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno, 
email: Jiri.Zajic@adam.cz , http://www.sfr.cz ;  

číslo účtu: 189969375/0300 
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