
ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY 2015-18 Č. 1 
ZÁPIS 20. 6. 2015 9,00-16,00 PRAHA PMS - FARA 

 

SCHŮZI 

SVOLAL/SVOLALA 
Hana Brigita Reichsfeldová 

TYP SCHŮZE Pravidelné zasedání NR 

ORGANIZÁTOR SFŘ V ČR 

ZAPISOVATEL SEKRETÁŘ – Luboš Kolafa 

DUCH ASISTENTI Br. Antonín Klaret Dabrowski OFM, Br. Rafael Budil OFMCap 

ÚČASTNÍCI 
Hana Brigita Reichsfeldová, Jaroslav Antoš, Luboš Kolafa, Václav Němec, Marie Magdalena 
Janáčková, Markéta Strašíková, Lucie Mondeková, Jana Heroutová,  

Nepřítomni                   Br. Sebastian Kopec OFMConv. 

Témata programu 

30 MINUT REFLEXE VK VELEHRAD HANA  REICHSFELDOVÁ 

DISKUSE 

POZITIVA: Organizace ubytování, obědů i samotná VK proběhla tradičně bez velkých zádrhelů. Účastníci 
zvládli v duchu bratrské lásky také delší časový průběh, ke kterému došlo v důsledku vyjasňování otázek 
týkajících se představování kandidátů a samotné volby. 

NEGATIVA: Více času na přípravu kandidátky a cílů NR (připraví původní rada ve spolupráci s  navrženými kandidáty.  
Zprávu o hospodaření dát v tištěné podobě delegátům k nahlédnutí (1-2 výtisky). Lépe vysvětlit některé složité body 
kapituly (usnesení, nevolební kapitula). Při volbě se řídit Dokumenty SFŘ . … 

Usnesení VK není povinností. Není-li připravené, je lepší, když není. Slavnostní slib nově zvolené rady až při mši v neděli. 

ZÁVĚRY Příprava kandidátky rok předem 

Příprava cílů pro další období půl roku předem (ve spolupráci s ministry v lednu na setkání) 

VNK předkládá NR Zprávu o hospodaření a životě NBS za období své služby / ústně či v  tištěné podobě/ 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 

DOKONČENÍ 

Promyslet časový rozvrh nedělní části kapituly Ministr Podzim 2016 

Důkladnější rozhovory s kandidáty o jejich cílech ve službě Ministr 
Podzim 2017 a 
jaro 2018 

Příprava cílů pro další volební období ve spolupráci s ministry MBS Ministr Leden 2018 

 

30 MINUT 
ŽÁDOST MBS PRAHA O POSTOJE SFŘ 
K HROBŮM TERCIÁŘŮ 

VÁCLAV NĚMEC 

DISKUSE 

V minulosti již byl problém terciářských hrobů NR řešen s  tím, že jedná o záležitost MBS a jejich členů. 
Práva k těmto hrobům obyčejně převzaly příslušné I. Řády. Národní ministryně Hana Brigita Reichsfeldová 
vyjádřila svůj kladný postoj k vyřešení celé záležitosti ve prospěch ponechání hrobů. Členka NR Lucie 
Mondeková vyslovila tentýž názor a vybídla k důvěře v Hospodina.  Bratr Václav Němec uvedl skutečnosti, 
které bychom měli zvážit, a doporučil osobní projednání celé věci s žadateli.  

Nelze udělat výjimku ani u historicky specifického případu u MBS Praha PMS. 

ZÁVĚRY 

Jak pomůžeme MBS Praha PMS?  NM s formátorem  při osobním setkání s žadateli projednají všechny 
známé okolnosti ovlivňující předmět žádosti, objektivně dle prokázaných faktů zhodnotí současnou situaci 
a navrhnou NR řešení. Žadatel předloží na jednání s NM a formátorem dle svých možností veškeré 
dokumenty dopadající na předmět žádosti. 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 

SVOLAT SCHŮZKU RADY MBS PRAHA PMS + PROVINCIÁLA OFM A 
ZNOVU VYSVĚTLIT PRÁVNÍ POSTUP. MBS PŘINESE VEŠKEROU 
DOSTUPNOU DOKUMENTACI VČETNĚ VÝPISU Z KATASTRU 

NM IHNED 

   

30 MINUR PATRONACE NR NAD MBS LUBOŠ KOLAFA 

DISKUSE 
Byl schválen návrh, že členové rady, kteří nemají přidělenou službu , se ujmou většího počtu patronátů na 
MBS než to co službu mají.  



Jaroslav Antoš upravil stávající formulář na BaPV a VK 

 

ZÁVĚRY Byl dohodnut nový seznam patronací NR nad MBS. Rozdělovník je přiložen v příloze zprávy 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 

Rozeslat všem členům a duch. Asistentům rozdělovník patronací, 
včetně plánovaných termínů a kontaktů 

Luboš Kolafa Do 1.7.2015 

Udělat formaci na práci patrona z NR nad MBS, průběh BaPV a VK a 
používání formuláře včetně administrativních náležitostí a termínů (30 
minut) 

Jaroslav Antoš Příští zasedání 

 

30 MINUT DISKUZE K CÍLŮM NÁRODNÍ RADY HANA REICHSFELDOVÁ 

DISKUSE 

Návrhy našich cílů: častější adorace, evangelizace a misie, propagace YouFra – organizovaná mládež. 
Vyjasnit akce NR a akce MBS. Více zapojit návrhy Mezinárodní rady do cílů a způsobů práce NR. Pracovat 
na přeložení metodiky formace, která je pro mezinárodní radu nejdůležitější bodem pro další období. 
Nabídnout organizátorům na zaběhnutých setkáních mládeže představení SFŘ a YouFra a sdílet se o tom. 
Vytvořit SOS linku pro MBS. Zapojit do práce pomocné týmy. V rámci subsidiarity pověřovat prací více 
MBS. 

ZÁVĚRY Realisticky postupovat v jednotlivých pomocných týmech krůček po krůčku. 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 

Sestavit dosud vyjádřené cíle (minulá rada) a současné cíle do jednoho 
prohlášení, které schválí po diskuzi NR 

Jaroslav Antoš Příští NR 

Dodat podklady z Archivu Luboš Kolafa Do 15.7.2015 

Vyzvat ministry MBS, aby se k cílům vyjádřili – příprava setkání 
ministrů v lednu 

Hana Reichsfeldová, Luboš 
Kolafa 

Říjen 2015 

 

20 MINUT PLÁN FORMACE NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ VÁCLAV NĚMEC 

DISKUSE Vyjasnit, které akce jsou NR a které MBS. Akce MBS podpořit, ale neorganizova t. 

ZÁVĚRY 

Pouť na sv. Antonínek má záštitu NR, ale organizuje si samotné MBS. Do budoucna ponese název 
„Františkánská kající pouť.“ 
Pouť na sv. Hostýn je akce NR. Letos se zapojí bývalý formátor, nový formátor a Lucka Mondeková. 
Termín 18.9.- 19-9. Připravenost a úkoly jsou v příloze 
NEK 17. 10 není akce NR. Členové MBS se přihlásí přes farnosti. 
Formační seminář v Brně dne 23.10 a 24.10 je akcí NR. Téma ´Pastorace povolání ´ a představení NR. 
Připravenost a úkoly jsou v příloze. 
Setkání ministrů v lednu. Téma zadává ministr NR. Předběžně představení cílů NR a diskuze nad 
vytvořením a prací pomocných týmů. Připravenost a úkoly jsou v příloze. 
Duchovní obnova s p. Eliasem Vellou proběhne v únoru 8.-11.2. Předběžná cena konferenčního poplatku 
je 400 Kč + ubytování a strava. Téma ´Mít ducha Páně a jeho svaté jednání. ´ 
Informace. Setkání řádu v pražské arcidiecézi se nekoná na sv. Hoře v Příbrami ale v Praze u PMS 18.7. 
v 18,00 –společná mše svatá. 
 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 

DOKONČENÍ 

Pouť sv. Antonínek 2015 Hana Reichsfeldová průběžně 

Pouť sv Hostýn 2015 Luboš Kolafa Příští zasedání 

Formační seminář v Brně 
Václav Němec (pobyt Luboš 
Kolafa) 

Příští zasedání 

Setkání ministrů v lednu 
Hana Reichsfeldová (Rozeslání 
dotazníků ohledně pomocných 
týmů Luboš Kolafa) 

Září a listopad 

Duchovní obnova s Eliasem Vellou 

Organizace ubytování a 
přihlášení Markéta Strašíková 
Překlady a org. hosta Hana 
Reichsfeldová 

Prosinec  

 

20 MINUT REAKCE NA USNESENÍ VOLEBNÍ KAPITULY VÁCLAV NĚMEC 

DISKUSE 
Usnesení volební kapituly je v pátém bodu zmateční jak vyplývá z Dokumentů SFŘ. Vysílání bývalých členů 
na VK nebo na BaPV je nepřípustné z hlediska Konstitucí (viz bod 2. e čl. 67 GK , kde se  jasně říká, že to 



může být jen člen NR.  

ZÁVĚR  NR pověřila Václava Němce formulací usnesení NR k usnesení NVK ze 7.6.2015.   

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 

DOKONČENÍ 

Václav Němec zpracuje návrh usnesení NR k usnesení NVK ze dne 7. 6. 
2015 a v elektronické podobě jej zašle NM a sekretáři.  

Václav Němec Do 25. 6. 2015 

 
 

20 MINUT 
NÁVRH NA VYTVOŘENÍ POMOCNÝCH TÝMŮ 
BOD 4 USNESENÍ VK VELEHRAD 

HANA REICHSFELDOVÁ 

DISKUSE 

Zapojit co nejvíce dobrovolníků do práce pro Národní společenství. Každý tým svého koordinátora – 
nemusí být členem NR, ale je NR zodpovědný (konkrétnímu členu rady)Do formačního týmu se při VK 
hlásil František Reichl a Jan Pečený. Do týmu Přítomnost ve světě se hlásil Jiří Šenkýř.  

ZÁVĚR  

NR rozhodla vytvořit 6 pomocných týmů. Formační, Přítomnosti ve světě, Zpravodaj Národního 
společenství, Misijní, Liturgický, Překladatelský. Koordinátoř i týmu vypracují cíle a zorganizují práci týmu. 
Pozvaní členové týmu se budou 1 x ročně scházet v rámci společné duchovní obnovy. 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 

Formační tým – pro organizaci a přípravu akcí NR Václav Němec Do příští NR 

Liturgický tým – pro organizaci liturgie a zpěvu na akcích NR Jaroslav Antoš Do příští NR 

Vydavatelský tým – redakce a vydávání Zpravodaje a jiných tiskovin 
vydávaných NR  

Hana Reichsfeldová Do příští NR 

Překladatelský tým – zajištění veškerých překladů pro NR a 
mezinárodní radu. Vytvořit skupinu pro spolupráci s třetími řády 
v okolních státech. Nejlépe v pořadí Slovensko a pak Rakousko, kde se 
již vztahy počaly vytvářet. Pro spolupráci s Rakouskem se hlásili: Jana 
Heroutová a Hayato Okamura (MBS Praha PMS).  

Magdalena Janáčková, Jana 
Heroutová a Benjamin Vail  

Do příští NR 

Misijní tým – zapojení mladých a přátel sv. Františka, zapojení členů 
rodin, kteří nejsou v SFŘ (bod č. 3 usnesení VK na Velehradě), 
františkánské misie spolu s církví (vč. Pastorace povolání) 

Hana Reichsfeldová Do příští NR 

Tým pro přítomnost ve světě – uplatnění sociální nauky, teologie 
těle a environmentálních aktivit a dalších směrů v církvi v Národním 
společenství 

Jiří šenkýř (odpovídá Luboši 
Kolafovi) 

Do příští NR 

   

Poznámka: Všichni koordinátoři týmu si do příští rady připraví cíle, nápady a oznámí, jakým způsobem budou hledat 
členy. 

 

20 MINUT ZPRAVODAJ NÁRODNÍ RADY HANA REICHSFELDOVÁ 

DISKUSE 

Zpravodaj je třeba vydávat v menším rozsahu, ale častěji – termíny jsou závazné jen 4 x ročně po 
zasedání NR. Úvodník má v kompetenci ministr, který je zároveň šéfredaktorem. Návrh je též na fotografii 
autorů článků, návrh na sbírání životních příběhů dlouholetých členů. Zpravodaj bude reagovat ve svých 
článcích mino jiné na usnesení VK na Velehradu (Body 1-4) 

ZÁVĚR  

NR rozhodla, že odpovědným hlavním redaktorem Zpravodaje bude Hana Reichsfeldová, která též sestaví 
redakční tým a vydavatelský tým. Spolupracovat i nadále jsou ochotni Věra Eliášková z MBS Praha PMS a 
František Chlouba z MBS Liberec. 

ÚKOLY ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 

Do Zpravodaje za červenec se pokusit přidat přílohu s termíny akcí NR 
na blízké období 

Luboš Kolafa Ihned 

Každý z členů NR si vytvoří selfíčko (svoji fotografii, kterou budeme 
otiskovat ke každému jeho příspěvku do Zpravodaje) 

Všichni členové pošlou Haně 
Reichsfeldové a Lubošovi 
Kolafovi 

Do příští NR 

Termíny vydávání Zpravodaje – povinné vždy po zasedání NR. Tedy 
nejspíše červenec, říjen, leden, duben 

Hana Reichsfeldová Do příští NR 

Témata pro říjnové číslo zadat nejpozději s pozvánkou a programem 
na zasedání NR v září 

Hana Reichsfeldová Srpen/září 

V MBS Plzeň vychází měsíčník Terciářské listy. Přinést na ukázku Luboš Kolafa Do příští NR 

 

25 MINUT RŮZNÉ K VYŘÍZENÍ A SCHVÁLENÍ HANA REICHSFELDOVÁ 

ZÁVĚRY A SCHVÁLENÉ ODPOVĚDNÁ OSOBA 
TERMÍN 
DOKONČENÍ 

Národní rada schválila vznik MBS Lysá nad Labem a souhlasí 
s přechodem členů MBS Staré město do MBS Uherské Hradiště. 

Luboš Kolafa Do příští NR 



Informace jak postupovat dostanou dopisem 

Ekonomie – Na účtu je 95 000,00 Kč po zaplacení položek 
schválených na úvodním zasedání nové NR na Velehradu. NR 
schvaluje úhradu do výše max. 10000,00 na Notebook do 
majetku NR, který bude používat sekretář. 

Markéta Strašíková Do příští NR 

Na příštím zasedání bude krátká prezentace používání 
elektronické kanceláře NR zřízené na Googl.-  20 minut  

Luboš Kolafa Do příští NR 

Byla navržena pouť z Assisi do Říma (od Františka k Františkovi) 
Bratr Rafael Budil doporučuje nepoužívat drahé cestovní kanceláře, ale 
zajistit zájezd a trasu v našich kompetencích. Získat zkušenosti z I. 
řádu, naplánovat trasu. Na adresu SFŘ přišla prosba dvou sester 
Boromejek, abychom je případně vzali sebou. 

Luboš Kolafa  Do příští NR 

V CIOFS existují obsáhlé formační materiály k metodice formací 
jak noviců, tak trvalé formace. Překladatelské oddělení nabídnulo 
postupné přeložení materiálů pro potřeby Formátora a celá NR. Rada 
doporučuje na překladu pracovat postupně, když nebude zrovna nic 
potřebnějšího. 

Magdalena Janáčková 
Průběžně 
informuje 

Průběžný úkol: patronát nad vznikajícím společenstvím 
v Estonsku. Br. Rafalel Budil tam byl v 90. Letech na misiích a Lucka 
Mondeková by se též ráda zapojila. Rada doporučuje najít nejprve 
konkrétní cíl a náplň cesty do Estonska a pak cestu podpoří 

Hana Reichsfeldová 
Do konce roku 
2016 

Vzhledem k malé gramotnosti většiny členů co se týká Dokumentů SFŘ 
NR rozhodla postupně vytvářet jednoduché návody a postupy pro 
různé situace. Jako první se chce zabývat postupem při odchodu či 
vyloučení člena 

Václav Němec Jaro 2016 

Zřídit linku SOS pro MBS – např. internetové diskuzní fórum kde by 
se diskutovali aktuální potíže, s nimiž se členové MBS setkávají. Luboš 
Kolafa navrhuje využít  nepoužívané a tudíž nefunkční fórum, které již 
na www. Sfr.cz existuje. Vytvořit tam různé okruhy témat a udělat fóru 
reklamu 

Luboš Kolafa Prosinec 2015 

 

 
 

POZOROVATELÉ Nebyli 

HOSTÉ nebyli 

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY 
Zápis nechat elektronicky schválit nebo doplnit či opravit všem členům. Po té jej ministr schválí 
s konečnou platností a předá sekretariátu ke zpracování do archivu. 

 


