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1. STAV NBS SFŘ V ČR 
 
1.1 MBS A ČLENSKÁ ZÁKLADNA  
 
Národní bratrské společenství SFŘ v ČR k 31. 12. 2013 tvořilo 49 místních bratrských 
společenství SFŘ, které jsou ve všech diecézích. Početnější zastoupení je ovšem na 
Moravě – celkem 32 MBS: 

14 v arcidiecézi olomoucké 
9 v diecézi ostravsko-opavské 
8 v diecézi brněnské 

v Čechách je 18 MBS: 
8 v pražské arcidiecézi 
6 v královehradecké diecézi 
1 v českobudějovické diecézi 
2 v plzeňské diecézi 
1 v litoměřické diecézi 
Nové MBS se připravuje v Sušici (českobudějovická diecéze) 

 
Koncem roku 2013 má NBS celkem 820 členů, z toho 52 kandidátů členství (nejvíce 
v Sušici - v českobudějovické diecézi) 
 
 
1.2 VOLEBNÍ KAPITULY A BRATRSKÉ A PASTORA ČNÍ VIZITACE 
 

Členové Národní rady mají stálý patronát nad jednotlivými MBS, kde rovněž 
předsedají volebním kapitulám a vykonávají bratrské vizitace (společně s pastorační, 
kterou koná národní duchovní asistent – člen NR). 

volební kapituly: Blažovice, Černošice, Červený Kostelec, Český Těšín, 
Jablunkov, Jilemnice, Karviná, Kroměříž, Moravská Třebová II, Nivnice, Olomouc 
rodiny, Opava, Plzeň, Praha - Spořilov, Šumperk. 

bratrské a pastorační vizitace: Benešov, Brandýs nad Orlicí, Brno – kapucíni, 
Čáslav, Hradec Králové, Jihlava, Jindřichův Hradec, Krnov, Ostrava, Praha PMA, 
Praha sv. Josef, Přerov, Slatiňany, Svatava, Uherské Hradiště. 

Volební kapituly i bratrské a pastorační vizitace proběhli v řádných termínech 
dle GK. 
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1.3 SLUŽBA DUCHOVNÍCH ASISTENT Ů 
V tomto roce sloužili při národní radě tito národní duchovní asistenti: P. Antonin 

Klaret Dabrowski OFM, P. Sebastián Kopec OFMConv. a P. Petr 
Petřivalský,OFMCap. 

Svou službu vykonávali kolegiální jednotně. V průběhu roku se podíleli na všech 
akcích NBS – především na formačních seminářích a na hlavních poutích tj. 
Mariánské pouti Prahou, pouti na sv. Antonínek a pouti na Sv. Hostýn). Rovněž 
společně se členy NR podle plánů prováděli pastorační vizitace a zúčastňovali se i 
volebních kapitul MBS. 

V MBS sloužilo celkem 34 duchovních asistentů, z toho 23 františkánů, 9 kapucínů 
a 2 minorité. Velkou ztrátou v tomto roce byl odchod na věčnost jáhna Česlava 
Křížaly OFM, který zajišťoval duchovní asistenci v 7 společenstvích. Zemřel na cestě 
k návštěvě jednoho z našich MBS. 
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1.4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NBS  V ROCE 2013 
      

     Příjmy:       

     Členské příspěvky                  124.850 Kč 

     Prodej tiskovin a knih                     21 755 Kč 

     Přijaté příspěvky na semináře                    8 231 Kč 

     Ostatní dary                                    6.430 Kč 

     Příspěvky na mládež                     4 450 Kč 

     Připsané úroky             21 Kč 

     ------------------------------------------------------------------------------- 

     Příjmy celkem                                          165.737 Kč 
     ============================================== 

      

     Výdaje: 
     Příspěvek Mezinárodní radě  SFŘ   21.057 Kč 

     Náklady na vizitaci CIOFS v Praze                   40 453 Kč 

     Semináře a poutě                                20 821 Kč 

     Cestovné pro členy NR                  16.758 Kč 

     Tiskoviny a publikace                          1.731 Kč 

     Cestovné do Estonska  (patronát)                  5.874 Kč 

     Tisk Zpravodaje                         1 573 Kč 

     Ostatní služby + provoz sekretariátu                     8 993 Kč 

     Dary                                      13.000 Kč 

     Vedení účtu                                     1 024 Kč 

     ------------------------------------------------------------------------------ 

     Výdaje  celkem                                   131 284 Kč 
     ============================================== 

 

     Stav finančních prostředků                           NBS k 1.1.2013         31.12.2013 

                   

     Zůstatek pokladny u hospodářky          7.527 Kč               1.286 Kč 

     Provozní záloha v sekretariátu                      1.280  Kč             656  Kč 

     Zůstatek na účtě                      185.967  Kč           231.185,09 Kč 
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  Komentář  

NBS má účet číslo 189969375/0800 u Poštovní spořitelny. Platby na tento účet jsou 

zasílány z jednotlivých MBS, které mají své třímístné variabilní symboly od 100 do 

610. Účel platby je doplněn dvoumístným číslem. Konkrétně: 

 

účel platby doplňující VS 
roční příspěvek MBS 00 
formační seminář  06 
příspěvek za tiskoviny 555 
příspěvek pro EUFRA 777 
blahořečení Dr. Noska 888 
volební národní kapitula strava  30 
volební národní kapitula - dar 3001 
příspěvek na bratry v Číně 778 
příspěvek na mládež 20130723 
 
 
Příjmy v roce 2013 byly o 34 453 Kč vyšší než výdaje. Hlavním zdrojem příjmů jsou 

členské příspěvky členů NBS (76%). Ve srovnání s rokem 2012 se vybralo na 

členských příspěvcích o 31 400 Kč více – jednalo se především o doplatek některých 

MBS za minulé období. 
Největší náklady byly cestovní výdaje členů CIOFS na vizitaci našeho NBS – činily 

30%, roční příspěvek Mezinárodní radě CIOFS (včetně solidarity) činil 16%, náklady 

na semináře a poutě NBS rovněž 16%, výdaje na cestovné členů NR (vizitace a 

kapituly v MBS) 12%. 

  

 Zpracovala: hospodářka Markéta Strašíková 
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2. FORMACE 
 
2.1 ZAMĚŘENÍ FORMACE  

V roce 2013 jsme prožívali Rok víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI 
apoštolským listem Porta fidei a kde zdůraznil, že „víra je radost a nadšení se setkání 
s Kristem“. Tomuto tématu byl věnován již v lednovém Zpravodaji NR úvodník 
národního ministra a také zde byl publikován článek formátora NR o růstu ke Kristu 
ve vazbě na trvalou formaci z hlediska naší Generální konstituce. Rovněž na 33. 
ročníku Cyrilometodějské pouti na Velehrad bylo v průběhu všech etap podrobně 
probíráno téma víry z různých hledisek. Poděkování za dar víry bylo věnováno i 
duchovní zaměření Mariánské poutě Prahou. 

Hlavní téma CIOFS „ Naše přítomnost ve světě“ bylo náplní jarního 
formačního semináře a také postupně publikováno ve Zpravodaji NR i na webových 
stránkách SFŘ. V říjnovém Zpravodaji v návaznosti na papežovu výzvu, že se katolíci 
mají míchat do politiky, byl k tomuto tématu uveřejněn úvodník národního ministra. 
Konkrétní a aktuální náplní k tomuto tématu bylo zapojení celé františkánské rodiny 
na pomoc postiženým tajfunem Hayán na Filipínách a to modlitbami i finančně (viz 
Zpravodaj leden/2013). 
 
2. 2. FORMAČNÍ SEMINÁ ŘE 

Jsou již ustálenou tradicí. Každoročně se konají dva (v Brně – domov mládeže 
Petrinum): jarní a podzimní. Jsou určeny pro formátory a ministry MBS, event. další 
zájemce. Mají ustálené schéma: Setkání na páteční večerní mši svaté u kapucínů a 
večerní chvály, společná večeře, diskuse a modlitba kompletáře. V sobotu ranní chvály 
a mše svatá. Následuje hlavní program, tj. přednášky, diskuse, event.. práce ve 
skupinách (rozbor jednotlivých témat). V odpolední části je souhrn a závěry. 

Jarní formační seminář (24. – 25. května) 
Byl věnován oběma aktuálním tématům: roku víry a naší přítomnosti ve světě. 
K roku víry byly zaměřeny dvě přednášky Dominika Valera,OFM (duch asistent v 
MBS Plzeň) Víra svatého Františka a Víra svaté Kláry. Součástí semináře byla diskuzní 
dílna na téma Naše přítomnost ve světě, kterou vedl národní ministr.  

Podzimní formační seminář (11. – 12. října) 
Na zahájení po krátké úvodní přednášce si sami účastníci zahráli divadelní hru o 
svatém Františkovi „ V Tebe jsem, Pane, doufal“. Hlavní náplní programu byla 
diskusní dílna vedená formátorem NR k 24. článku Generální konstituce: Jak důvěra v 
Boha ovlivňuje naše františkánské rodiny a život ve společenství? 
Následovala přednáška národního ministra o encyklice Lumen Fidei. 
Na závěr semináře byla přednáška o misijní činnosti SFŘ členky NR Hanky 
Reichsfeldové „Poslové radosti a naděje“. 
 
2.3 FORMACE V MBS 

Formátoři v MBS měli za úkol přizpůsobit formaci potřebám svého 
společenství. K dispozici jsou v dostatečném množství základní dokumenty Řehole i 
Generální Konstituce. Témata zpracována v CIOFS jsou překládána a zveřejňována na 
webových stránkách i ve Zpravodaji NR. Tento rok proběhla na seminářích diskuze na 
téma, jak co nejlépe zařadit formaci do programu setkání MBS.  
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2.4 FORMACE V NOVÉM SPOLEČENSTVÍ 

Bratři kapucíni v Sušici vytvořili za podpory sušického vikariátu Společenství 
přátel svatého Františka. V místním klášteře se začalo 2x měsíčně scházet 20 bratrů a 
sester s výraznou orientací na františkánskou spiritualitu. V průběhu roku se 16 z nich 
rozhodlo pro vstup do noviciátu v SFŘ. Patronát nad nimi převzalo MBS v Plzni. 
Jejich iniciální formaci zajišťuje formátor NR a duchovní asistent. Br. Serafin Beníček 
OFMCap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 SPOLEČNÉ ÚMYSLY MODLITEB  
Mezinárodní rada vyhlásila následující témata společných modlitebních úmyslů: 
Září: za františkánské rodiny 
Říjen: za generální ministry I. řádů a TOR 
Listopad: za zemřelé členy františkánské rodiny 
Prosinec: za děti ve františkánské rodině 
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3. ČINNOST A AKCE NBS I MBS 

 
3. 1. SETKÁNÍ MINISTR Ů MBS 
Na základě návrhu národního ministra bylo na dny 15. - 16. ledna svoláno setkání 
ministrů MBS nebo jejich zástupců se členy Národní rady. Účelem setkání bylo 
vzájemně se informovat o programu a činnosti v roce 2013, o zaměření formace a také 
o iniciativách a problémech jednotlivých MBS. 
  
 
3.2 POUTĚ A SETKÁNÍ  

Tyto akce jsou výrazem aktivit našich členů - umožňují společné prožívání 
františkánského charismatu mimo vlastní Místní bratrské společenství, jsou zdrojem 
informací o činnosti našeho řádu pro ostatní křesťanskou veřejnost a v neposlední řadě 
usnadňují výměnu zkušeností a poznatků. Z hlediska rozsahu se jedná jednak o akce 
celonárodního charakteru, které zajišťuje Národní rada, a také jsou pod patronací 
jednotlivých členů NR, jednak oblastní, které zajišťují jednotlivé MBS. Pořádání poutí 
má v našem řádu doslova stoletou tradici.  

Tříkrálové setkání pražských členů SFŘ bylo 6. 1. Tradičně se koná první 
neděli v lednu. Setkání začalo mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné, kterou sloužil 
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a koncelebrovali otec Michal Pometlo 
OFM a Jan Vianay Dohnal OFM, přisluhoval jáhen Jan Pečený OFS. Následovala 
beseda s otcem kardinálem v refektáři kláštera, kterou moderoval otec Benedikt Holota 
OFM. Setkání zajišťuje MBS u kostela Panny Marie Sněžné. 

XXXIII. ro čník Cyrilometodějské pouti z Levého Hradce na Velehrad byl 
zahájen 16. 2. za účasti 90 poutníků v kostele sv. Klimenta. Mši svatou sloužil biskup 
Mons. Karel Herbst OSB, koncelebrovali P.Jan Peňaz, děkan v Křtinách a předseda 
Matice Velehradské, a P. Kamil Vrzal, farář v Uhlířských Janovicích. V rámci 
jubilejního 1150 výročí byla hlavním duchovním tématem pouti víra a věrnost a také 
poděkování za dar víry. První etapa byla zakončena v kostele sv. Cyrila a Metoděje 
v Praze Karlíně, odkud poutníci nesli jubilejní svíci na Velehrad. Celkem ve 14 
etapách (vždy o třetím víkendu v měsíci) poutníci v počtu cca 25 doputovali po více 
než 330 km na Velehrad po trase: Mukařov – Uhlířské Janovice – Čihošť - Chotěboř – 
Žďár nad Sázavou – Křižanov – Tišnov – Křtiny – Klimentek – Boršice. Z Tišnova 
poutníci CMP putovali společně s účastníky XII. Moravské poutě na Velehrad, takže 
v poslední etapě 24. 8. připutovalo na Velehrad více než 600 poutníků. Závěrečnou 
mši svatou sloužil generální vikář Mons. Peter Brodek z Nitry za účasti 20 
koncelebrantů. Závěrem podle tradice bylo setkání u hrobu arcibiskupa A. Stojana s 
poutníky sesterské větve z Nového Jičína. Koordinátory poutě jsou bratři František 
Reichel a Josef Pavela. Závěrečné hodnocení slovy P. Peňáze: „Jsme rádi, že se takto 
můžeme modlit nohama a poděkovat za všechno, co nám svatí bratři Cyril a Metoděj 
přinesli, a prosit, aby u nás i v Evropě jejich dědictví opravdu žilo…“ 

Pouť do Poříčí nad Sázavou ke hrobu terciáře Dr. Františka Noska (1886-
1935), politika a ekonoma, terciáře sv. Františka, význačného činitele předválečného 
katolicismu. Mši svatou na 78. ročníku 13. 4.  pro více než 70 účastníků sloužil 
olomoucký arcibiskup metropolita Jan Graubner, koncelebrovali: P. Petr Gatnar, 
arcibiskupův sekretář, P. Martin Janata, farář v Poříčí, P. Augustin Šváček OFMCap. a 
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dva kněží z okolí města Chrudimi - Noskova rodiště: P. Josef Smola a P. Pavel 
Čtvrtečka. Následovalo setkání a pohoštění ve farním sále. Diskuzi s otcem 
arcibiskupem moderoval bratr Jiří Zajíc; organizátorem celé pouti byl bratr Míla 
Muller. 

Pohřeb jáhna Česlava Bohumila Křížaly OFM 6. května v Moravské 
Třebové byl velkým i když neplánovaným setkáním členů NBS. Dobrý Pán svého 
jáhna a našeho bratra si povolal uprostřed věrné služby na cestě ke svým terciářům 28. 
4. v Ostravě. Za jeho život, příklad i práci jsme poděkovali při rozloučení na mši svaté 
ve františkánském kostele sv. Josefa, odkud jsme ho doprovodili na hřbitov, kde 
očekává vzkříšení v řádovém hrobu. Rozsah jeho neúnavné činnosti byla obdivuhodná 
- kolik Místních bratrských společenství založil, vedl, vizitoval a poskytoval 
jakoukoliv pomoc, kolik našich sester a bratrů zvláště nemocných navštěvoval – snad 
není mezi námi, kdo by ho neznal. Ještě letos byl duchovním asistentem ustanoveným 
u sedmi místních bratrských společenství. A také málokterá akce SFŘ se konala bez 
jeho přítomnosti, jeho optimismus byl nakažlivý. Naše NBS tak získalo mocného 
přímluvce v nebi. 

Františkánská pouť seniorů do Hájku 23. 5. (12. ročník) měla zahájení 
v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře. Odtud přejezd autobusem do Starých Litovic, 
odkud se při modlitbě růžence šlo starou poutní cestou až do františkánského kláštera 
Panny Marie Hájecké. Mše svaté, kterou sloužil otec Jan Vianney Dohnal OFM 
v Loretě, se zúčastnilo 60 poutníků. Pouť organizuje MBS u kostela svaté Anežky 
v Praze 4 na Spořilově. 

276. ročník Mariánské pouti Prahou (22 ročník po obnově) se konal ve 
svátek Zvěstování Panny Marie v sobotu 31. května 2014. Na mši svaté, kterou 
v kostele Panny Marie Andělské při klášteře bratří kapucínů v Praze na Hradčanech 
celebroval náš člen z MBS u svatého Josefa v Praze bratr Jiří Korda (nyní farář ve 
farnosti Panny Marie Královny Míru v Praze 4 Lhotce), se sešlo přes 70 poutníků 
z různých míst naší vlasti. Další program byl tradiční: V kostele Narození Páně jsme 
zahájili putování v pravé poledne při loretánské zvonkohře modlitbou „Raduj se, 
královno nebeská“ a zpívanými loretánskými litaniemi. S ohledem na letošní téma 
Mariánské pouti „Naše matka Církev“ jsme si připomněli svatého otce Františka: aby 
církev byla otevřena všem. Jednotlivé desátky růžence na tento úmysl jsme se modlili 
v dalších navštívených kostelích: svatého Tomáše, Panny Marie Vítězné, Panny Marie 
pod řetězem, svatého Františka z Assisi a svatého Jakuba. Závěr putování byl v kapli 
sv. Michaela u kostela panny Marie Sněžné: Te Deum při vystavené Nejsvětější 
svátosti a po něm otec Antonín Klaret OFM požehnal novým relikviářem s 
ostatky14 pražských mučedníků – františkánů. Pouť vedl František Reichel. 

1. Národní pouť SFŘ k sv. Antonínku (kající). Z Velehradu vyšlo 29. 6. na 
svátek sv. Petra a Pavla šest poutníků, ale cestou - přes Staré Město, Uherské Hradiště, 
Ostrožskou Novou Ves přibývali další, takže do cíle první etapy – Pastoračního domu 
P. A. Šuránka v Uherské Lhotě došlo 19 poutníků. V neděli ráno začala etapa 
modlitbou u hrobu P. A. Šuránka (viz foto) a potom pouť pokračovala výstupem až 
k poutnímu areálu u svatého Antonínka. I přes mírně nepříjemné (deštivé) počasí se 
sešlo u venkovního oltáře na poutní mši svaté, kterou sloužil otec Antonín Klaret OFM 
téměř pět set poutníků. Putování vedl Standa Jurčík, pouť připravovala a organizovala 
Hanka Reichsfeldová. 
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17. ročník Františkánského setkání mládeže ve dnech 29.6. - 3.7 proběhl pod 

patronací otců minoritů na Cvilíně u Krnova. Motto: „Svým nástrojem Učiň mě, Pane“ 
a „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mt. 11, 29b). Jako 
každoročně na programu byly přednášky a svědectví k tématu, sdílení ve skupinkách, 
společné mše svaté, večerní modlitby, adorace, večer smíření, duchovní pohovory, 
rozhovory s přáteli, koncert i táborák. 

Tradi ční Křížová cesta na Petříně k zahájení nového školního roku  terciářů 
z Prahy i z blízkého okolí (a nejen jich) 1. září. Křížovou cestu vedl P. Michal Pometlo 
OFM. Témata jednotlivých zastavení nesměroval jen k potřebám školáků, ale zamýšlel 
se i nad problémy jejich rodičů, prarodičů a aktuálně i nad problémy celé naší 
společnosti. Křížovou cestu doprovodil na kytaru zpěvák Petr Lutka, jehož 
dramaturgická volba písní byla velmi emocionální a originální. Závěrečná modlitba 
byla u sochy Panny Marie z exilu u kláštera premonstrátů. Pouť organizuje MBS u 
kostela Panny Marie Sněžné. 

3. pouť Františkánské mládeže do Hájku V sobotu 6. září vyrazilo 25 osob 
z Pohořelce od sochy sv. Jana Nepomuckého za dřevěným procesním křížem. Během 
cesty střídali modlitbu růžence s mariánskými písněmi. Od tvrze v Litovicích 
doprovázelo poutníky pět muzikantů, kteří pěstují barokní muziku. Po staré poutní 
cestě se přidávali další lidé, takže do Hájku na mši svatou, kterou sloužil novokněz 
Eliáš Tomáš Paseka OFM, dorazilo 64 účastníků. Po mši svaté následovali loretánské 
litanie. A na závěr bramborová polévka a koncert fléten.  

Pouť na Hrádek u Vlašimi proběhla 14. září. Jako obvykle část účastníků 
putovala pěšky z Vlašimi, část přijela auty. Po modlitbě u lesní kapličky následovala 
mše svatá v kostele svatého Matouše, kterou sloužil P. Jiljí Přibyl OFM. a mariánské 
litanie u poutního mariánského oltáře. Po bohoslužbě se poutníci sešli na faře 
k popovídání i občerstvení. Na závěr byla návštěva u modlitba u hrobu P. A. Moce 
OFM – zakladatele několika MBS. Pouť organizuje MBS u kostela svaté Anežky 
v Praze 4 na Spořilově. 
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Národní pouť SFŘ na Svatý Hostýn má úctyhodnou tradici – terciáři se zde 
schází již od konce 19. století. A tak tomu bylo i tento rok ve dnech 20. a 21. září. 
Program začal večerní mši svatou (celebroval P. Petr Petřívalský OFMCap), 
následovalo setkání a popovídání při společné večeři (z donesených zásob), společná 
večerní chorová modlitba a adorace v kapli. Individuální setkání s Kristem při 
vystavené Nejsvětější svátosti potom pokračovala až do ranních chval. Následovalo 
setkání a diskuse s členy Národní rady a přednáška (V tebe jsem doufal Pane, Luboš 
Kolafa formátor NR, diskuzi vedl ministr NR Jiří Šenkýř). Vyvrcholením poutě byla 
mše svatá v Mariánské bazilice, kterou sloužil celebroval provinciál Jeroným Jurko 
OFM. Po obědě a požehnání (opět v bazilice), se na závěr sešlo asi 50 sester a bratří na 
nové křížové cestě světla k poděkování za dar františkánské cesty životem. Setkání 
připravil a vedl formátor NR Luboš Kolafa. 

Setkání sekulárních františkánů – seniorů v Meditační zahradě v Plzni se 
konalo 1. října. Náplní programu byl růženec a mše svatá v kapli sv. Maxmiliána 
Kolbeho, prohlídka zahrady a na závěr popovídání a občerstvení (guláš), který zajistili 
sestry z františkánské farnosti Plzeň. Obsluhovali bratři a sestry z MBS Plzeň. Akce se 
konala právě na světový den 
 seniorů.  
 
3.3 NÁVŠTĚVY U OTCŮ BISKUPŮ 

V průběhu roku navštívili bratr ministr Jiří Šenkýř a jeho zástupce František 
Reichel arcibiskupství v Olomouci a v Praze, biskupství v Brně, Plzni, Ostravě a 
Českých Budějovicích aby informovali otce arcibiskupy a biskupy o 
činnosti Národního bratrského společenství ČR tj. o aktuální činnosti – zaměření 
formace, pořádaných akcích (seminářích, poutích a pod), jednotlivých MBS v rámci 
diecéze, napojení na Mezinárodní bratrské společenství SFŘ a také projednali 
možnosti další spolupráce zejména při zaměření na rodiny a sociální oblast. 
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4. ČINNOST NÁRODNÍ RADY 
 

4.1 ZASEDÁNÍ NR: 

2.3. Brno, klášter kapucínů 
- příprava vizitace mezinárodní rady (Praha 30.5-2.6) – program a rozpočet 
- projednána Výroční zpráva 2012  
- informace o vykonaných vizitacích a volbách v minulém čtvrtletí 
- příprava a téma jarního formačního semináře (24. - 25.5.)  
- příprava letošních pouti: do Poříčí ke hrobu Dr. Noska (13.4)  
                                           a národní pouti na Antonínek 29. 6 
- zhodnoceno setkání ministrů MBS v Brně v lednu 
- odevzdání materiálů pro archivaci za rok 2012 
- příprava vydání nového čísla Zpravodaje NR 
- příprava cesty do Estonska s cílem podpořit vznik tamního národního společenství              
SFŘ 
- schválen návrh rozpočtu pro rok 2013  

 
  31.5 Praha klášter kapucínů na Hradčanech 
- informace o vykonaných vizitacích a volbách v minulém čtvrtletí 
- příprava letošní národní pouti na Svatý Hostýn (20. - 21.9.) 
- příprava a téma podzimního formačního semináře (11. - 12.10.)  
- příprava cesty do Estonska  ((13. - 18.6) 
- příprava vydání dalšího čísla Zpravodaje NR 

 
31.8. Sušice, klášter kapucínů 

- informace o vykonaných vizitacích a volbách v minulém čtvrtletí  
- zpráva o cestě do Estonska 
- zpráva o setkání mládeže na Cvilíně 
- příprava programu pouti na Svatý Hostýn 
- příprava programu podzimního formačního semináře 
- příprava vydání dalšího čísla Zpravodaje NR 

 
Zasedání NR 23. 11 Brno, klášter kapucínů 

- informace o vykonaných vizitacích a volbách v minulém čtvrtletí  
- návrh formy podpory mládeže 
- příprava vydání lednového čísla Zpravodaje NR 
- informace o platbách členských příspěvků 
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4.2 INFORMAČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST 
Pro informaci členů SFŘ sloužil, tak jako v předchozích létech, především Zpravodaj 
SFŘ a webové stránky SFŘ.  

Zpravodaj SFŘ byl vydán 4x (čtvrtletně). Má již ustálené schéma tj. 
- informace o akcích SFŘ, které se připravují 
- informace o akcích SFŘ, které se uskutečnily 
- diskuse, názory a sdílení. 

 Zpravodaj je rozesílán všem členům SFŘ, kteří mají  internetovou adresu, kromě toho 
jednotlivá MBS si zajišťují jeho vytištění a předání ostatním členům. Rovněž je 
rozesílán některým členům františkánské rodiny. 
   Webové stránky SFŘ : www.sfr.cz mají již své tradiční uspořádání, v průběhu 
roku získaly novou grafickou úpravu. Pozitivním krokem je skutečnost, že řada MBS 
si založila též své vlastní webové stránky. Národním formátorem byly založeny 
stránky na sociálních sítích www.facebook.com/sfr.cz a www.twitter.com/sekularnifr 
  
4.3 PŘÍPRAVA PROCESU BLAHO ŘEČENÍ DR. F. NOSKA 

Návštěva u arcibiskupa Dominika Duky: 2. ledna jej navštívili národní ministr 
SFŘ br.Jiří Šenkýř a zástupce národního ministra br. František Reichel. Informovali 
Otce arcibiskupa o činnosti Sekulárního františkánského řádu v naší zemi a projednali 
s ním kauzu našeho bratra Františka Noska  

Pouť do Poříčí nad Sázavou: se konala v sobotu 13. dubna. Mši svatou za Dr. 
Noska sloužil Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po mši svaté setrval asi hodinu na 
faře v rozhovoru s účastníky pouti, kde odpovídal na dotazy.  

Náhrobek F. Noska v Poříčí n. S. byl pořízen v roce 1937. Litinový kříž je 
doplněn několika prvky z jiného materiálu: uprostřed kříže je drobný reliéf a od středu 
kříže se šíří paprsky. To vše je na kamenném podstavci. Kovové části byly dosud 
ošetřovány amatérskými nátěry. Kříž si vyžaduje odbornou konzervaci. 

Příprava beatifikačního procesu. Postulátorem Noskovy kauzy byl na žádost 
Národní rady SFŘ v ČR již dříve jmenován (generálním ministrem OFM) Otec 
Giovangiuseppe Califano OFM. Ten však sídlí v Římě a proto bývá dalším krokem 
jmenování vicepostulátora, tj zástupce postulátora. Jmenuje jej postulátor; 
vicepostulátor žije v příslušné zemi. V roce 2012 navrhla Národní Rada SFŘ do této 
funkce Otce Františka Cincialu OFS.  
 
4.4 NÁVAZNOST NA CIOFS A MEZONÁRODNÍ SPOLUPRÁCI 

Pokračovala standardní služba delegáta v Mezinárodní radě SFŘ - překlady 
korespondence od bratří a sester ze zahraničí a jejich předávání Národní radě nebo 
celému NBS prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek (oběžníky Mezinárodní 
rady, výzva ke společné modlitbě, humanitárním sbírkám apod.). 

Překlady formačních textů Mezinárodní rady zpracovává tým členů a 
sympatizantů SFŘ a v současné době jsme výrazně zkrátili interval mezi publikováním 
textu na www.ciofs.org a jeho překladem do češtiny. Národní formátor z nich tvoří 
stručné výpisy vhodné k bratrskému sdílení v MBS. Texty vycházejí ve Zpravodaji a 
na webu SFŘ. V roce 2013 vycházely 2 cykly - Přítomnost ve světě a Teologie těla 
podle Jana Pavla II. Hlavní akcí mezinárodní spolupráce v roce 2013 byla vizitace 
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našeho NBS, kterou provedla generální ministryně sestra Encarnación del Pozo a bratr 
Amanuel Mesgun OFMCap. Viz kapitola 5.  

Národní volební kapitula SFŘ Slovenska se konala v srpnu v Klášteře sester 
Proměnění Páně v Melčicích. Za Naše NBS se jí zúčastnil bratr Ministr Jiří Šenkýř a 
sestra Hana Reichsfeldová. S novým ministrem Jozsefem Gazdíkem byla domluvena 
další spolupráce. 

 
4. 5. NÁŠ PATRONÁT - ESTONSKO 

Na základě zájmu laiků o následování svatého Františka v Estonsku a na 
základě pověření CIOFS vykonali členové NR SFŘ ČR Hana  Reichsfeldová a 
František Reichel a sestry Vojtěcha a Katarina - františkánky z Kongregace 
Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka (z Olomouce) ve dnech 
13. - 18. června bratrskou návštěvu do farnosti v Tartu. 

Již v meziválečném období byly terciáři - členové III. řádu Sv. Františka 
v Tartu (druhém největším městě Estonska) a to při kostele Neposkvrněného Početí 
Panny Marie, který spravovali otcové kapucíni. Z té doby se zachovala i Řehole 
(v estonštině). V této farnosti od roku 1936 působily sestry Kongregace NPPM 
z Přerova tj. vypomáhaly v duchovní správě kapucínům a založili i školu. Po okupaci 
Estonska v roce 1941 zůstaly zde ze dvanácti sester pouze tři, které pečovaly o kostel a 
malou farní komunitu a to až do roku 1987. Farní společenství velmi vděčně vzpomíná 
na tyto sestry i jejich působení a tak po obnovení svobodného Estonska byly domy 
církvi vráceny. A na naléhání estonských věřících zde obnovily svou činnost od roku 
1977 i sestry NPPM, jak při duchovní správě ve farnosti, tak při obnově školy a jejím 
postupném rozšiřování. 

A právě zde ve společenské místnosti školy v neděli 16. 6. po mši svaté, kterou 
sloužil místní farář Miguel Arata (z Chile), jsme se sešli se zájemci o františkánskou 
spiritualitu (přišlo přes 30 zájemců). Úvodním slovu o možnosti následovat Krista 
cestou sv. Františka a také o životě sekulárních františkánů a jejich organizaci měl 
bratr František.  Sestra Hana podala vlastní svědectví o cestě za sv.. Františkem. 
Následovala velmi bohatá diskuse, ze které vyplynul zájem 7 – 10 účastníků seznámit 
se podrobně se SFŘ. 
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V pondělí 17. 6. jsme společně navštívili otce biskupa Filipa Jourdana v jeho 
rezidenci v Tallinu a informovali jsme ho o záměru, který vplynul z GK v Budapešti 
(2008) ustavit Národní bratrské společenství v Estonsku a také o pověření našeho 
českého NBS přípravou a iniciací SFŘ v Estonsku. Otec biskup s naším posláním i 
vznikem NBS v Estonsku souhlasí a této naší iniciativě požehnal.   Potom jsme 
navštívili konvent sester Brigitek v Tallinu a zde se setkalis otcem Lilo Mandre 
(Estoncem) a požádali ho revizi překladu Řehole SFŘ v Estonštině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V úterý  18. 6. jsme navštívili otce Augustyna Losku,OFM,Cap. Na jeho faře 

ve městě Valga. Otec Augustyn, který je veden jako zástupce SFŘ v adresáři CIOFS 
přislíbil pomoc a spolupráci při přípravě SFŘ v Estonsku. Se sestrami kláštera NPPM 
jsme projednali možnost schůzek v klášteře, program, nástěnku atd.  
Podrobná zpráva o této cestě byla zaslána do sekretariátu CIOFS.O dalším vývoji 
zaslala koncem roku zprávu sestra  Magdaléna (představená sester NPPM v Tartu): 
Začali jsme se tedy scházet jednou měsíčně pod názvem „Přátelé sv. Františka.“ Naše 
úplně první setkání připadlo „neplánovaně“ na den Stigmatizace sv. Františka, což 
jsme vnímali jako laskavý projev Boží pozornosti. Setkání probíhala v našem klášteře. 
Začínali jsme modlitbou nešpor, potom rozjímali nad Písmem svatým a končili malým 
sdílením.  Počet nebýval vždy stejný, 4 až 7 osob (včetně nás dvou řeholních sester). 
Občas přijel O. Augustin, františkán z Valgy, který pověděl něco o sv.Františkovi a 
františkánské rodině, je i nadále ochoten přijíždět. O. Augustin mluví rusky, estonsky 
mluvícího františkána zde nemáme.    Otec Vello, estonský kněz (nar. 1925) z Tallinnu 
nám přeložil terciářskou řeholi do estonštiny. Tiina (jedna z přátel sv. Františka) 
vytvořila estonské františkánské logo na obal řehole. Od místního faráře, otce Miguela 
jsme dostali místo na nástěnce u kostela, kam můžeme dávat zprávy z františkánského 
života.  
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5. BRATRSKÁ A PASTOČNÍ VIZITACE NBS SF Ř ČR   

Plánovanou vizitaci našeho NBS dle článku 95 Generálních konstitucí SFŘ 
vykonali 30.5. -2:6. vizitátoři Encarnación del Pozo,generální ministryně SFŘ a br. 
Amanuel Mesgún Temelso, OFMCap.generální duchovní asistent SFŘ a GIFRA. 
Vizitace se zúčastnili členové NR: 

ministr Jiří Šenkýř 
zástupce ministra František Reichel 
formátor Luboš Kolafa 
sekretářka Zdeňka Nečadová 
ekonomka Markéta Strašíková 
delegátka v Mezinárodní radě Alexandra Tesaříková 
členka NR Hana Reichsfeldová 
národní duchovní asistent P. Petr Petřivalský OFMCap. 

 
 Kromě toho se dostavili na část jednání představení prvních řádů. Vizitace se 
uskutečnila v sídle kapucínské provincie tj. v klášteře kapucínů v Praze na Hradčanech 
(u Lorety). Zde měli všichni účastníci vizitace zajištěny i ostatní služby.  

Vizitující přivítal národní ministr br. Jiří Šenkýř. Vlastní vizitaci zahájil br. 
Amanuel Mesgún Temelso OFMCap. generální duchovní asistent. Generální 
ministryně Encarnación del Pozo, osvětlila účel a cíle bratrské a pastorační vizitace. 
Vzhledem k tomu, že vizitaci předcházela poměrně náročná dlouhodobá příprava ve 
formě dotazníků, dílčích zpráv apod., (což bylo předmětem internetové 
korespondence) v úvodní části představili jednotlivý členové NR ze svého pohledu 
činnost a problémy NBS. 
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 - Národní ministr dal jasně najevo spokojenost svou i celé NR se závěry generální 
kapituly konané roku 2011 v Brazílii, kde bylo rozhodnuto prohloubit v celém Řádu 
také pomocí cyklu trvalé formace na webu CIOFS  povědomí o Sociální nauce Církve 
a Teologii těla podle bl. Jana Pavla II. 
NR se velmi zajímá o tyto věci, také proto, že se otevírá kauza blahořečení terciáře dr. 
Františka Noska. Dále informoval o tom, že NBS provozuje vlastní web, kde je možno 
najít informace o františkánské spiritualitě, formaci a odkaz na zprávy o papeži 
Františkovi. Národní ministr vytváří pracovní skupinu pro ekologii a ochranu 
stvoření.Oblast, která jeho osobně velmi zajímá/zaměstnává: jak by se měla Církev 
připravit a jak by měla připravit vhodnou a včasnou pastoraci politiků. 
- Zástupce národního ministra hovořil o různých akcích NBS především i poutích 
iniciovaných sekulárními františkány a také vysvětlil, jak pokračuje projekt patronátu 
nad Estonskem, který přijala NR v ČR, podal zprávu spolupráci s českými sestrami 
františkánkami, které slouží v Estonsku a začaly tam "pěstovat" povědomí o SFŘ. 
- Sekretářka informovala o péči o členy SFŘ zejména vysokého věku, kteří nemohou 
docházet do svého MBS potřebují pomoc. Vizitátorům poskytla následující 
demografické údaje: 
NBS řádně ustaveno. Počet MBS: 49. Regionální úroveň: není. Počet profesních členů: 
807 
Průměrný věk členů: 63 let. Minimální věk pro vstup do SFŘ: 18  
Procentuální zastoupení podle pohlaví: 72 % ženy, 28 % muži. 
- Národní formátor předal následující informace: Počáteční formace v MBS 
vykonávají ministři a místní duchovní asistenti. Pro neustálou formaci mají všichni po 
ruce Zpravodaj. 75% členů jsou senioři a 25% naopak mladší lidé, formace se tedy 
musí uzpůsobit pro tyto dvě skupiny. Národní formátor se s místními formátory 
setkává dvakrát ročně. Všichni formátoři v MBS jsou si vědomi, co je třeba 
připravovat pro přijetí nových členů kandidátů.  
Ekonomka NR informovala velmi podrobně o finanční situaci s dokumentací ve 
výborném stavu konkrétně i o bankovním účtu a pokladní hotovosti, rovněž ukázala 
roční bilanci..Roční obrat/provoz NR a jejích aktivit je 8,000.-€ Roční členský 
poplatek je 6 euro = 150.- Kč. V roce 2012 byly příjmy - 100,000 Kč. Jsou další 
příjmy z prodeje publikací, které pokrývají výdaje (dokumenty SFŘ, kniha o 14 
mučednících, sborníky z konferencí, životopisy). 
- Národní duchovní asistent je se spoluprací s NR. Mezi NR a asistenty je 
společenství. Poutě, vizitace jsou způsoby, jak udržet společenství mezi asistenty a 
sekulárními františkány. Duchovní asistenti nemají formaci. Konají se 2 setkání ročně 
duchovních asistentů z řad kapucínů. Navrhuje, aby se alespoň jednou ročně setkali 
všichni asistenti ze tří Prvních řádů. Neexistuje národní konference duchovních 
asistentů.   
Delegátka v Mezinárodní radě a animátorka GiFra Za hlavní úkol pokládá návaznost 
na předsednictvo CIOFS a zejména překlad formačních textů. Spolupracuje se 
slovenskou delegátkou. 
GiFra: Není zde GiFra v pravém slova smyslu, ale je 6 skupin mládeže shromážděných 
při klášterech. Jelikož nemají Stanovy GiFra, jsou v těch skupinách mnozí přes 30 let 
věku, kterých se statut/stanovy GiFra netýká. Je zde konflikt mezi mládeží a SFŘ 
ohledně zakládání a způsobu včlenění těchto skupin do GiFra.   
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- Členka rady Hana Reichsfeldová je zapojena do Nové Evangelizace a do misie v 
Estonsku, organizuje františkánské slavností/poutí na Antonínku.  
 V dalším programu vizitace bylo setkání generálního duchovního asistenta s 
národními duchovními asistenty a jejich představenými. 
Přítomní: 

Provinciál: Jeroným František Jurka OFM 
Národní duchovní asistent: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM 
Provinciál: P. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap. 
Národní duchovní asistent: P. Petr Petřivalský OFMCap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generální duchovní asistent mluvil s ministry i asistenty a konstatoval, že doporučení 
minulé ratrské a pastorační vizitace jsou z 90% dodržována. Další rozhovor se týkal: 
•Jak by se opravdu mohla založit GiFra v České republice.  
•Vytvoření konference vyšších představených a konference národních duchovních 
asistentů.  
•Kolegiality v duchovní asistenci. 
Na závěr této části vizitace bylo doporučeno organizovat formační setkání místních 
duchovních asistentů SFŘ a GiFra alespoň jednou do roka a také vytvořit konferenci 
vyšších představených Prvních řádů a TOR a stejně tak konferenci národních 
duchovních asistentů. 
 
Generální ministryně měla též individuální schůzky se členy NR, zejména se 
sekretářkou a ekonomkou  - přezkoumala příslušné dokumenty, podepsala knihy a 
registry. Na schůzce s národním formátorem poukázala na možnosti, které SFŘ může 
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nabídnout svým členům. Je nutno přinést našim bratřím a sestrám poznání, že formace 
je přednostní volbou pro jejich vlastní život v osobní, bratrské i světské rovině. 
Součástí vizitace byly i další setkání: 

• Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 30.5. se slavil svátek Těla a Krve Páně, 
vizitátoři s celou NR se zúčastnili eucharistické slavnosti včetně procesí na 
náměstí před arcibiskupským palácem a slavnostní bohoslužby v katedrále,kde 
bratr Amanuel koncelebroval spolu s pražskými kněžími. Procesí nebylo 
snadné, protože celý den silně pršelo. 

•  Audience u pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. Proběhl rozhovor o 
životě  SFŘ v České republice. V programu byla i prohlídka arcibiskupského 
paláce. 

• Setkání v MBS Praha-Spořilov, na které přišlo 20 sekulárních františkánů. 
Kromě rozhovorů a bratrského sdílení byla na programu koncelebrovaná mše 
svatá v kostele sv. Anežky České a po ní i krátké setkání s emeritním pražským 
arcibiskupem Jeho Eminencí Miloslavem kard. Vlkem, který byl členem III. 
Řádu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
• Vizitující i členové NR se zúčastnili 275. ročníku Mariánské pouti Prahou.  

Mši svaté předsedal generální duchovní asistent včetně kázání v angličtině 
(bylo tlumočeno). Během mše všichni přítomní sekulární františkáni obnovili 
profes. Po modlitbě Anděl Páně v kapli sv. Anny v Loretě se vydalo přes 50 
poutníků na tradiční trasu: 
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- Kostel sv. Tomáše, augustiniáni, první tajemství slavného růžence. 
- Kostel Panny Marie Vítězné, Pražské Jezulátko, druhé tajemství slavného růžence. 
- Kostel sv. Františka křížovníků s červenou hvězdou, požehnání ostatkem sv. Anežky      
  České. Třetí tajemství slavného růžence. 
- Staroměstské nám., místo kde stával mariánský sloup. Čtvrté tajemství slavného 
růžence. 
- Kostel sv. Jakuba, minorité. Páté tajemství slavného růžence. 
- Kaple sv. Michala v kostele Panny Marie Sněžné - Eucharistická adorace a na 
zakončení   
  pouti Te Deum a modlitba u hrobu bl. 14 pražských mučedníků františkánů 

• Následovalo setkání a beseda vizitátorů, NR s poutníky sekulárními františkány 
v refektáři františkánského kláštera u PMS.  

•  Setkání se skupinou mladých a jejich 2 duchovními asistenty se konalo ještě 
téhož dne večer (ve 22. hod) u kapucínů na Hradčanech.  Po velmi laskavé 
nabídce generální ministryně se mladí nezdáli připravení a nadšení pro cestu do 
Ria. Rozhovor nebyl moc snadný. Hledal se důvod této nepříliš šťastné situace 
mládeže v ČR, ptali jsme se, jak to v minulosti začalo a jak se tyto skupiny 
mládeže rozvíjely. Uvědomili jsme si, že představení nebo duchovní asistenti z 
I. řádů mají vlastní pastorační program odlišný od GiFra. A NR prostřednictvím 
svých členů nedokázala nastolit dialog o tom, jak to vyřešit. Prakticky si 
vizitátoři uvědomili, jak složitý je případ františkánské mládeže v České 
republice. Z 6 skupin františkánské mládeže (4 u kapucínů, 1 u františkánů a 1 u 
minoritů), které nechtějí přijmout strukturu a identitu GiFra, tu byly přítomni 
zástupci jen 2 společenství. Možná to ty ostatní nelákalo, nebyli zapojeni. Není 
oboustranná důvěra mezi vedoucími společenství mládeže a SFŘ nebo lépe 
mezi delegátkou NR pro mládež. První řád a SFŘ působí dojmem, že spíš než 
by navrhovali, tak vnucují svou metodu organizace, a tímto se mladí dobré vůle 
cítí manipulováni, i když by mnozí chtěli řešení. Ale v tuto noční hodinu nebylo 
nemožné řešit.  

• Na závěr vizitace v neděli 1.6. vizitanti i vizitování odjeli na návštěvu 
historického města Stará Boleslav: Mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně s 
krátkou eucharistickou adorací byla v kostele Nanebevzetí Panny Marie - 
výklad o významu tohoto kostela, modlitba a požehnání s palladiem země 
české, prohlídka kaple bl. Karla Habsburského, posledního rakousko-uherského 
císaře. Prohlídka kostela sv. Václava, místo úmrtí a hrob sv. Václava, patrona 
Česka. Oběd a návrat do Prahy. 

• V průběhu všech  dní jsme se všichni společně modlili denní modlitbu církve a 
často byla chvíle i na bratrské sdílení. 

• Na závěr vizitace ministryně sdělila své první spontánní dojmy a upřesnění 
zejména uspokojení s prací sekretářky a ekonomky. Rovněž tak  považuje za 
dobré nápady formátora vypracovat konkrétní formační program jak pro 
počáteční, tak pro trvalou formaci. Pro formaci by se hodila příručka a pak také 
vytvoření skupiny, která by formátorovi pomáhala. 
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2. Postřehy a doporučení vizitátorů: 

1. Kolegialita NR 
Od setkání se všemi členy NR jsme mohli konstatovat, že cit pro spoluodpovědnost 
prakticky neexistuje, každý pracuje na svém, ale individuálním způsobem. V osobních 
setkáních se nám ukázalo, že někteří bratři a sestry cit pro spoluodpovědnost dobře 
nepochopili a tak nebyl zaveden/vžit. Z tohoto důvodu vás musíme znovu upozornit na 
čl. 20 Řehole a čl. 67 Gen. konstituce, abyste pochopili smysl společenství, společné 
odpovědnosti a kolegiality rady a jejího ministra. Je skutečně důležité, aby NR na 
svých setkáních žila a chovala se jako malé bratrské společenství. I když jsou potíže, 
musíme dosvědčit dar dialogu, jak nás k tomu zve čl. 19 Řehole. Žít jako společenství 
a sdílet potíže při službách jednoho každého, je výzva, abychom žili v duchu bratrství 
a společné odpovědnosti za vedení a animaci Řádu, který nám byl svěřen. 

2. Formace  
NR má velmi konkrétní a delikátní úkol ve výběru formačních programů, ať už pro 
počáteční nebo pro trvalou formaci (srov.. GK čl. 66 odst. 2. d). A člověk odpovědný 
za formaci (=formátor) nemůže o tak důležité a zásadní věci pro celý Řád v ČR 
rozhodovat sám. Je nutno zkonkrétnit a hledat obzvláště téma pro počáteční formaci, 
aby se prováděla podobným způsobem ve všech MBS. Samozřejmě je třeba nechat 
prostor pro kreativitu, tak jaké jsou konkrétní potřeby toho kterého MBS.  Také trvalá 
formace musí být určena z roku na rok a neopomíjet, že Řehole a GK jsou samy 
předmětem formace. Nestačí sbírat materiál některých významných františkánských 
spisovatelů. SFŘ potřebuje formaci uzpůsobenou svým potřebám v současné 
křesťanské, společenské a politické realitě svého národa. Co se týče formace v sociální 
nauce Církve a aktivní účasti mnoha bratří a sester v politické a společenské oblasti, 
zanechalo to v nás silný dojem, protože to značí naši přítomnost ve světě a ve 
společnosti, po které silně volá naše Řehole a GK. Tyto závazky musíme plnit jako 
sekulární františkáni, pozváni k misii a podporováni vlastním bratrským 
společenstvím. 
Nezapomeňte, že na webu www.CIOFS.org vycházejí formační materiály, právě aby v 
trvalé formaci panovala určitá jednota. A nezapomeňte, že když se blíží generální 
kapitula, tak se obvykle připravuje speciální téma k zamyšlení a přípravě na centrální 
téma kapituly, do tohoto zamyšlení se má zapojit celý Řád. Nezapomeňte na podporu 
povolání. Může být ustavena pracovní skupina, i mimo rámec NR, s úkolem zamýšlet 
se nad tím, jak uvést ve známost spiritualitu sekulárních františkánů v současných 
podmínkách v ČR. 

3. Život MBS, smysl pro příslušnost Řádu a misie. Zapojení do politiky a 
společenské sféry 

Viděli jsme, že ve vaší zemi nejsou regionální rady, a tak je odpovědností NR pečovat 
o MBS a doprovázet je, aby tyto mohly rozvíjet cit a smysl pro vlastní křesťanskou, 
františkánskou a světskou identitu. Zprostředkovat jim vhodné formační materiály, 
také františkánské, a podněty pro apoštolskou činnost. Je potřeba hodně pečovat o 
setkání a odbourat to, že jsou jen jednou za měsíc. Ostatní setkání jsou nezbytná pro 
život místního bratrského společenství, aby prohlubovalo bratrské vztahy, aby bylo 
více prostoru pro bratrské sdílení radostí a bolestí bratří a sester z jednoho MBS. Není 
možné se nazývat “bratrské společenství”, když se vídáme jen jednou za měsíc k 
modlitbě nebo společné mši sv., a možná ke chvilce pro formaci. Je nezbytné 
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pochopit, že naše povolání se uskutečňuje právě setkáváním s bratřími a sestrami. Při 
setkání všech členů vzniká bratrství a Pán nám dává milost a sílu pro náš vlastní život. 
V životě MBS je pořád nezbytné zabraňovat sebechvále/zalíbení v sobě sama. Vždy 
musíte konat ve jménu svého MBS. Nezapomeňte nikdy, že je to MBS, které vysílá k 
misii a podporuje svou oporou a modlitbou činnost bratří a sester zapojených v 
konkrétní politické, společenské, apoštolské nebo dobročinné aktivitě. I když se jedná 
o činnost pouze jednoho bratra nebo sestry, měl/a by pravidelně informovat své 
společenství o tom, jak se ta jeho aktivita vyvíjí a pokračuje. 

4. Komunikace 
Je nezbytné věnovat péči tomuto aspektu komunikace, který jsme nalezli skoro u 
všech členů NR jak při společném pohovoru, tak v těch individuálních. Zvlášť je 
potřeba pečovat o to, abychom informovali a povzbuzovali své bratry a sestry v MBS 
o životě Řádu, ke kterému všichni náležejí, předávat dopisy a podněty/doporučení 
Mezinárodní rady a zvlášť generálních kapitul, které se týkají celého SFŘ. Stejně tak i 
zprávy a iniciativy vlastního NR a celé františkánské rodiny v ČR. 

5. O bratřích a sestrách, kteří nedocházejí do vlastního MBS 
GK našeho řádu, čl. 30 nás volají k tomu, abychom se všichni cítili odpovědní za své 
MBS, kam patříme, i za celý SFŘ, protože náš Řád je jedno bratrstvo v mnoha 
společenstvích po celém světě. Odst. 2 čl. 30 GK k nám mluví ve smyslu společné 
odpovědnosti nás všech a také jedinkrát za celý text konstitucí se zde mluví o "nároku, 
požadavku". Říká toto: “Smysl pro spoluodpovědnost vyžaduje od členů osobní 
přítomnost, svědectví, modlitbu a aktivní spolupráci podle možností každého 
jednotlivce a případný podíl na animaci bratrského společenství.” Říkali jste nám jak 
na schůzce s celou NR, tak v individuálních pohovorech, o mnoha bratřích a sestrách, 
kteří po nějakém čase od profese přestanou chodit na setkání a účastnit se aktivit 
vlastního MBS. Toto je velmi důležité téma: 
a) protože rada MBS musí dobře rozlišovat příznaky povolání u osob, které se chtějí k 
MBS přidat. Je velmi důležité, aby rada naslouchala jak formátorovi, tak duchovnímu 
asistentovi o průběhu formace bratří a sester, kteří se připravují k profesi. Je potřeba 
mít neustále na zřeteli, že to nejdůležitější je kvalita závazku, a ne počet členů MBS. 
b) Rada MBS si musí být velmi vědoma své zodpovědnosti za to, jaká očekávání 
vyvolává v kandidátech, když tato očekávání pak neodpovídají reálnému životu toho 
MBS, tak to může vést ke zklamání a později k opuštění MBS. 
c) Když někdo častěji chybí na setkání, má rada povinnost se s ním spojit, zjistit 
situaci a důvody jeho absence. 
d) Když rozhovor není pozitivní, rada musí dotyčnému pozastavit členství podle čl. 56, 
odst. 2 a 3 GK. 
e) Když uplyne čas na rozmyšlenou a není pozitivní reakce, je třeba účinným 
způsobem žádat od těchto bratří a sester rozhodnutí, zda chtějí Řád opustit nebo v něm 
setrvat. Když neodpovědí, rada příslušného MBS musí pozastavit jejich členství a 
oficiálně to oznámit dotyčným i NR. 

6. O nemocných a přestárlých bratřích a sestrách, kteří už se nemohou 
osobně účastnit života svého MBS 

V tomto musí být rady MBS velmi pozorné. Není možné, aby bratři a sestry, kteří 
obětovali svůj život v SFŘ, nepociťovali naši blízkost. Je mnoho způsobů: návštěvy, 
telefonáty, zasílání Zpravodaje, ale také můžete určit, že některý bratr nebo sestra by 
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byli zodpovědní za jednoho nebo dva z přestárlých bratří, pravidelně je navštěvoval a 
informoval je o životě MBS, modlil se s nimi apod.  

7. Pohled na františkánskou mládež 
Doporučuje se vyšším představeným I. řádů, aby se přesvědčili/ubezpečili, že je velmi 
důležité zakládat GiFra, a ne vlastní společenství mládeže, která po určité době zmizí. 
Je nutno dát setkávání mladých křesťanskou a františkánskou tvář a kvůli tomu je 
velmi důležité pracovat společně, SFŘ a První řády, abyste pomohli mladým poznat 
františkánskou spiritualitu a buďte si vědomi, že GiFra tvoří součást františkánské 
rodiny ne sama pro sebe, ale prostřednictvím SFŘ pro církev (tj. smysl GiFra není v 
její samotné existenci a sdružování mladých, ale jejím účelem je nést užitek Církvi). 
Dnes není možné mluvit o františkánské mládeži, jestliže se jedná o skupiny mladých, 
kteří následují svého duchovního asistenta (což je samozřejmě možné a mají na to 
právo), o němž (tj. asistentovi, tj. br. Romualdovi, pozn. překl.) jsme si jisti, že 
vynakládá mnoho úsilí, aby mladým pomohl v duchovní oblasti, ale bez konkrétního 
požadavku na osobnostní růst a zrání a také v jeho křesťanském bytí po způsobu sv. 
Františka z Assisi. My ve funkci bratrských a pastoračních vizitátorů dáváme formální 
návrh, že vás seznámíme se základními dokumenty GiFra, které mohou osvětlit průběh 
cesty k povolání a odstranit dříve zavedené předsudky. Doporučuje se vejít do 
kontaktu s mezinárodní koordinátorkou GiFra Anou Fruk, už proto, že ve světě už je 
více než 48.000 mladých františkánů v 68 zemích, kteří žijí s radostí spiritualitu sv. 
Františka z Assisi, doprovázeni bratrským animátorem ze SFŘ a duchovním 
asistentem z Prvních řádů nebo TOR. Mladé lidi, kteří tu jsou (tj. teď se scházejí) 
povzbuzujeme, aby neměli strach poznat jiné reality a nebáli se být otevření hnutím 
Ducha Svatého. Duchovní asistenty prosíme, aby měli pozitivní cit k Františkánské 
Mládeži, která má také věkovou hranici příslušnosti - 30 let. A nezamlčujte jim tu 
možnost volby mezi touto nabídkou a tou být součástí samostatné/izolované skupiny. 
Bratrskému animátorovi ze SFŘ připomínáme, co řekl papež Benedikt XVI. na 
Světovém dni mládeže 2011 v Madridu, že povolání je nabídka, nikoli závazek. 
Nakonec prosíme jak První řády, tak SFŘ, aby nastolili klidný, bratrský a upřímný 
dialog o důležitosti bratrské a pastorační péče o mládež. 

8. Závěrečné poděkování 
Nabízíme Vám tuto zprávu s nadějí, že vám pomůže překonat potíže, které máte, a 
také abychom podpořili mnohá dobrá díla, která rozvíjíte ve společnosti, Církvi a 
politice. Velmi vás povzbuzujeme, abyste byli víc v kontaktu se všemi bratry a 
sestrami a tak vytvořili síť od osoby k osobě, která by vám pomohla udržet se v 
jednotě jako NBS. 
Jak pastorační vizitátor br. Amanuel Mesgún Temelso OFMCap., tak bratrská 
vizitátorka Encarnación del Pozo OFS, srdečně děkují za bratrské přijetí od celé NR od 
chvíle, kdy jsme přijeli, až do odjezdu. Jsme vděčni bratrům kapucínům a 
pohostinnost, kterou nám nabídli, u nich se konala prakticky všechna plánovaná 
setkání, možnost potkat bratry a sestry, se kterými jsme sdíleli den modlitby a poutě. 
Vzdáváme díky Bohu našemu Pánu, Dárci každého dobra, za dar všech bratří a sester 
ze SFŘ, mladých lidí i členů Prvního řádu. 
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