
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu 

 v České republice - Pozvánka program zasedání Národní rady 

 

Č.j. 30/60 

Zápis z rady zasedání NR NBS SFŘ v ČR 

na 25. 6. 2016 od 9:30 hod. do 16.00hod. 

v Praze u P. Marie Sněžné, vytvořený pro zveřejněný ve Zpravodaji NR 

 

 

Omluven Václav, Magdalena , ostatní členové NR přítomni.Národní duchovní asistent 

přítomen : Klaret OFM, ostatní omluveni. 

 

1. Zahájení, modlitba, sdílení  

Čteno z kap. 22 z listu napomínání sv Fr., chvály a prosby, sdílení osobních prožitků ze 

života. 

Důležité je sladit termíny akcí oblastních setkávání - úkol: najít oblastní koordinátory, aby to 

nemuseli dělat členové NR 

Oznámení: Nový duchovní asistent za minority- p. Koblížek OFMconv. 

2. Vizitace a volby MBS  
Luboš : Poučení z Dokumentů - Národní stanovy : II.2. Život místního bratrského 

společenství: „Pro volební kapitulu připraví rada, dle návrhů členů MBS a se souhlasem 

navrhovaných kandidátů, seznam kandidátů na jednotlivé služby v nové radě MBS. Termín 

volební kapituly nahlásí ministr MBS nejméně 90 dnů předem NR. Ministr MBS je povinen 

nejpozději 30 dnů před slavením volební kapituly informovat o době a místě jejího slavení 

všechny členy MBS s volebním právem.“ 

Projednávané téma : SFŘ má ke kněžím postoj sv. Františka– mají je ve velké úctě. Je třeba 

je respektovat a nevnucovat jim naše osobní názory. 

3. Zprávy z oblastních setkání SFŘ a z poutí  
Oblastních poutí je v SFŘ dostatek, ale nejsou o nich informace na veřjnosti. Koordinátoři 

hlásit termín a místo do kalendáře Františkánů (adresa info@sfr.cz.) 

Současné oblasti pro setkávání: Plzeň – Luboš Kolafa, Praha -Mariánská pouť, K hrobu 

Noska, senioři Hájek – MBS Spořilov, Jihlava - MBS Jihlava, Uherské Hradiště (Antonínek) 

– Hana Reichsfeldová, Olomouc – Marcel Máčalová, Frydek – Místek - MBS, Moravská 

Třebová – k hrobu Česlava a možná i další akce o kterých nevíme. 

4. Nově vznikající společenství SFŘ 

Brno Minorité - 5 manželských párů vstoupili do noviciátu pod vedení p.Kopce OFMConv. 

Na obřadu byla přítomna Hanka. 

. 

5. Setkání služebníků SFŘ v Sušici – program, organizace 

Program sestavený NR: 

Čtvrtek:  
18,00 zahájení mší svatou  -  

Večeře společná 

20:00 Seznámení se navzájem 

20:30 Blok pro týmy – úvod Klaret Bratrství a služba v řádu 

 

Pátek: 

 6:00 chvály 

 7:00 snídaně 

 8:00 mše svatá  
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 9:30 Přednáška Serafin – Emauzští učedníci a  úvodní slovo Hanka     

Reichsfeldové 

10:00 Diskuze  

12:00 Oběd 

14:00 křížová cesta na Andělíček 

16:00 společná diskuze o poslání týmů pro řád   

17:00 jednotlivé týmy mají prostor k osobnímu plánování. 

19:00 Chvály a přímluvné modlitby 

 

 

Sobota: 

  6:00 chvály 

  7:00 snídaně 

  8:00 mše svatá 

  9:00 Program dle dohody – Kolafa-  Benedetto Lino OFS 

12:00 Oběd 

14:00 výlet 

18.00 společenství 

 

 

6. Národní pouť SFŘ  na Svatý Hostýn  

Usnesení: Zaplatíme 2 terciáře z Rakouska a zapojí se do programu na Pouti na 

Hostýn.  

7. Františkánské misie v Uherském Hradišti 
Hanka seznámila NR s programem misií vyplynulý ze schůzky týmu.  

Úkol pro všechny členy NR: Přenést do společenství modlitby za misie v termínu misií, 

který se koná 27.9-2-10.2016 v Uherském Hradišti 

8. Vydavatelská a propagační činnost SFŘ 

Hanka nechala vydat Kartičky, větší část jich ponechala na františkánské misie a malou část 

rozdala členům NR. Ti je uhradí dobrovolným příspěvkem do schránky na dobrovolné dary 

při některém z programů NR. 

Hanka podala návrh k přípravě na oslavu 800 let SFŘ, která proběhne 2021.  Navrhuje 

přítele sv. Františka, kterého dobře osobně zná, aby začal bezplatně psát knihu o SFŘ. 

Témata: vznik SFŘ ve světě , SFŘ v ČR a osobní svědectví františkánské cestě členů.  

Luboš připomenul návrh br. Melchera ze Sušice, že pomůže vytvořit krátký filmový šot o 

SFŘ a dále Luboš podal návrh spořit již nyní peníze na 800 let terciářů. Zatím je navržena 

čtivá Kniha a krátký film. Mohou však být další návrhy – konference, pouť do Assisi apod. 

Luboš připomenul, že je k dispozici odborně vypracovaná historie SFŘ a také historie SFŘ 

v Čechách vč. Statistik od Ing. Františka Reichla, která je velmi důkladné a není proto třeba 

nic dalšího v oblasti historie vymýšlet či financovat. Je třeba prohlédnout všechny zpravodaje 

zpátky a sestavit sborník již napsaných zkušeností. Některé zkušenosti jsou publikovány také 

v Terciářských listech v Plzni, ale možná i jinde z iniciativ místních MBS. Hledáme k této 

práci další pomocníky. 

Zpravodaj:  

Nově navrženým Koordinátorem je schválena NR Zdena Nečadová. Jenom přes její 

adresu je možné žádat redakci o zveřejnění příspěvků. Našetřené příspěvky předá Luboš 

Bendito Lino mezinárodní formace napsal: : Mezinárodní rada doporučuje přenést úkoly na 

nižší pozice (Subsidiarita). Je však třeba jasně zadat kompetence a z vyšší moci pak 

nezasahovat do kompetencí nižších pozic. Ministr slouží na základě rozhodnutí národní rady 

a nikoliv obráceně. 
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Totéž je třeba udělat i pro redakci Zpravodaje.  

9. Projednání aktuální situace - františkánské hroby v Praze 

Marie Vorlová požádá  Judr. Myslilovou z MBS Spořilov o vypracování potřebného 

dokumentu, který si vyžádala Správa hřbitovů v Praze a který by potvrzoval historickou 

kontinuitu s III. řádem a předloží ministryni k dalšímu zpracování podle pokynů dokumentů 

SFŘ a Národních stanov.  

Luboš nesouhlasí s tím, že vyžádaný dokument by byl potřebný pro celé SFŘ v ČR vzhledem 

k současnému právnímu statutu laického sdružení, dle II. VK. Navrhuje proto Dokument 

vyžádaný Marií Vorlovou vystavit vystaven pouze pro účel získání terciářského hrobu z 19. 

století v Praze na Olšanech. Dokument pak nebude sloužit v žádných jiných případech. 

Doporučuje tuto skutečnost v dokumentu písemně uvést. 

 

10. Pouť SFŘ Assisi 

Žádné úkoly nebyly řešeny 

 

11. Vyúčtování 

Markéta upozorní konkrétní MBS, u který není platba dohledatelná v bance na jejich VS a 

dále všichni členové NR budou na správný způsob platby upozorňovat při návštěvách MBS 

Padl návrh, aby kartičky, které zbydou z františkánských misií byly nabízeny za dobrovolný 

dar na formačním semináři  

Termíny 

 Příští zasedání se bude konat 3 a 4.12.2016 v 9:30 v Brně v klášteře kapucínů a bude 

dvoudenní.  
 

 

 

                                                                                       Hana Brigita Reichsfeld 

                                                                                            národní ministryně 


