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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. 2014 tvořilo 50 místních bratrských
společenství SFŘ, které jsou ve všech diecézích.
Na Moravě:
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
2 v českobudějovické diecézi
2 v plzeňské diecézi
1 v litoměřické diecézi
26.11.2014 bylo ustaveno nové MBS SFŘ v Sušici při klášteře kapucínů.
Koncem roku 2014 má NBS celkem 836 členů, z toho 52 kandidátů členství (nejvíce
v Moravské Třebové)
1.2 VOLEBNÍ KAPITULY A BRATRSKÉ A PASTORAČNÍ 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: Čeladná, Frýdek – Místek, Fulnek, Havířov, Hodonín, Jihlava,
Liberec, Ostrava, Praha – Krč, Praha PMA, Praha PMS, Sušice
bratrské a pastorační vizitace: Brno – Husovice, Černošice, Hodonín, Kroměříž,
Milotice, Moravská Třebová I, Nivnice, Olomouc, Olomouc – rodiny, Podolí u Brna, Příbram,
Stará Boleslav, Staré Město, Šternberk, Šumperk, Třebíč
1.3 SLUŽBA DUCHOVNÍCH ASISTENTŮ
V tomto roce sloužili při národní radě tito národní duchovní asistenti:
P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
P. Sebastián Kopec OFMConv.
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 37 duchovních asistentů, z toho 24 františkánů, 10 kapucínů a
3 minorité.
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1.4. ZPRÁVA O HOSPOAŘENÍ NBS V ROCE 2014

Zůstatek pokladny hospodář
Provozní záloha sekretariát
Zustatek na účtě

1.1.2014
31.12.2014
---------------------------1.286
2.315
656
1.365
231.185,09
220.434
----------------------------

Příjmy v rroce 2014:
**************************
Přijaté členské příspěvky
124.270 Kč
Prodej tiskovin a knih
21 246 Kč
Ostatní dary přijaté
5.049 Kč
Příspěvky na Dr.Noska
4 450 Kč
Připsané úroky na účtě
21 Kč
-------------------------------------------------Celkem příjmy
155.036 Kč
---------Výdaje v r.2014:
**************************
Příspěvek Mezinárodní radě a
Generální kapitula v Assisi celkem
79 356 Kč
Františk.pouť,semináře
24 848 Kč
Cestovné pro členy NR
21.730 Kč
Náklady na tiskoviny a publikace
15.296 Kč
Cestovné do Estonska a Asissi
9 492 Kč
Náklady na tisk Zpravodaje
4 605 Kč
Mládež podporová SFŘ
5 797 Kč
Ostatní služby, poštovné
2 922 Kč
Náklady na vedení účtu
1 403 Kč
--------------------------------------------------Celkem výdaje
165 449 Kč
---------Výdaje za uvedené období byly o 10 413 Kč vyšší.
Zpracovala: hospodářka M.Strašíková
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2. FORMACE
2.1. ZAMĚŘENÍ FORMACE
V roce 2014 vyhlásila Mezinárodní rada jubilejním rokem svatého Ludvika – patrona
SFŘ (800 let výročí narození). K tomu jsme obdrželi řadu materiálů – tematických okruhů,
životopis a další informace. Z rozhodnutí NR byl v našem NBS rok sv. Ludvika zahájen při
pouti k hrobu Dr. Noska v Poříčí nad Sázavou. V průběhu roku byly postupně dokumenty
CIOFS zveřejněny jednak ve Zpravodaji NBS, jednak na webových stránkách SFŘ. Pozornost
tomuto tématu byla věnována i na dalších akcích – seminářích, setkáních a poutích.
Kromě toho byla formace zaměřena na sociální témata především v souvislosti s naším
životem ve společnosti a s rodinou. Formační programy CIOFS na toto téma byly přeloženy
jako příloha zpravodaje a umístěny ne webové stránky řádu. Překlady se staly podkladem pro
jarní a podzimní semináře v roce 2014. V oblasti překladů formačních materiálů držíme krok
s mezinárodní radou.
2. 2. FORMAČNÍ SEMINÁŘE
Naše formační semináře se konají v Brně (Petrinum) - skládají ze dvou částí:
První část v pátek odpoledne zahajujeme mší svatou a nešporami s kapucíny se konají
v klášteře. Večer je věnován předvedení zážitkové animace ve společenství - zkoušíme hrát
společně dramata o sv. Františkovi, na pořadu byla i seznamovací hra. Důležitou součástí je
popovídání a sdílení při společné večeři. Na závěr je v kapli adorace a společná modlitba
kompletáře.
21. – 22.3. Sociální nauka církve
Pokračovalo téma Sociální nauky církve ve světle Evangelii Gaudium. Přednášku vedl
ThDr. Miloslav Kněz, odborník na sociální nauku církve a pak členové národní rady vedli ve
skupinkách rozhovory na téma semináře. Na závěr je skupinky prezentovali ostatním pomocí
jednoho zástupce ze skupinky. Ve skupinkách byly prodiskutována jednotlivé základní
principy:
Princip společného dobra.
Jaký je můj postoj k menšinám? Jak se dívám na nezaměstnané a naopak na bohaté? Jak
pohlížím na nevzdělané nebo vzdělané? Počítám s tím, že v každém člověku je kus dobra, že
každý člověk je Kristův? Respektují druhé lidi, jejich názory a právo na důstojnost?
Princip univerzálního určení statků.
Jak přerozdělujeme své statky my jako k jednotlivci? Jaké máme a jak vnímáme sociálně
slabé v našem okolí: svobodné matky s dětmi, rozvedení s dětmi, opuštění důchodci
v domovech důchodců, v LDN apod.
Princip subsidiarity
Církev je Boží lid, jako celek. Papež František usiluje o to, aby všichni v naší církvi měli
aktivní účast na službách. Jak to uplatníme v řízení Národního bratrského společenství?
Princip participace – spoluúčasti
Účastnit se života občanské společnosti - základní povinností je účast na volbách. Ale je třeba
uvažovat v rámci vlastních možností o spoluúčasti větší – modlitbou, podporou těch, kteří se
angažují. Desátek církvi je součást spoluúčasti - kolik ze svých příjmů přerozděluješ dál.
Princip solidarity
Po vzoru sv. Františka chceme žít opravdově křesťanství, a proto se rozhlížíme kolem sebe,
kde bychom mohli pomáhat. Naši solidaritu můžeme zaměřit v MBS na naše nezaměstnané
bratry a sestry, rodiny s více dětmi, chudé důchodce. A také učit finanční gramotnosti.
Závěry ze skupinek byly shrnuty a publikovány ve Zpravodaji NBS a na webových stránkách
SFŘ.
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17. a 18. října Teologie těla
Seminář se zabýval průřezem formačních materiálů CIOFS k teologii těla, která vydala
mezinárodní rada v roce 2013. Tématu se ujal formátor NR Luboš Kolafa. Ministr NR Jiří
Šenkýř si pak vybral téma Boží Trojice je příkladem pro současnou rodinu.
Závěry ze semináře:
Je třeba omezit naši starost především o úspěch ve světě, o hmotné zajištění. Je třeba
individuálního přístupu, být vnímavý k potřebám rodin, naslouchat jejich volání o pomoc a
podporu. Je třeba být vždy shovívavý k tomu, jak jednotlivci svádí boj mezi tělesností a
duchovostí. Prožívání obrazu Trojice v rodině jistě zlepší vztahy v rodinách i mimo ní. Lidé,
kteří chápou vztahy v Trojjediném Bohu, chtějí dobro nejen pro sebe, ale i pro druhé. Pro
rodinu a společenství jsou nutné otevřenost a laskavost ve vzájemném sdílení. Člověk nechť
je především člověkem (Jan Pavel II).
V dalším promluvila členka NR Hanka Reichsfeldová o tom, že potřebujeme nové probuzení
skrze Ducha svatého. Projeví se to účastí na nové evangelizaci, kterou propaguje papež
František. Je možné zapojit se do modliteb za Dny víry, které budou v Praze v červnu 2015.
2.3 TRVALÁ FORMACE V MBS
Trvalá formace v MBS je ponechána na tvořivosti a iniciativě jednotlivých formátorů a na
radě každého MBS. Formačních materiálů je dostatek - mnohonásobně více nežli je za celý
rok prostoru časového pro trvalou formaci při setkáních v MBS. Podstatnou částí trvalé
formace je i osobní studium každého jednotlivce. Každoročně též přibývá studujících i
absolventů IFS (Institut františkánských studií v Praze).
Mezinárodní témata formace zpracovaná v CIOFS jsou překládána a zveřejňována na
webových stránkách i ve Zpravodaji NR a místním radám je doporučováno je vhodně
používat při trvalé formaci.
I nadále jsou k dispozici v dostatečném množství základní dokumenty Řehole i Generální
Konstituce a formátoři jsou povzbuzováni, aby jejich prostřednictvím neustále obnovovali
spiritualitu sv. Františka v MBS i františkánské poslání jednotlivců.
Problémem a otázkou do budoucnosti je pravidelnou neúčast formátorů z 2/5 MBS na
formačních seminářích. Většinou jde o společenství s velmi starými členy – toto bude nutno
řešit individuálně.
Kvalitní formaci se podařilo zajistit v nově vznikajícím MBS v Sušici a to především proto,
že každý měsíc tam přijížděl formátor Národní rady a úzce spolupracoval s bratry kapucíny
místního kláštera a sám poskytoval formaci osvětlováním základních dokumentů SFŘ.
2.4. ROK SVATÉHO LUDVIKA 25. srpna uplynulo 800 let od narození sv. Ludvika –
hlavního patrona SFŘ. Proto předsednictvo CIOFS vyhlásilo „Rok svatého Ludvika“
v termínu 25. dubna 2014 – 25. dubna 2015. V našem NBS bylt tento rok zahájen 25, dubna
při pouti k hrobu Dr. Noska v Poříčí n. S. Na různých setkáních jsme si přpomínali jeho
životopis i význam pro SFŘ, který připravil bratr Jaroslav Antoš. Pro potřeby jednotlivých
MBS byly podklady uveřejněny ve Zpravodaji i na webových stránkách. Hlavní osou jubilea
byly materiály předsednictva CIOFS rozpracované do osmi dílů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sv. Ludvik a duchovní život
Sv. Ludvik a veřejné působení křesťanů
Sv. Ludvik a manželství
Sv. Ludvik a vzdělání
Sv. Ludvik sociální spravedlnost a evangelizace
Sv. Ludvik: Dobrá zpráva (evangelium) je hlásáno chudým
Sv. Ludvik a sestra smrt těla
Sv. Ludvik a setkání s jinými náboženstvími
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2.5. STUDIUM DOKUMENTŮ SFŘ
V rámci roku sv. Ludvíka doporučila Národní rada všem členům, zejména však radám
Místních bratrských společenství, postupně si obnovovat znalosti našich základních
dokumentů. Byl vyhlášen jednotný studijní plán na jednotlivé měsíce:

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen

Co je SFŘ
Způsob života
Aktivní přítomnost ve světě
Aktivní přítomnost ve světě
Rodina
Život v bratrském společenství
Vstup do řádu a formace
Podpora povolání
Františkánská mládež
Místní bratrská společenství
Volby, vizitace
Národní bratrské společenství

GK 1 - 7, 98 – 103
GK 8 – 16
GK 17 – 20
GK 21 – 23
GK 24 – 27
GK 28 – 36
GK 37 – 44
GK 45
GK 96 – 97
GK 46 – 60
GK 76 - 84, 91 - 95
GK 65-68,

Ř1–3
Ř 12-14
Ř 15 -19
Ř 17 – 19
Ř 20 – 25
Ř 23
Předmluva řehole
Ř 22 – 24
Stanovy NBS v ČR

2.6. Společné úmysly modliteb
Úmysly vyhlášené předsednictvem CIOFS
Leden Františkánská mládež v Africe
Únor Františkánská mládež v Americe
Březen Františkánská mládež v Evropě
Duben Františkánská mládež Oceánii
Květen za papeže
Červen za duchovní asistenty
Srpen za předsednictvo CIOFS
Úmysly vyhlášené Národní radou
Říjen za přátele sv. Františka v Estonsku
Listopad za generální kapitulu našeho řádu v Assisi
Prosinec za nové služebníky v Mezinárodní radě SFŘ
3. ČINNOST A AKCE NBS I MBS
3.1 SETKÁNÍ - SEMINÁŘ MINISTRŮ MBS SFŘ 17. a 18. ledna
Po loňském úspěšném vykročení a velmi dobrých zkušenostech bylo opět svoláno setkání
ministrů, i když je vlastně již třetím setkáním v roce pořádané pro ty, kteří slouží v radách
MBS. Toto je fórem pro ministry a jejich zástupce o jejich službě. Zároveň slouží jako zpětná
vazba pro členy NR jako příležitost získat podněty k formaci i další práci z řad členů SFŘ.

6

Seminář ministrů měl za cíl nadchnout ministry pro exhortaci Evangelii Gaudium papeže
Františka a její uplatnění v životě řádu. Seminář se odehrával především ve skupinkách.
Ministři nadšeně diskutovali na téma, kterými nás papež probouzí ze spánku. Evangelii
Gaudium se tak stává formačním materiálem pro mnoho MBS. Jednotlivé skupinky:
3.1 Reichel: Všichni jsme misionářskými učedníky /čl. 119 až 121/
3.2 Kolafa: Radost z evangelia /čl. 1, 21, 23, 84, 288, 287, 4 /
3.3 Zajíc: Otevřenost a riskování /čl. 45 až 47 /
3.4 Strašíková: Lidová zbožnost /čl. 122 až 126/
3.5 Šenkýř: Boží Trojice /čl. 111, 117, 164, 178, 283 /
3.6 Mlčoch: Sociální dimenze evangelizace /čl. 176 a další/
3.7 Reichsfeldová: Misionářská transformace SFŘ /čl. 19 až 24/
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 také umožňují 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 velkou tradici.
Tříkrálové setkání pražských členů SFŘ bylo jako tradičně první neděli v lednu tj. 5. 1..
Setkání začalo modlitbou růžence a mší svatou v kapli sv. Michala u kostela Panny Marie
Sněžné, kterou sloužil otec Michal Pometlo,OFM. Následovalo posezení, popovídání a
občerstvení v refektáři kláštera. Patronem setkání je MBS u kostela Panny Marie Sněžné v
Praze.
XXXIII.ročník Cyrilometodějské pouti z Levého Hradce na Velehrad byl zahájen při
účasti 90 poutníků mší svatou v kostele sv.
Klimenta. 15. 2. na svátek 14. pražských
františkánů – mučedníků. A proto hlavním
celebrantem byl otec Regalát Beneš,OFM –
více postulátor tohoto procesu, koncelebroval
P.Jan Peňaz, děkan v Křtinách a předseda
Matice Velehradské. Duchovním tématem
letošního roku bylo „Naše matka Církev“.
První etapa byla zakončena u hrobu 14
pražských mučedníků u kostela Panny Marie
Sněžné. Odtud jsme též vyšli na druhou
etapu, když po mši sv
nás otec požehnal ostatky 14 mučedníků v
novém relikviáři.
Při dalším putování na Velehrad jsme prošli
čtyřmi
diecézemi
–
pražskou,
českobudějovickou, brněnskou a olomouckou
a to ve 14 etapách (350 km) trase: Jílové u
Prahy – Neveklov – Klokoty – Tábor Pelhřimov – Křemešník -Dolní Cerekev –
Jihlava – Netín. A odtud v srpnu společně
s účastníky XIII. moravské poutě přes Velké
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Meziříčí, Tišnov, Křtiny, Klimentek a Boršice. V poslední etapě 24. 8. nás připutovalo na
Velehrad závěrečnou mši svatou téměř 750 poutníků.
Společenské setkání františkánské rodiny (ples) 8.2. připravila skupina mladých příznivců
svatého Františka u kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech. Akce která se konala pod
patronací Národní rady se zůčastnilo přes sto členů františkánské rodiny včetně mnoha členů
SFŘ a velké skupiny mládeže ze Sušice. Program začal mší svatou v kostele Panny Marie
Andělské, kterou sloužil otec Krištof OFMCap. Hudbu zajišťovali manželé Drdovi,
předtančení bylo nádherné, tombola bohatá. Veškerou organizaci včetně občerstvení si
mládež zajišťovala sama.
Křížová cesta františkánské rodiny se letos uskutečnila poprvé. Ke společnému zahájení
letošní postní doby tj. první páteční odpoledne (20. února) se sešlo více než sto členů a
příznivců františkánské rodiny. Pobožnost se konala v ČR na čtyřech místech: v Praze na
Petříně, v Olomouci v kapucínském kostele, v Brně v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
v Husovicích a v Plzni v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Iniciátorem byl P. Michal
Pometlo, OFM, který připravil i podklady.
Pouť do Poříčí nad Sázavou k hrobu terciáře Dr. Františka Noska se konala tradičně
(již po 79) v sobotu 24. dubna. Mši svatou ve farním kostele svatého Havly sloužil provinciál
minoritů Bogdan Sikora OFMConv. Koncelobrali: Augustyn Šváček OFMConv a P. Josef
Smolaz chrudimského vikariátu. Současně zde oficiálně byl zahájen rok svatého Ludvika.
Při příležitosti 1. výročí úmrtí bratra Česlava Křížaly,OFM byla sloužena v sobotu 3.
května 2014 v kostele svatého
Josefa v Moravské Třebové mše
svatá. Bohoslužby, kterou sloužil
P. Lukáš Bradna, OFM se
zúčastnilo více než padesát členů a
příznivců SFŘ. Potom účastníci
přešli na hřbitov a zde se pomodlili
u hrobu bratra Česlava. Po návratu
do kláštera následovalo pohoštění,
díky péči a pozornosti sester a
bratrů z místního společenství SFŘ.
V odpoledním
programu
byl
prezentován Česlavův životopis a
hlavně bylo vzpomenuto jeho
záslužné práce při zakládání i
duchovním vedení četných MBS. A
také zde byla představena nová publikace „Kvítky z kytice bratra Česlava,OFM“.
Na oblastním setkání SFŘ v Olomouci se v neděli 18.5. v klášteře bratří kapucínů sešlo
více než 35 bratří a sester z Kroměříže, Šternberka, Opavy, Brna a z obou olomouckých MBS.
A také několik sester Neposkvrněného početí Panny Marie a bratří kapucínů. Po společné
modlitbě breviáře následovala přednáška s názvem Dokonalá radost, kterou připravil bratr
Radek Navrátil,OFMCap. o opravdové radosti ze Spisů sv. Františka. Po přednášce se
jednotlivá společenství představla. Setkání bylo zakončeno v exerciční kapli adoraci.
Tradiční pouť seniorů (13) do Hájku, kterou pořádá Místní bratrské společenství SFŘ
při kostele sv. Anežk v Praze na Spořilově se konala ve čtvrtek 22.5. Zahájení pouti bylo opět
v kostele P. Marie Vítězné na Bílé Hoře, kde sestra Petra – převorka místního kláštera
benediktinek komunity Venio, seznámila účastníky poutě z historii bělohorské bitvy i
následné výstavby kostela. Po prohlídce ambitů a malém pohoštění ve farním sále přejeli
8

poutníci autobusovou linkou do Starých Litovic, odkud při modlitbě slavného růžence prošlo
38 poutníků starou poutní cestou do františkánského kláštera Panny Marie Hájecké. Mši
svatou, která se vzhledem k pěknému počasí konala v ambitech poutního areálu sloužil pro
více než 70 účastníků otec Augustin Šváček,OFMCap. Po mši svaté obdržel každý účastník
upomínku na tuto pouť – malou nástěnnou plastiku Madony. Na závěr se společenství
poutníků (z Prahy, Kladna, Jílového, ale i Roudnice a Liberce) sešlo k vzájemné výměně
informací při kávě a sladkostech.
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.
2. ročník Národní kající pouti SFŘ Velehrad - Svatý Antonínek byla ve dnech 28.-29. 6.
V sobotu po poledni vyšli poutníci z Velehradu, zastavili se v klášterním kostele Zvěstování
Panny Marie v Uherském Hradišti a ve františkánském klášteře. Pokračovali do Kostelan, kde
si prohlédli tamní kostel a dále směřovali po poutní cestě do Ostrožské Lhoty. V pastoračním
centru se sešli ke společné večeři poutníci s hudebníky z Brna spolu s kněžími P. Jakubem
Sadílkem z Prahy, P. Petrem Benešem z Brna a P. Miroslavem Reifem z Ostrožské Lhoty. V
kostele sv. Jakuba během večera chval zazněly písně chval a modlitby. Zúčastnění mohli
přijmout svátost smíření i osobní přímluvnou modlitbu, setrvat před Eucharistickým Ježíšem a
nechat se oslovit Božím slovem, které bylo pro každého připraveno v košíčku. Večer chval
byl krásným spočinutím v Boží náruči. V neděli ráno se poutníci modlili u hrobu P. Antonína
Šuránka a dokončili poslední etapu pouti na Svatý Antonínek, kde hlavní celebrant otec Jakub
Sadílek připomněl, že svatí apoštolové Petr a Pavel byli obyčejní lidé, kteří vedli své obyčejné
životy až do té doby, než prožili osobní setkání s Ježíšem Kristem, kdy byli zasaženi a
proměněni Láskou a jejich život se tak stal neobyčejným. Všichni jsme zváni k tomu,
abychom žili osobní vztah s Ježíšem. Po mši svaté se mohli přítomní zastavit u stolu s
františkánskou literaturou nebo si třeba koupit dřevěné tau – františkánský křížek. Františkáni
nabízeli buchty a sladkosti, které napekly ženy při klášteře a ostatní příznivci františkánské
rodiny. Sestřičky z Velehradu usmažily řízky a protože přidaly něco navíc, dostalo se i na
kolemjdoucí zájemce.Po obědě se zaplnila kaple sv. Antonína a začala beseda o
františkánství. Otec Jakub představil 1. a 2. řád sv. Františka z Assisi a vydal krásné osobní
svědectví o své františkánské cestě. Terciáři mluvili o 3. řádu sv. Františka a odpověděli na
dotazy, jak se žije a co obnáší život v Sekulárním františkánském řádu. Zazněla svědectví a
společně jsme si zazpívali oblíbenou františkánskou píseň „Učiň mě, Pane, nástrojem.“ Sv.
František se stal věrným nástrojem Ducha svatého. Františkáni se snaží jít v životě v duchu
Františkově, podobně jako sv. František ve své době chtějí „obnovit Boží dům“. V kapli sv.
Antonína jsme prožili vzácné chvíle, zřejmě nám sv. František vyprosil Ducha svatého, který
se tam vznášel.
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20. 9. putovali na mariánské poutní místo Hrádek jako každoročně členové a přátelé
MBS z Prahy a okolí. Pěší pouť začala netradičně, ale příjemně v cukrárně na vlašimském
náměstí, kde otec Antonín Klaret koupil všem účastníkům zmrzlinu. Následovalo putování
sázavskými lesy po břehu Blanice při modlitbě růžence. Po mši svaté v kostele sv. Matouše a
modlitbách u milostného obrazu bylo na faře občerstvení poutníků a také beseda, vyprávění a
sdíleni. Pouť jako vždy byla zakončena v sousedních Radešovicích u hrobu P.Aloise
Moce,OFM zakladatele těchto společenství.
kapitulách mezinárodní a národní. Národní kapitula bude ve dnech 5.-7. června 2015 na
Velehradě.
Hrádek má pěkné okolí a tak v údolí pod ním táboří o prázdninách skauti. Zbývá už jen
poznamenat, že cesta lesem ke Hrádku nezklamala houbaře ani letos. Nejvíce hub nacházejí
blízko Hrádku, snad proto, že tam už houbaři z Vlašimi nedojdou.
organizuje MBS u kostela svaté Anežky v Praze 4 na Spořilově.
13.9. Národní pouť SFŘ na Svatý Hostýn, kterou organizoval formátor NR se konala
12.-13.9. 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.
Sobotní program po ranních chválách a snídani pokračoval přenáškou spisovatele
Oldřicha Seluckého o středověku a sv. Františkovi a následovala přednáška o přístupu
k sociální nauce na našich fakultách bratrem profesorem Ing. Lubomír Mlčochem. Obě
přednášky se setkaly s velikým zájmem.
Mši pro naši národní františkánskou pouť celebroval provinciál I. řádu Kapucínů Jiří
Bonaventura Štivar,OFMCap. Po obědě a požehnání (opět v bazilice), se na závěr sešlo asi 50
sester a bratří na nové křížové cestě světla, jako poděkování za dar františkánské cesty
životem. Setkání vedl P. Petr Petřívalský,OFMCap. Křížovou cestu z textů Řehole a
konstitucí sestavil formátor NR Luboš Kolafa. Někteří účastníci pouti pak přespali až do
neděle. Odměnou jim byla procházka po okolí a malé večerní společenství při jídle se
spisovatelem Oldřichem Seluckým. Celou pouť jsme uzavřeli na nedělní mši v bazilice, kde
jsme se soukromě modlili za větší účast celé františkánské rodiny na Národní pouti.
2. setkání seniorů na světový den seniorů 1. 10. v Plzni připravilo společenství seniorů
při římskokatolické farnosti Plzeň – Severní předměstí a MBS SFŘ Plzeň. Akce v Meditační
zahradě a Památníku obětem zla v Plzni-Doudlevci se zúčastnilo 74 seniorů z Plzeňska a
z Prahy. Celé setkání připravil a řídil br. JuniperOFM. Program začal modlitbou růžence
v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho. Po přestávce s kávou a zákusky následovala zajímavá
přednáška P. Benedikta Holoty,OFS „Jak využít čas seniora v dnešní době k oslavě Boží“.
V poledne přišel mezi účastníky plzeňský biskup František Radkovský a vzhledem
k pěknému počasí a také velkému počtu účastníků sloužil s dalšími koncelebranty mši svatou
před kostelem. Následovalo agapé - výborný guláš a mnoho sladkostí, které připravili sestry
z Plzně. Na závěr bylo povídání otce Michaela Pometla o vzniku meditační zahrady, včetně
její prohlídky.
26.11. Ustanovení MBS SFŘ v Sušici a první volební kapitula. Provinciál Bonaventura
Štivar OFMCap slavnostně ustanovil místní bratrské společenství Sekulárního
františkánského řádu (MBS SFŘ) při klášteře v Sušici. Při mši svaté, která se konala v 19
hodin, stvrdili toto ustanovení svým podpisem: bratr provinciál, národní ministr SFŘ br. Jiří
Šenkýř, jeho zástupce br. František Reichel a národní formátor SFŘ br. Luboš Kolafa. Po mši
svaté připravili členové nově vzniklého společenství občerstvení v refektáři kláštera, při němž
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panovalo živé a radostné sdílení. V návaznosti na toto ustanovení nového MBS pak
10.prosince zažilo 14 profesních členů a několik hostů svoji první volební kapitulu pod
vedením formátora NR Luboše Kolafy. Prvním ministrem společenství byl zvolen Miroslav
Sebastian Melcher, jeho zástupcem
akolyta Václav Bedřich Pikeš,
formátorem
Miroslav
Konrád
Melcher, ve své práci sekretářky bude
pokračovat Anna Blažková a už rok
fungující
pokladník
Naděžda
Balejová. Volby proběhly pod
dohledem pověřeného Romualda
Jerolímka OFMCap a za účasti
jmenovaného duchovního asistenta,
Serafina Beníčka OFMCap. Sliby
nově zvolených služebníků se konaly
v kostele před oltářem.

3.3. NÁVŠTĚVY U OTCŮ BISKUPŮ
V průběhu roku bratr ministr Jiří Šenkýř a jeho zástupce František Reichel pokračovali
v návštěvách biskupství v Litoměřicích a Hradci Královém a také u otce kardinála M. Vlka,
o činnosti Národního bratrského společenství ČR tj. zejména o pořádaných akcích
(seminářích, poutích a pod), jednotlivých MBS v rámci diecéze, napojení na Mezinárodní
bratrské společenství SFŘ. Projednány byly i možnosti další spolupráce zejména při zaměření
na rodiny a sociální oblast.

4 ČINNOST NÁRODNÍ RADY
4.1. ZASEDÁNÍ NR
15.2. Praha, klášter františkánů u PMS
zprávy z vykonaných vizitací a voleb ve 4. čtvrtletí 2013:
NR projednala přípravu vydání nového čísla Zpravodaje NBS – uzávěrka 3.3.2014
NR schválila výdaje na Generální kapitulu v Assisi: 1.-.9.11.2014 - 2.200 Eur
Informace o situaci ve vznikajícím MBS v Sušici, termín profese 4.10.1014
Informace o nových zájemcích o vstup do SFŘ v Moravské Třebové.
NR projednala zprávu z mezinárodní vizitace.
Informace o přípravě národní pouti na Antonínek. NR schválila program i finanční
podporu 2.000,-. Kč.
8. Příprava výroční právy za rok 2013 – každý za svou službu
9. Pro archivaci za rok 2013 zašle každý dokumenty za svou službu.
10. NR se dohodla na větším využívání elektronických konzultací.
11. Elektronickou poštou byla projednána zpráva hospodáře o příjmech a vydáních od
23.11.2013 do 15. 2. 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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24.5. Brno klášter kapucínů
1. Jednotliví členové NR informovali o vykonaných vizitacích, volbách a dění v MBS v
minulém čtvrtletí.
2. Zpravodaj NBS: všichni přijali úkoly dle rozpisu a odsouhlasili uzávěrku 9.6.
3. Výroční zpráva: všichni členové dodají shrnutí své služby za rok 2013 do 30.6.
4. Příspěvkový řád – byl projednány principy jeho tvorby.
5. Ekonomka informovala o platbách členských příspěvků a o hospodaření.
6. Přeplatek, který eviduje Mezinárodní rada jí ponecháme k dispozici jako příspěvek na
Generální kapitulu 2014 pro bratry z chudých zemí
7. Při prosbách o dary v případě humanitárních katastrof, které přicházejí od Mezinárodní
rady, budeme odkazovat na Charitu a její akce, nebudeme zakládat vlastní sbírky.
8. Na mimořádné události v Řádu jsme schválili platit 820 € ročně.
9. Mezinárodní vizitace – Zprávu do archivu, výroční zprávya na web.
10. Schválena cesta delegátky – A. Tesaříkové na Generální kapitulu do Assisi 2014.
11. Schválen příspěvek 2000 Kč na setkání františkánské rodiny u PMA v Praze.
12. P. Cienciala z postu vicepostulátora Noskovy kauzy (ze zdravotních důvodů).
13. Komise pro dr. Noska připraví návrh oslav 80. výročí úmrtí a pouť na 18. 4.
14. Schválena změna registrace na min. kultury, která zapovídá NR směnečný obchod,
jehož následky by podle NOZ nesl zřizovatel, čili řád kapucínů.
15. Příprava národní volební kapituly: navržen termín 5.- 7.6. 2015, Velehrad.
16. Celoslovenského setkání SFŘ ve Starých Horách se zúčastní se F. Reichel a
M. M. Janáčková. .
17. Kalendář akcí na 2015 – připraven návrh.
29.-30. 8. Sušice klášter kapucínů
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Informace o uskutečněných akcích.
Zprávy z vykonaných BPV a volebních kapitul
Příprava vydání nového čísla Zpravodaje NBS.
Informace o stavu příprav na GK v Assisi.
Informace o nově vznikajícím MBS v Sušici.
Schváleno vydání knížky J. Pečeného Cesta.
Projednán návrh kalendáře akcí NBS na příští rok.

22. 11. Brno klášter kapucínů
1. Informace o událostech v minulém obdobíuskutečněných akcích.
2. Zprávy z vykonaných BPV a volebních kapitul v MBS
3. Příprava vydání lednového čísla Zpravodaje NBS.
4. Zpráva o Generální kapitule a dění v CIOFS.
5. Projednán program přípravy na volební kapitulu na Velehradě
6. Schválen kalendář akcí NBS 2015 na příští rok.
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5. Generální kapitula SFŘ v Assisi
Ve dnech 1. – 8. 11. 2014 se konala řádná volební kapitula našeho řádu. Na tutom velkou a
rozhodující událost jsme se připravovali po celý rok – především rozjímáním nad texty o
svatém Ludviku a také modlitbou za zdar GK. NR zpracovala podle pokynů příslušnou
dokumentaci a informace o o našem NBS. Veškerou koordinaci zajišťovala Saša Alžběta
Tesaříková – jako náš delegát na GK. Podle pokynů a našich možností jsme též přispěly
částkou 200 € na účast delegátů z chudých a rozvojových zemí.
O svátku všech svatých se v Assisi 80 delegátů kanonicky ustavených NBS Sekulárního
františkánského řádu a několik dalších pozvaných hostí a pozorovatelů. Slavnost začala mší
sv., kterou sloužil biskup diecéze Assisi.
Hlavním tématem kapituly byla otázka "Jak řídit řád s celosvětovou působností, jako je
SFŘ?" Toto téma se prolínalo zevrubnou zprávou odstupující generální ministryně,
konference generálních duchovních asistentů i podrobnou zprávou o hospodaření.
Jednání se týkala rovněž péče o procesy blahořečení a svatořečení, což se týká i našeho dr.
Noska. I když si to mnohdy neuvědomujeme, stojí v dlouhé a pestré řadě osob, které se těší
pověsti svatosti nebo už byly blahořečeny či svatořečeny. V SFŘ máme konečně dva bratry
(jáhny), kteří absolvovali ve Vatikánu kurs pro postulátory těchto kauz.
Jedním z největších úkolů generální volební kapituly bylo zvolit nové Předsednictvo
Mezinárodní rady na léta 2014 – 2020. Volbám předcházelo složité jednání, jak rozdělit
oblasti ve světě. Nakonec byly vytvořeny dvě skupiny pro Evropu (přibližně severní a střední
+ Středomoří), latinskou Ameriku a Španělsko, frankofonní oblasti světa, oblast užívající
převážně portugalštinu, anglofonní Afrika + Amerika, anglofonní Asie a Oceánie. Stranou
zůstávají zvláštní případy dané velmi specifickým historicko-politickým vývojem: Sv. země,
Švýcarsko, Hong Kongu a Macau, Srbsko, Tahiti a Belgie.
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Generálním ministrem se stal Tibor Kauser z Maďarska, zástupkyní ministra Maria Chelito de
Núñez (Venezuela), pro naši oblast Evropy Ana Fruk z Chorvatska, jih Evropy má na starosti
Attilio Galimberti, Španělsko a latinskou Ameriku Ana María Raffo Laos, Silvia Diana
portugalsky mluvící oblast, Jenny Harrington z Jihoafrické republiky anglofonní Afriku a
Ameriku, Augustine Young Asii a Oceánii a Michel Janian (pochází z Arménie, žije v Bejrútu
a má občanství Libanonu a Kanady) frankofonní část světa. Františkánskou mládež zastupuje
Andrea Odak z Bosny a Hercegoviny.
Naše NR informace, závěry a úkoly projednala a zařadila do plánu činnosti. A budou
předány na Kapitule našeho NBS v červnu 2015 nové NR. Informace pro členy jsou k
dispozici jak ve Zpravodaji, tak na našem webu.
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