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č. zápisu: 11 

ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2012 – 2015 

Zápis z jednání NR dne 29. – 30. 8. 2014 

Přítomni:  Jiří Šenkýř OFS, František Reichel OFS,  Luboš Kolafa OFS, Jaroslav Antoš OFS, 
Alexandra Tesaříková OFS, Hana Reichsfeldová OFS, Zdeňka Nečadová OFS, 
P. Petr Petřivalský OFMCap., P. Antonín Klaret Dabrowski OFM,  
Omluveni: Markéta Strašíková OFS, P. Sebastian Kopec OFMConv. 
Místo jednání: Sušice, klášter kapucínů 

 
Program jednání: 

1. Jednotlivý členové NR informovali o důležitých bodech a událostech za minulé období, 
každý za svou službu. Součástí bylo i osobní sdílení. František Reichel rozebíral článek 
19 naší Řehole o očekávání smrti s radostnou myslí. 

2. zprávy z vykonaných vizitací a voleb ve 2. čtvrtletí 2014: 
J. Šenkýř a P. Petřivalský informovali o BaPV v MBS Podolí u Brna 
J. Antoš informoval o VK v MBS Čeladná 
H. Reichsfeldová informovala o bratrské vizitaci v MBS Brno Husovice 
H. Reichsfeldová a P. Antonín Dabrovski informovali o  BaPV v MBS Staré Město 

3. NR projednala přípravu vydání nového čísla Zpravodaje NBS – uzávěrka 15. 9. 2014 
příloha č. 11-01 – schéma přípravy 

4. A. Tesaříková informovala o CIOFS, NR vzala na vědomí stav příprav na GK. 
NR jednomyslně schválila výdaje na kapitulu 200 Euro. 
NR doporučila informovat na kapitule o přípravě blahořečení Dr. Noska a pozvat na 
konferenci o sv. Ludvíkovi a Dr. Noskovi v dubnu příštího roku. 
Za naše národní společenství zatím nenavrhujeme žádného kandidáta do mezinárodní 
rady,  F. Reichel přidá do Zpravodaje výzvu bratřím a sestrám, kteří by byli ochotni a 
schopni na mezinárodní úrovni sloužit SFŘ. 
NR schválila návrh NBS SFŘ v ČR pro kapitulu v Assisi – příloha č. 11-02 a 11-03 

5. F. Reichel opět vyzval všechny členy NR, aby zaslali informace do výroční právy za 
rok 2013 - každý za svou službu. NR projednala již zaslané a připravené materiály. 

6. L. Kolafa informoval o situaci ve vznikajícím MBS v Sušici, termín profese 4.10.1014. 
NR schválila a doporučila přijmout žádost profesantů v Sušici k ustavení MBS. 
NR pověřila Z. Nečadovou, aby tuto záležitost písemně zajistila a připravila. 

7. NR projednala potřebu hledat nového vícepostulátora pro blahořečení Dr. Noska 
z důvodu odstoupení P. Cincialy z této služby, poté požádáme oficiálně o změnu ve 
jmenování. 

8. H. Reichsfeldová informovala o komisi pro pastoraci povolání při ČBK, která nám 
nabídla spolupráci a účast na této službě. NR pověřila H. Reichsfeldovou delegátkou za 
NBS do volební národní kapituly. – příloha č. 11-04 

9. NR schválila vydání knihy Cesta od Jana Pečeného – provede Z. Nečadová 
10. NR projednávala návrh kalendáře na příští rok, konečnou verzi se všemi úpravami a 

dodatky projedná a schválí na příštím zasedání. 
11. Jaroslav Antoš navrhl změnu formuláře pro vizitace v MBS, do příštího zasedání NR 

vypracuje nový návrh písemně. 
12. Jaroslav Antoš informoval o praxi v MBS Krnov modliteb 12ti otčenášů se čtením 

z Písma sv. jako nabídku náhradního řešení za modlitby breviáře, vypracuje o tom 
zprávu do Zpravodaje NBS.  
Výklad Rituálu - Dodatek III. /str. 183/ připraví P. Petr Petřivalský OFMCap. 
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13. NR projednávala návrh a možnosti zhotovení zástavy, praporce NBS SFŘ. Návrh nebyl 
schválen. 

14. Jiří šenkýř informoval o Instrumentum Laboris jako o výzvě pro náš řád pro další 
období. NR doporučuje tomuto věnovat pozornost, informace na webových stránkách 
cirkev.cz 

15. NR schválila návrh vyzvat ve Zpravodaji naše členy k finanční podpoře Milosrdných 
bratří, kteří se starají o nemocné krvácivou horečkou ebola. 

16. Luboš Kolafa informoval o přípravách Národní františkánské pouti na sv. Hostýn. 
Hlavním celebrantem v sobotu bude provinciál P. Bonaventura Štivar OFMCap, 
přednášku o sociální nauce církve přednese br. Lubomír Mlčoch, odpolední program 
bude zakončen Cestou Světla, kterou připravil a povede národní formátor. 

17. Luboš Kolafa informoval o přípravách formačního semináře 17.-18.10.2014 v Brně 
Petrinu na téma Teologie těla, přednášející bue P. Holý. Odpoledne bude Hanka 
Reichsfeldová přednášet o nové evangelizaci. 

18. Jiří Šenkýř informoval o přípravách lednového setkání ministrů v Brně. Na setkání 
budou pozváni navržení kandidáti do nové národní rady a také členové minulých 
národních rad. Termín bude ještě upřesněn. 

19. Hana Reichsfeldová informovala o Dnech víry, které budou v Praze od noci kostelů 29. 
května 2015 do neděle 7. června 2015. NR schválila zapojení NBS do připravovaného 
programu a pověřila H. Reichsfeldovou, aby NR zastupovala na jednáních ohledně 
organizace a navrhla zapojení naší pouti Prahou. – příloha č. 11-05 

20. NR projednala návrh Jiřího Šenkýře a Františka Reichla uspořádat konferenci v závěru 
Roku sv. Ludvíka a 80. Výročí úmrtí Dr. Noska: „Služba SFŘ církvi i světu v 21. 
Století“ – termín 17.-18.4.2015. – příloha č. 11-06 NR schválila ustanovení přípravné 
pracovní skupiny. 

21. NR projednala návrh Františka Reichla a Jiřího Šenkýře programu NBS na příští 
volební období. Návrhy a doplnění budou zasílat členové NR do 20.12.2014, na 
lednovém setkání ministrů se návrh projedná a upraví a na zasedání NR 7.2.2015 
v Praze schválí. – příloha č. 11-07 

 
 
Termín dalšího zasedání NR: 22. 11. 2014 od 9:00 
Místo: Praha, fara při kostele Panny Marie Sněžné 
Zapsal: Z. Nečadová, A. Tesaříková 
Kontroloval:  J. Šenkýř 


