
Zápis ze zasedání NR NBS SFŘ v ČR 

- klášter kapucínů Brno: 30. 4. od 10:00 hod. - 1. 5. 2016 

(zakončení mší svatou v neděli 10:00 hodin) 

 

 
Program zasedání: 

 

1. Zahájení, modlitba, sdílení  
Kdo nejprve koná a je zapálený láskou, ten ať potom vyučuje.(kap. Řehole) 
 

2. Vizitace a volby MBS  
Úkol doplnit o tabulky, kdo jak dlouho může být volen.  
Čáslav zápis z Voleb poslat, chybí jim ve složce.  
Rozeslat originály VK a BaPV do MBS poštou 
 

3. Formační seminář jarní: Praha Hradčany – reflexe 
Chvála účastníků za program  ses. Zdislavy. Mnozí si přejí některé body přednášky více do 

podrobností. Přímluvná modlitba, jak s ní dál? O jejím používání na formaci bude rozhodovat rada 

pro každý program individuálně. Zpěv byl při přímluvných modlitbách příliš silný. Měl by spíše jen 

podbarvovat. Více času na vlastní program formace. Ohlášky a osobní věci vyřizovat jen v přesně 

omezený čas. Spíše připravit písemnou formou a rozdat. Vymyslet program semináře účelněji, a 

především dodržovat dohodnutý čas.  

4. Rozdělení úkolů a určení zodpovědnosti jednotlivých členů NR za 

určitou oblast služby v NBS 
Rozdělení služeb na akcích NR 

Stravování na seminářích Jana a Lucka. 

 Prodej knih  Lucka.  

Pouť na Hostýn Václav velí celé organizaci.  

Luboš sestaví přehlednou tabulku všech požadovaných služeb 

Schválena pravidelná každoroční duchovní obnova na Velehradu s tímto programem: 

   Velehrad 2017 Jeff –„Návrat k Otci“  – jen pro 50 lidí, je to na 5 dnů od pátku do středy.  

V roce  2018 P.E. Vella – pro 100 lidí.  

 

V roce 2017 Spojíme seminář a akci pro ministry v Praze v Domově mládeže vč. Stravování. Seminář 

se bude konat 17. – 18.3. 2017. Ubytování a stravu zajišťuje Hanka 

Ekonomika: Je nutné dodělat rozpočet na rok 2016 – výhled akcí. Schválit na zasedání v červnu 2016. 

Na začátku roku 2017 schválit rozpočet na rok 2017. Ministr NR bude pověřen radou o jak velké 

částce bude rozhodovat samostatně.  

Je nutno dodržovat zásadu, že každou národní radu budeme mít předem připravenou zprávu 

ekonoma a sekretář jí přiloží k zápisu o zasedání, se zprávou,  že jsme výdaje  schválili.  



Vyúčtování záloh sekretariátu odevzdávat Markétě ke zpracování 14 dní před zasedáním rady. 

5. Zprávy z pracovních týmů a promyšlení programu setkání 

služebníků s NR a DA v létě v Sušici 
Úkol:  revidovat a dodělat seznam pracovníků v týmech 

Duchovní obnova pro týmy v Sušici: 
Obnova k zamyšlení od I. Řádu – „Emaužští učedníci“. Zároveň název obnovy. Bratra z I. Řádu zajistí 
Hanka 
Přímluvné modlitby – Luboš pověří bratra Melchera, aby se Sušičtí ujali přímluvné modlitby, ale musí 
se dohodnout s Hankou 
Zážitkovou akce a schólu s kytarou – zajistí Kolafa ve spulupráci s MBS Sušice 
Členové Národní rady – vysvětlí účel týmu, jejich prostor pro vlastní iniciativu, koordinaci ze strany 
NR. Jejich funkční období přesahuje období NR. - Luboš 
Program setkání upřesníme v červnu. 
Luboš ihned  rozeslat termín. Komu NR, služebníkům (ti mohou a pozvat svého duchovního asistenta 
), národním duchovním asistentům.  
Termín  do 20. 6 musí být  přihlášky u Luboš Kolafy 
 

6. Zpráva z Pastorace povolání v ČR  

Úkol dát na web znovu 

– sestra Marie Hustáková – přišla jako host 
Pastorace povolání. 25.1-28.1. P. Posád, Vítek Zatloukal, Salesián Šetula. Proč je málo  odpovědí na 
povolání od Boha? Povolání je dost, ale odpovědí málo. Ti co odpověděli na povolání, by měli více 
ukázat krásu povolání, a více svým životem, skutky a radostí, než propagací slovy. Musíme být 
pravdivý, mít zdravé kořeny, postavit se čelem k potížím. Co je to povolání? Cesta, na které kráčíme 
s ostatními. Moje cesta k povolání musí být také v souladu se společenstvím, do kterého vstupuji. To 
vyžaduje rozlišování a pomoc duchovních vůdců. Někdy je vhodné doporučit jiné společenství. Proto 
existuje pastorace povolání. Vít zatloukal: Poutě za evangelizaci ale hlavně žít křesťanství, pak budou 
i povolání. Vyprošovat pro mladé za identitu a lidskou zralost. Věnovat se novým znamená mít v 
celé komunitě bezpečný prostor a nenechat to jenom na formátorovi, ale poznat všechny členy, ne 
jen formátora. P. Šetula: propagace prostřednictvím médií. Internet je nás prostředek, ale pro 
mladou generaci je to už prostředí. Spíš tedy facebook a odtud odkazy na statický web. 
Mladí nevstupují do manželského svazku, natož aby vstupovali do svazku v řádu. Spíše vytvářet 
nezávazné akce pro mladé bez hrozby vstupu do řádu. Akce jenom např.: pro 5 lidí a krátký program. 
Hodina stačí. Tak vznikne základ. Netlačit. Každý není povolán. Udělat nezávazně. 
Úkoly: 
Luboš dá tipy Marušce Ritě na mladé ze SFR, z jakého společenství. Ona je osloví na akce Cvilín a tak 
pod. 
Rozhodnutí rady: 
Příspěvek mezinárodní radě: Andrea z mezinárodní rady je potěšená, že mladí pojedou do Polska. NR 
v ČR má mít prioritu starost o mládež. Proto nemusíme dát příspěvek na akci mezinárodní radě, ale 
dát ho mladým od nás.  Jenže my jsme nikoho nenašli. NR odsouhlasila, že do Krakowa nikoho 
nevyšleme. Příště musíme včas hledat v MBS na mezinárodní akce. Dát přihlášku veřejně. 
 
Kdo bude spolupracovat s Maruškou Hustákovou na práci s mládeží? Rozhodnuto, že to může být její 
kamarádka z MBS Husovice. V kontaktu s nimi bude Hanka. 

 

7. Františkánské misie v Uh. Hradišti – zajištění tiskovin, propagačních 

letáčků a pohlednic SFŘ 



Hanka podala návrh , aby se Národní rada se celá zapojila  do františkánských misií. Názory: Každý 

máme své povolání. A nemusí mít povolání k misiím. Národní radě se proto nechává na dobrovolnosti 

přihlášení do misií, členové rady však mají otevřené dveře u organizátorů misíí. Přihlásili se Hanka, 

Luboš, Jana.  Luboš bude mít za úkol koordinaci účasti terciářů a ubytování terciářů u terciářů. Hanka  

bude mít na starosti oblast charity.  

Pro naši činnost je potřeba vymyslet grafiku pro tiskoviny, letáčky, pohlednice. Obrázek, text. Každý 

budeme shánět grafika, který vymyslí návrh. Rada schválí množství a cenu Propagačního materiálu. 

Luboš si myslí, že propagace musí být moderní. Dnes už např. mladé nazajímají webové stránky, která 

jsou statické… 

8. Nastínění setkání  - konference duchovních asistentů SFŘ 
Luboš napíše dopis o plánovaném setkání všem provinciálům. Setkání na Hostýnu. Předběžná osnova 

setkání: pro všechny asistenty v MBS, v NR a pozvat provinciály. Osnova. : Projednání dle dokumentu 

provincie kapucínů č. 6 (pro vnitřní potřebu):  Duchovní asistence SFŘ.  Workshop - sdílení:  Potřeby 

mezinárodní rady SFŘ, NR, MBS a potřeby asistentů. Duchovní asistenti by mohli přispívat do 

Zpravodaje (1x ročně) 

9. Naplánování setkání zástupců NR s biskupy  
Hanka a Luboš sestaví program pro návštěvu biskupů. Naplánuje Hanka. 

 

10. Různé 
Rozeslat prosbu zda někdo zná terciáře – dříve zemřelé sestry. Pátrat u pamětníků. V archivu 
řádu jsou záležitosti až o roku 1994 
Informovat MBS, že sháníme nového ekonoma pro řád, Markéta bude ne konci volebního období 

končit 

 

Příští zasedání 25.6.2016  Praha 
 

1.5.2015 Zapsal Luboš Kolafa, sekretář 
1.5.2015 Přečteno na zasedání NR a schváleno NR 
 
 
Hana Brigita Reichsfeldová, národní ministryně 

 


