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ROHOZHODNUTÍ RADY 

 Národní rada se usnesla přispět na cestu dvou mladších členek na 
celosvětový kongres do Polska. Členky budou optány, kolik jsou schopné si uhradit 
samy, a zbytek z ceny dopravy a ubytování bude hradit NR. 

 

 NR se shodla na tom, že budeme duchovní františkánskou obnovu na 
Velehradě konat v sále v ubytovacím domu a počet účastníků bude max. 170. Kněží 
a sestřičky, které slouží konferenci, budou ubytováni zdarma a nebudou hradit stravu 
ani konferenční poplatek. Členové NR, kteří budou sloužit při konferenci, nebudou 
hradit konferenční poplatek 

 NR se usnesla, že program poutě, průvodce apod. pro pouť do Assisi –po 
stopách sv. Františka, která se koná 2. -8.října 2016, necháme plně na cestovní 
kanceláři 

 
 

           PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI: 

 Na zasedání se projednaly jednotlivé vykonané vizitace a volby v 
MBS. Byla předána písemná dokumentace. Byly vysvětleny tyto postupy:Zánik 
společenství v případě velkého stáří členů, kteří již nejsou schopni plnit povinnosti 
rady. VŽDY řešit přes Národní radu. Někteří členové přejdou do jiného společenství, 
ale zůstanou ve svém původním místě jako modlitební skupina. Nový sbor jim zajistí 
místní radu společenství. Tato nově vzniklá odloučená skupina se musí alespoň 
jednou za rok sejít s domovským sborem. 
 

 Otázka - je povinné napsat písemnou žádost o vstup do SFŘ? ANO. Vstup je 
právní úkon. Žádost musí být PROTO písemně. Podává se před vstupem do 
noviciátu (ne když dochází jako uchazeč.). U vznikajícího společenství podá uchazeč 
žádost Národní radě. Platí příspěvky po přijetí do řádu (tedy od doby, kde se stal 
novicem). 
 

 Byl projednán přeložený zápis z generální kapituly 
v Assisi. Je potřeba postupně seznámit všechna MBS s tříletým tématem kapituly, 
vyvolat diskuzi k palčivým tématům (obrácení, obnova povolání, přinášet celého 
Krista). Diskuze na téma kapituly bude probíhat v lednu a v březnu na seminářích 
NR. NR nesmí zapomenout na otázky, které zpracoval Tibor a na které bychom se 
měli pokusit odpovědět písemně v angličtině mezinárodní radě. 
 
 



 Dalším tématem byly týmy spolupracující s NR. Týmy jsou zřizované v duchu 
závěrů generální kapituly v Assisi. Nejsou volené pro volební období, ale toto období 
trvale přesahují. NR je zastoupena svými koordinátory, ale jinak předpokládá spíše 
tvořivou činnost týmu pod dohledem NR. 
Současně jmenovaní koordinátoři mají za úkol iniciovat společné setkání nebo jinou 
formu komunikace a musí v dohledné době začít pracovat na formulování svých cílů, 
úkolů do blízké budoucnosti. Bez toho, že jednotliví koordinátoři nezavelí se nebude 
v týmech dít nic! Důkladněji se připravovat na semináře Zodpovídá celá rada. Proč 
se mnoho lidí zapojuje v jiných společenstvích do jiných křesťanských aktivit, které 
ale nejsou Františkánské? Protože jim nenabízíme to, co jim nabízejí ona jiná 
společenství. Musíme nabízet mnohem víc a na vyšší úrovni.  
Členové SFŘ potřebují v národním společenství vnímat Boží lásku a bratrství. 
 

 NR projednala další body ohledně poutě do Assisi 
. V současné době je jmenovaná koordinátorkou  
poutě Lucie Mondeková  
 

 NR projednala další kroky ohledně beatifikace dr. Noska 
. Je třeba oživit komisi, která to má na starost.  
 

 NR ocenila práci ekonomky, která organizuje ubytování, stravu a platby na 
duchovní obnovu na Velehradě. S organizací pro 170 hostů je velmi mnoho 
práce. Příště využije ministr více služeb sestřiček z Velehradu. 

 NR se zabývala jmenováním konkrétních služebníků pro lednový seminář 
ministrů a rozdělila konkrétních 20 úkolů, které je třeba vykonat pro hladký 
průběh akce. 
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