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Č.j.: 21/18 

Zápis ze zasedání NR SFŘ v  ČR 

konaného dne  3. - 4. března 2018 v Praze u kapucínů na Hradčanech 

 

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

Luboš Kolafa OFS, Marie Magdalena Janáčková OFS, Markéta Strašíková OFS, 

Zdeňka Nečadová OFS,  P. Rafael Budil OFMCap., P. Antonín Klaret Dabrowski OFM  

Omluveni: P. Karel Koblížek OFMConv.,  Jana Heroutová OFS 

Hosté: František Reichel OFS, Ivo Tempír OFS, Pavel Vaněček OFS, Miroslav 

Melcher OFS,  Markéta Kubešová OFS, Ludmila Holásková OFS 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení – schválen navržený pořad jednání, modlitba, sdílení 

 

2. Projednání a stanovisko NR SFŘ v záležitosti užívání hrobových míst na Olšanských 

hřbitovech v Praze: 

Na základě rozhodnutí NR z 12/2017, navrhla NR SFŘ provincii OFM  převzít hrobová místa 

na Olšanech. Vzhledem k tomu, že provincie OFM s převodem souhlasí, rozhodla NR 

jednomyslně předat celou správu hrobových míst provincii OFM v nejbližším možném 

termínu. OFM si sjedná vlastní dohodu s radou MBS Praha PMS. K převodu formou dodatku 

ke smlouvě na Správě pražských hřbitovů je pověřen sekretář NR Luboš Kolafa. 

 

3. Zprávy z vizitací a voleb v MBS: 

Jaroslav Antoš: BaPV MBS Šumperk a MBS Olomouc rodiny 

Zdeňka Nečadová: VK MBS Praha PMS a BaPV MBS Brno Husovice  

Hana Brigita Reichsfeld: VK MBS Hodonín 

Markéta Strašíková: VK MBS Jihlava 

Luboš Kolafa: VK MBS Čáslav 

Jana Heroutová: BaPV MBS Kroměříž 

NR rozhodla vzhledem k připomínkám MBS Brno Husovice, vznesených při poslední 

bratrské vizitaci, vyslat na jejich setkání své tři členy, kteří na připomínky a případné další 

dotazy odpoví. 

 

4. Zpráva o hospodaření: 

NR jednomyslně schválila přednesenou celkovou zprávu o hospodaření za rok 2017 a zprávu 

o hospodaření od minulého zasedání NR (v příloze zápisu). 

- NR jednomyslně schválila navýšení rozpočtu na konferenci OFS/ YOUFRA v Kaunasu, 

Litva, z částky 10.000,- na 20.000,- 
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 - NR schválila  přispět na dva sociální projekty, jeden mezinárodní a jeden národní: 

projekt „Children dinning projekt“ (jídelna a jídlo pro děti v peruánských pralesích): 5.000,- 

(schváleno poměrem hlasů 4 pro a 2 proti) 

a Domácí Hospic v Lysé nad Labem, který vedou terciáři MBS Lysá nad Labem NR 5.000,- 

(schváleno poměrem hlasů 4 pro a 2 proti) 

Převody peněz a navýšení rozpočtu provede hospodář v nejbližší době.  

 

5. Zpráva ze semináře ministrů v lednu 2018: 

Na seminář bylo mnoho kladných ohlasů. Účastníci vysoce hodnotili přednášku provinciála 

kapucínů P. Štivara o podmínkách členství v našem řádu a podílu duchovních asistentů 

při jejich realizaci. Rovněž byla oceněna účast duchovních asistentů na semináři.  

 

6. Jubilejní 40. rok výročí řehole SFŘ: 

Mezinárodní rada plánuje oslavy a prosí národní rady SFŘ o návrhy a podněty k oslavám.  

NR SFŘ navrhuje Místním bratrským společenstvím věnovat zvýšenou pozornost Řeholi 

v trvalé formaci. 

NR SFŘ plánuje vydat k výročí řehole knihu o svatých a blahoslavených sekulárních 

františkánech, na jejímž vydání se již pracuje. 

 

7.  Zpráva ze semináře SFŘ na Velehradě: 

Seminář měl velký ohlas. P. Elias Vella OFMConv. zaměřil přednášky přímo 

pro františkánskou rodinu a bratrským vztahům v ní. 

NR se jednomyslně schválila výdaj 4.000,- pro nákup 50 CD se záznamem semináře a předat 

je s průvodním dopisem P. Rafaela OFMCap. do všech MBS jako formační materiál. 

Formaci lze rozdělit do 12 částí (témat) pro trvalou formaci na setkání MBS. 

 

8. Konference OFS a YOUFRA v Litvě: 

NR jednomyslně rozhodla vyslat na konferenci 2 členy mladého vznikajícího společenství 

v Brně Husovicích, které se schází pod vedení P. Kapistrána OFM. Zároveň souhlasí, aby 

s nimi na konferenci jel také jeden z národních duchovních asistentů a kandidátka do nové 

NR Markéta Kubešová OFS. 

NR pokládá účast na mezinárodní konferenci za potřebnou investici do budoucího růstu 

nejen františkánské mládeže. Z tohoto důvodu NR se jednomyslně rozhodla navýšit částku 

na konferenci z 10.000,- na 20.000,- (viz bod 4) 

 

9. Volební národní kapitula 2018 – příprava: 

VNK se bude konat na Velehradě ve dnech 8.-10.6.2018. Národní ministr volební kapitulu 

3.3.2018 vyhlásí a svolá. 

NR vyslechla Zprávu o činnosti NR za rok 2017 a jednomyslně ji schválila. Na příštím 

zasedání NR bude schvalována zpráva za celé volební období NR.  

NR společně zpracovala plán zajištění VNK. 
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Přítomní kandidáti do nové NR byli stručně seznámeni s rozsahem práce v národní radě, 

s tématy, kterými se národní rada musí zabývat a s delegováním na bratrské vizitace a volby 

v MBS. Vyslechli si také závěrečnou zprávu o činnosti NR za rok 2017. 

Byli vyzváni, aby povzbuzovali další terciáře ve svém okolí ke službě v národní radě. Měli 

též možnost si soukromě vyplnit test k hledání svého obdarování pro službu ve společenství. 

Kandidáti na základě poznání sebe sama sdělili, do kterých služeb v nové národní radě budou 

kandidovat.  

 

10. Různé: 

NR podpoří iniciativu MBS Uherské Hradiště k letošní účasti na Dnech lidí dobré vůle 

na Velehradě. 

Koordinátorka redakčního týmu informovala o stavu sbírání příspěvků svědectví o povolání 

do SFŘ a o situaci ohledně vydávání Zpravodaje NBS. 

 

Ve Veselí nad Moravou  Hana Brigita Reichsfeld OFS 

 13.3.2018    národní ministryně 


