
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu 

v České republice - zasedání Národní rady 

 

Č.j.  

Zápis ze zasedání NR SFŘ v ČR 

konaného dne 18. 2. 2017 od 10:00 hod. do 16:00 hod. 

v Brně u bratří kapucínů 

 
Přítomni: Hana Brigita Reichsfeld OFS, Jaroslav Antoš OFS, Václav Němec OFS, Luboš 

Kolafa OFS, Marie Magdalena Janáčková OFS, Zdeňka Nečadová OFS, P. Rafael 

Budil OFMCap., P. Karel Koblížek OFMConv. 

Omluveni: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, Jana Heroutová OFS 

Host:  Jiří Šenkýř OFS 

 

Program jednání: 

 

1.  Zahájení – schválena změna pořadí jednotlivých bodů jednání, modlitba, sdílení  

 

2.  Vizitace a volby MBS vykonané za poslední čtvrtletí: 

Jaroslav Antoš – Bav v MBS Ostrava 

Markéta Staršíková – VK v MBS Plzeň 

Václav Němec – VK v MBS Opava 

 

3.  Stanovisko NR SFŘ k otázce zapojení členů SFŘ do KB sv. Pia X.  

Na základě písemného dotazu MBS Zlín národní duchovní asistent P. Rafael Budil OFMCap.  

vypracoval a národní radě přednesl informace k uvedenému tématu. (více na webových 

stránkách www.kapucini.cz/duchovnipotrava/soucasnost). NR rozhodne v této záležitosti až 

po osobní bratrské návštěvě národním ministrem v MBS Zlín. 
 

4.  Hospodář Markéta Strašíková předložila zprávu o hospodaření od minulého zasedání, NR 

ji jednomyslně schválila (příloha č. 1). 

NR převzala zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 a jednomyslně ji schválila (příloha č. 

2).  

(Zprávy jsou přílohou k tomuto zápisu) 

 

5.  NR jednomyslně schválila rozpočet SFŘ pro rok 2017, který je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

NR byla seznámena s finanční situací mezinárodní rady SFŘ (příloha č.4) a s výzvou 

MBS Praha Spořilov (příloha č. 5), oba dokumenty jsou přílohou k tomuto zápisu. Dále 

jednomyslně schválila odeslání našeho členského příspěvku mezinárodní radě ve výši 800 Eur 

v nejbližším možném termínu.  

Host Jiří Šenkýř přednesl žádost, aby NR vytvořila komisi, která by hlouběji promyslela 

postoj SFŘ v ČR k majetku a penězům na základě oběžníku MR 22-14-20 a navrhuje zřízení 

ekonomické rady (nejméně dva členové).  

6.  NR vzala na vědomí Zprávu ze semináře ministrů v lednu 2017, která bude zaslána 

jednotlivým ministrům MBS. 
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7.  NR se zabývala návrhem na zřízení elektronického archivu SFŘ v ČR, který by 

shromažďoval životní příběhy jednotlivých bratrů a sester, příběhy jednotlivých MBS a jejich 

historie, s možností vydat k výročí 800 let SFŘ tištěnou publikaci.   

8.  NR rada se zabývala návrhem Luboše Kolafy ohledně vzniku Oblastních společenství na 

základě bodů GK. Stanovisko národní rada je, že vznik oblastí musí vycházet i z potřeb MBS 

a záleží zejména na iniciativě MBS v uvažované oblasti. Pokud se MBS rozhodnou pro vznik 

oblasti, požádají národní radu o její ustavení a žádost doloží kandidátkou oblastní rady. O 

konečném výsledku rozhoduje národní rada, která má právo oblast ustanovit nebo 

neustanovit. 

9.  Národní rada delegovala Václava Němce a Luboše Kolafu k jednání se Hřbitovní správou 

Olšany o uzavření smlouvy o správě hřbitovních míst ve vlastnictví SFŘ.  

 

10.  NR vyslechla zprávu z únorové duchovní obnovy SFŘ na Velehradě a přivítala iniciativu 

tuto akci zopakovat za dva roky pro další členy SFŘ. 

 

11. NM Hana Brigita Reichsfeld vypracuje do konce února výroční zprávu za rok 2016 

z podkladů, které obdržela od členů NR. 

 

12.  NR se zabývala členskými příspěvky SFŘ. Členské příspěvky na činnost národní rady 

SFŘ jsou dobrovolné, již 15 let stále 150 Kč, a členové národní rady spoléhají na finanční 

solidaritu a spoluúčast bratří a sester z MBS, že budou přispívat s ohledem na potřeby řádu a 

inflaci. 
 

 

 

Příští dvoudenní zasedání NR je svoláno na 27.-28.5.2017 do kláštera bratří františkánů 

v Praze. 

 

 

 

 

 

V Brně 18.2. 2017                               Hana Brigita Reichsfeld OFS 

 národní ministryně 

 


