Stručný ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY pro zpravodaj

12.09.2015

9,00-16,00

Účastníci

Br. Rafael Budil OFMCap, Hana Brigita Reichsfeldová, Jaroslav Antoš, Luboš Kolafa, Václav Němec, Marie
Magdalena janáčková, Markéta Strašíková, , Jana Heroutová,

Omluveni

Lucie Mondeková, Br. Antonín Klaret Dabrowski OFM, Br. Sebastian Kopec OFMConv.
SETKÁNÍ yufra a sfř v Mostaru a pouť do Assisi

Diskuse

Závěry

Zprávu podala účastnice setkání Magdalena. Setkání organizovali mladí a proto bylo dynamické . Program:
Přednášky a diskuze. Důraz se kladl na rodinu. Zkušenosti manželů terciářů. Péče o nemocné a starší bratry a dialog
s nevěřícími. Eucharistie, povolání. Ekologie + Laudato si. Účastníků 120. Z některých zemí bylo více členů rady.
Odhlasovalo se příští setkání v Litvě.
Odhlasováno, že na příští setkávání pořádané mezinárodní radou pojedou dva členové NR
Navrhujeme společnou františkánskou pouť do Assisi 2.8 – 10.8.2016. Podrobnosti příští rada
PRIORITY SFŘ 2015-2018

V létě proběhla emailová diskuze. Body níže
SMĚŘOVÁNÍ 1.Obrátit se ke Kristu a usilovat o prohloubení našeho sekulárního františkánského povolání. Nastoupit s plnou
vážností cestu konverze, pravého obrácení srdce a mysli. V obojím hraje nezastupitelnou roli formace. Pochopit hlouběji, co naše
profese znamená totiž mít ochotu sloužit našim sestrám a bratřím.
Diskuze k bodu 1:
Členové rady a další dobrovolníci by se měli hlásit pro pomoc ve františkánských se misií. Vyžaduje to darovat Pánu týden
dovolené.
Je problém v komunikaci s organizátory misií. Je potřeba ve větším časovém předstihu místní společenství, aby se včas spojily.
Koho pověříme?
SMĚŘOVÁNÍ 2. Prohlubovat své povolání četbou evangelia. Z evangelia přecházet k životu a ze života k evangeliu". (Řehole 4).
Rozjímat Řeholi a studovat Generální konstituce.
Diskuze k bodu 2: Plníme průběžně již několik období.
SMĚŘOVÁNÍ 3. Zapojit všechny členy Sekulárního františkánského řádu do společné modlitby za františkánskou rodinu s
prosbou o nová povolání (středa 20.00 hodin). Vytvořit modlitební skupinu přímluvců a aktuálně jim předávat modlitební úmysly.
diskuze k bodu 3. Modlitby ve středu od 20,00 běží u několik let. Někde se v MBS zapojili, jinde ani neví, že společná modlitba
SFŘ existuje.. Jak vytvořit
modlitební řetězec? Zatím začneme středou. Modlitební skupinu musí někdo vést a ten pošle zprávu modlitební skupině. Přímluvné
společenství. V MBS hledat členy skupiny - pojení (přednost mail, sms)
SMĚŘOVÁNÍ 4. Vzájemně se v SFŘ potkávat, poznávat, sdílet a to na všech úrovních - koordinace, propojení, jednota (oblastní i
jiná setkávání). Mít společné cíle a aktivity s Františkánskými řády a pracovat společně na dosažení apoštolských cílů, poslání a
evangelizaci. Otevřít se také rodinným příslušníkům a veřejnosti.
diskuze k bodu 4. Využít františkánských svátků pro společná setkání pro více MBS pro informace o františkánství.Setkávat se
častěji než 1 x měsíčně. Existují velmi pozitivní zkušenosti z MBS, kde se scházejí častěji. Pán častějšímu setkávání františkánské
rodiny fandí. Další setkávání však musí zůstat dobrovolné. Je potřebné čas od času vytvořit společenství s necírkevní tématikou
(výlet, posezení, sport) pro ostatní členy v rodinách terciářů, či farníků. Je čas pro modlitbu, ale je čas i pro odpočinek.
SMĚŘOVÁNÍ 5. Přizvat další bratry a sestry k službě a vytvořit tým animátorů SFŘ pro různé oblasti služby. Zorganizovat jednou
za rok společnou duchovní obnovu NR, národních duchovních asistentů a týmu animátorů.
diskuze k bodu 5. Zatím se ozvala jen jedna sestra a spíše s negativní reakcí. Nechápala co nové týmy znamenají.
SMĚŘOVÁNÍ 6. Pochopit povahu vztahu SFŘ - františkánská mládež (YouFra). Převzít odpovědnost vůči YouFra a vyvinout úsilí k
založení YouFra u nás
Diskuze k bodu 6. Zkusme najít někoho, kdo si vezme tuto oblast na starost, účastní se mezinárodních akci YUFRA a na základě
sebraných zkušeností začne hledat spolupracovníky.
SMĚŘOVÁNÍ 7. Vyvinout úsilí o proměnu Zpravodaje NBS SFŘ, vydávat častěji a stručněji. Vyvinout úsilí na rychlou aktualizaci
po webu

Diskuze k bodu 7. Je potřeba se modlit o šéfredaktora. Z minulé rady připomínáme, že Zpravodaj bude stručnější a častější. Byl
vysloven návrh, že obrázky by se měli vrátit do textu.
SMĚŘOVÁNÍ 8. Vytvořit seznam priorit pro tým překladatelského oddělení. Jaké texty překládat přednostně, jaké texty z
minulosti ještě přeložit (např. manuál pro formátory)?
Diskuze k bodu 8: Na stránkách CIOFS se těžko hledají prameny.
Závěry

1. Při všech příležitostech mluvit o potřebě týmů pro Národní společenství. Vytvořit přihlášku a neustále jí propagovat.
2. Při všech příležitostech mluvit o pravidelné středeční modlitbě v 20,00 (dát si budíka do mobilu)
3. Iniciovat ve svých ‘oblastech ‘ společná setkávání více MBS
DLOUHODOBÝ PLÁN AKCÍ NR

Program nr

18.9. - 19.9.2015 Národní františkánská pouť na Hostýnu
23 .10 - 24.10 2015 se koná v Brně Petrinu tradiční podzimní formační seminář na téma "Pastortace
povolání"
12.12.2015 9-16,00 zasedání Národní rady Brno 9,30- 16,30
29.-30.1.2016 proběhne tradiční setkání ministrů MBS v brně Petrinu na téma Týmy animátorů.
Přednáška otec. F Majer Přednáška Františkánské misie.
8.-11.2.2016 Duchovní františkánská obnova s otcem Eliasem Vellou: "Mít ducha Páně a jeho svaté
jednání".
18.3.-19.3.2016 Jarní formační seminář Téma: základní výzvy Mezinárodní
rady (bude upřesněno)
14. 10. - 15.10. 2016 Podzimní formační seminář Téma dar a závazek profese (bude upřesněno)
25.8- 28.8.2016 Setkání NR a Formace NR spolu s duchovními asistenti

Závěry

Odsouhlasili jsme navržená témata od formátora NR. Pořadí námětů ještě upřesníme. Na zasedáních rady vždy
upřesníme témata a řečníky , dle potřeb současnosti na půl roku dopředu.

VYTVOŘENÍ TÝMŮ ANIMÁTORŮ
NR rozhodla vytvořit 6 pomocných týmů. Formační, Přítomnosti ve světě, Zpravodaj Národního společenství, Misijní,
Liturgický, Překladatelský. Koordinátoři týmu vypracují cíle a zorganizují práci týmu. Koordinátoři jsou zatím z řad
NR a Jirka Šenkýř.
Pozvaní členové týmu se budou 1 x ročně scházet v rámci společné duchovní obnovy.

Diskuse

Členové rady a zároveň koordinátoři měli za úkol vytvořit základní koncept týmu. Zatím se to nikomu nepodařilo
Je třeba začít nejprve seznamem ochotných osob. Jemně laděnou přihláškou. Spíše dotazník než přihláška.
PATRONI TÝMŮ:
Formační tým - pro organizaci a přípravu akcí NR-Václav Němec
Liturgický tým - pro organizaci liturgie a zpěvu na akcích NR Jaroslav Antoš
Vydavatelský tým - redakce a vydávání Zpravodaje a jiných tiskovin Hana Reichsfeldová
Překladatelský tým - zajištění veškerých překladů pro NR a mezinárodní radu. Magdalena Janáčková
Misijní tým – zapojení mladých a přátel sv. Františka, zapojení členů rodin, kteří nejsou v SFŘ Hana Reichsfeldová
Přítomnost ve světě – uplatnění sociální nauky, teologie těle a environmentálních aktivit a dalších směrů v církvi v Národním
společenství-Luboš Kolafa a Jiří Šenkýř
Usnesení NR k usnesení volební kapituly v červnu 2015

Výsledek
usnesení
Podrobnosti
na webu

Usnesení Národní rady na jejím 1 zasedání dne 20. 6. 2015 k bodu 5 ‘Usnesení VK ze dne 7.
6. 2015‘: V současné době není splněna žádná z podmínek určených NS pro svolání NNK,
takže ji nelze v lednu 2016 svolat.
K bodu 6. usnesení NVK ze dne 7. 6. 2015 NR rozhodla, že v každém návrhu volebního řádu
bude ustanovení: „Každý člen rady je volen do své služby samostatně, na každou
jednotlivou pozici v radě musí být samostatná volba jednoho člena rady.“ Tento text bude
povinně součástí každého volebního řádu, aby se zamezilo jiným způsobům volby.
Plné znění usnesení najdete na www.sfr.cz/Národní rada SFŘ/Zápisy z jednání

