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VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015
A. Obecné informace
1. Země: Česká republika
2. Zpráva vypracovaná kým (jméno): Sr. Hana Brigita Reichsfeldová
(služba): Národní ministryně
(kontakt): hanna@reichsfeld.cz, tel: +420 739 389 235
2. Datum poslední národní volební kapituly: 5.- 6.června 2015
3. Datum poslední bratrské vizitace: 30. 5. – 2. 6. 2013 -vizitující: Sr. Encarnation del Pozo
5. Datum poslední pastorační vizitace: 30. 5. – 2. 6. 2013 – vizitující: P. Amanuel Mesgun, OFM
Cap.
6. Poštovní (doručovací) adresa Národní rady: Sekretariát NR SFŘ, Kapucínské náměstí 303/5,
60200 Brno, Česká republika

7. Byly nějaké změny ve složení Národní rady v roce 2015? Pokud ano, co se změnilo a proč?
V roce 2015 proběhla národní volební kapitula a došlo ke změnám ve složení Národní rady. Do národní
rady již nekandidovali bratr Jiří Šenkýř (národní ministr), br. František Reichel (zástupce národního
ministra) a sestra Zdeňka Nečadová (sekretářka).
Od června 2015 je národní ministryní sestra Hana Brigita Reichsfeldová (v předcházejícím volebním
období člen). Bratřím a sestrám na začátku služby řekla: „Svatý František nám dává napomenutí,
abychom nade všechno toužili mít Ducha Páně a jeho svaté jednání. Věřím tomu, že když půjdeme v
Sekulárním františkánském řádu cestou svátostí, eucharistické adorace, osobního obrácení, učednictví a
evangelizace, můžeme dojít obrození.“
Zástupcem národní ministryně je bratr Jaroslav Antoš (v předcházejícím volebním období člen NR),
národním sekretářem je bratr Luboš Kolafa (v předcházejícím volebním období národní formátor). Ve
službě národní ekonomky pokračuje sestra Markéta Strašíková. Bývalá zástupkyně pro mezinárodní radu
sestra Alexandra Tesaříková nastoupila na mateřskou dovolenou a staronově je v této službě sestra Marie
Magdalena Janáčková. Do národní rady se znovu vrátil a to do služby národního formátora bratr Václav
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Němec. Novými členy národní rady jsou sestry Jana Heroutová a Lucie Mondeková. S národní radou
úzce spolupracuje náhradní zástupce pro mezinárodní radu bratr Benjamin Jeremiah Vail.
Nově zvolená národní rada - Velehrad 6. června 2015

8. Pokud máte výkonnou (pracovní, úřadující) radu: byla zde nějaká změna ve složení v roce 2015?
Pokud ano, co se změnilo a proč?
9. Máte nějaké otázky /požadavky na Předsednictvo CIOFS? Může se to týkat jakéhokoli tématu!
Prosím o krátkou informaci o Sekulárních františkánech v Jeruzalémě a o kontakt na někoho z nich,
abych se při své další cestě do Izraele v říjnu 2016 mohla s nimi potkat. Jezdím do Izraele pravidelně. Sr.
Hana Brigita

Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu
v České republice
adresa sekretariátu: KLÁŠTER KAPUCÍNŮ, Sekretariát NR SFŘ v ČR, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO
email: info@sfr.cz
IČO: 00676560
http:// www.sfr.cz

B.

Statistické informace
1.1.2015

31.12.2015

Počet MBS v NBS
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Kanonicky ustavené:

50

Vznikající:

Počet profesních členů v NBS:
Počet členů v údobí formace
Počet bratrských společenství /skupin františkánské mládeže:
Počet členů Františkánské mládeže:
Počet skupin františkánských dětí:
Počet františkánských dětí:
Počet bratrských společenství SFŘ diecézních kněží:
Počet diecezních kněží v SFŘ:
Ppočet skupin členů se soukromými sliby (GK. 36):
Počet členů SFŘ se soukromými sliby:
Počet duchovních asistentů pro MBS v NBS
OFM
OFM Conv
OFM Cap
TOR
Řeholníků z jiných řádů
Diocézních kněží:
Členů SFŘ:
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C.

Národní bratrské společenství
1. Mělo NBS speciální formační projekt /aktivity/ a nebo pouti v roce 2015? Prosím, stručně je
popište.

11.1. se konalo v Praze Tříkrálové setkání SFŘ - v klášteře u Panny Marie Sněžné.
14.2. byl zahájen XXXIV. ročník Cyrilometodějské pěší pouti Levý Hradec – Velehrad, pouť byla
zakončena poslední etapou v sobotu 22.8.
27.-28.3.2015 se konal v Brně národní formační seminář. Na semináři zaznělo, že animace formátora na
našich společenstvích by neměla nudit, měla by zapojit ostatní. Co zajímá naše členy? Určitě jsou to
příběhy. Dalším způsobem živé animace je modlit se společně vlastními slovy. Jako ukázku náročnější
metody animace byla scénka ze života sv. Antonína. Bratři a sestry přivítali celonoční adoraci.
29.5. - 7. 6. proběhla v Praze velká evangelizační akce nazvaná Dny víry, do které se zapojili také
Sekulární františkáni a to modlitbou za pražské misie a evangelizaci během 277. ročníku tradiční
Mariánské pouti Prahou. Někteří Sekulární františkáni byli v týmu misionářů.
27.-28.6. proběhla 3. Národní kající františkánská pouť z Velehradu na Svatý Antonínek. Slavnostní mši
svatou sloužil kapucín P. Petr Petřivalský, který společně s bratrem Tomášem povídali o životě kapucínů
v kapli svatého Antonína.
Našimi národními duchovními asistenty zůstali P. Antonín Dabrowski OFM a P. Sebastian Kopec
OFMConv. Za obětavou službu jsme poděkovali P. Petrovi Petřivalskému OFMCap., na jeho místo
nastoupil P. Rafael Budil OFMCap.
V srpnu uspořádalo MBS Olomouc –rodiny františkánské exercicie v kapucínském klášteře na téma
„Eucharistie a život“, přednášela MUDr. Jitka Krausová. Sešlo se pěkné společenství bratří a sester z
různých MBS v ČR a také příznivci sv. Františka.
V srpnu měla naše velká františkánská rodina setkání v Mostaru v Bosně a Hercegovině. Několik dní tam
společně prožili sekulární františkáni a františkánská mládež z různých zemí. Za NBS ČR se zúčastnila
sestra Marie Magdalena Janáčková.
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18.-19.9. se konala Národní františkánská pouť SFŘ na Sv. Hostýn. Pouť byla zahájena mší svatou,
následovala celonoční adorace. Na pouti se představila nová národní rada SFŘ.
V říjnu se Sekulární františkáni zúčastnili Národního eucharistického kongresu v Brně.
23. – 24. 10. 2015 proběhl v Brně na Petrinu formační seminář na téma „Pastorace povolání“. Navštívila
nás Sr. M. Vincenta Kořínková, boromejka, společně s P. Radkem Gottwaldem, oba se věnují pastoraci
povolání v ČR. Národní rada pověřila mladou sestru Marii Ritu Hustákovou z MBS Brno-Husovice, aby
zastupovala NBS SFŘ na poli pastorace povolání. V pátek večer jsme shlédli divadelní představení
jednoho herce „František blázen“. Hodně jsme se nasmáli a připomněli si život sv. Františka. Na semináři
jsme mluvili také o tom, že musíme pochopit mnohem hlouběji, co naše profese znamená. Všichni bratři
a sestry jsou spoluzodpovědníky života SFŘ. Každý bratr a sestra byl osloven, aby se aktivně zapojil do
služby. Začaly se tvořit pracovní týmy v rámci SFŘ ČR, které mají úzce spolupracovat s národní radou a
aktivně se zapojovat do služby v rámci celého národního společenství.
2. Mělo NBS speciální sociální projekty/aktivity v roce 2015? Prosím, stručně je popište.
V rámci vznikajících národních animátorských týmů začala pracovat skupina „Přítomnost ve světě“ –svůj
projekt teprve tvoří.
3. Organizovalo NBS aktivity pro Františkánské děti v roce 2015? Prosím, stručně je popište.
NBS neorganizovalo aktivity pro františkánské děti - začínáme o tom mluvit na formačních seminářích a
jedna sestra se nabídla, že vytvoří metodiku „FORMÁČEK“ pro františkánské děti.
Bylo oznámeno, že na poutním místě Svatý Antonínek se započnou setkání pro Sekulární františkány a
jejich děti, ale také pro všechny dospělé a děti, kteří přijmou pozvání do františkánské rodiny.
4. Dostává Národní rada SFŘ materiály a dopisy posílané Předsednictvem CIOFS pravidelně?
Jak jsou tyto publikace využívány? Máte nějaké návrhy k provádění (které by se mohly
dělat)?
Národní rada SFŘ dostává materiály a dopisy posílané Předsednictvem CIOFS pravidelně - jsme za ně
vděční, velmi děkujeme, čteme je a zakládáme na nich naše setkání a národní semináře.
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5. Mají národní a oblastní duchovní asistenti přístup k publikacím generálních duchovních
asistentů? Jak jsou tyto publikace využívány? Používáte formační materiály z webu CIOFS?
Máte návrh, co by se mohlo dělat?
(Magdalenko, tento bod doplníme až poté, co mi na něj odpoví národní duchovní asistenti).

6. Jsou členové bratrských společenství citliví k potřebě ekonomických příspěvků pro
podporování struktur SFŘ na různých úrovních? Má NBS problém s pokrytím svých
nákladů a/nebo s finančním příspěvkem Mezinárodnímu bratrskému společenství?
Bratři a sestry v MBS si navzájem pomáhají a jsou citliví k potřebám bližních a také finančně si
pomáhají. Toto je zřejmé zvláště na místní úrovni, kde se dobře navzájem znají. Snahou NBS je, aby
všichni Sekulární františkáni v ČR skutečně pochopili potřebu vzájemné podpory na všech úrovních SFŘ.
Členové národní rady se nechali oslovit výzvou zřízení pokladničky na podporu vznikajících i již
založených chudých společenství SFŘ ve světě a pravidelně do ní střádají peníze, které se jedenkrát ročně
přidávají k penězům, které zasílá NBS mezinárodní radě CIOFS. NBS zvládá pokrývat finanční náklady
Mezinárodnímu bratrskému společenství.

7. Jaký je kontakt NBS s biskupy?
Kontakt s biskupy udržujeme, pokračujeme v dobré tradici našich předchůdců v NR. S biskupy jsme
v kontaktu v rámci každoročních františkánských misií, které se konají v různých diecézích v různých
městech ČR.
8. Co dalšího považujete za důležité sdělit o Vašem NBS v roce 2015?
17.-18.4. se uskutečnila v Praze u Panny Marie Sněžné konference k ukončení roku sv. Ludvíka a k 80.
výročí úmrtí Dr. Františka Noska, politika a františkánského terciáře, nazvaná „Služba SFŘ církvi i světu
v 21. Století“, spojená se 79. poutí ke hrobu Dr. Františka Noska do Poříčí n. Sázavou. Z konference je
vydán Sborník. Františkánští terciáři pokračují v úsilí o beatifikaci spolubratra terciáře Františka Noska.

Místo a datum: Ve Veselí nad Moravou, 15.2.2016

Podpis: Hana Brigita Reichsfeldová OFS
Národní ministryně

