VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016
A.

Obecné informace

1. Země: Česká republika
2. Zpráva vypracovaná kým (jméno): Hana Brigita Reichsfeld OFS
(služba): Národní ministryně
(kontakt): hanna@reichsfeld.cz, tel: +420 739 389 235
3. Datum poslední národní volební kapituly: 5. – 6. června 2015
4. 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 OFMCap.
6. Poštovní (doručovací) adresa Národní rady:
Sekretariát NR SFŘ v ČR
Kapucínské náměstí 303/5
60200 Brno
Česká republika
7. Byly nějaké změny ve složení Národní rady v roce 2016? Pokud ano, co se změnilo a proč?
Složení Národní rady bylo stejné téměř do konce roku 2016. V prosinci 2016 na svou službu v NR SFŘ
rezignovala sestra Lucie Anděla Mondeková z osobních a zdravotních důvodů. Na její místo nastoupila
a řádnou volbou byla zvolena sestra Zdeňka Alžběta Nečadová z MBS Jihlava.
8. Pokud máte výkonnou (pracovní, úřadující) radu: byla zde nějaká změna ve složení v roce 2016?
Pokud ano, co se změnilo a proč?
--9. Máte nějaké otázky /požadavky na Předsednictvo CIOFS? Může se to týkat jakéhokoli tématu!
Ano, rádi bychom pokročili směrem k mládeži v naší zemi. Přivítali bychom povzbuzení, osobní svědectví ze života mladých, kteří jsou členy GIFRA. Velmi jsme rádi za rozhovor s Andreou Odak, který
nám poskytla při své návštěvě na Velehradě v únoru 2016. Rozhovor s ní jsme publikovali ve Zpravodaji
NBS SFŘ a byl zveřejněný na webových stránkách SFŘ a webových stránkách františkánů prvního řádu.
Kdybychom měli nějakou brožurku se svědectvími mladých bratří a sester z GIFRA, jistě by to bylo
k užitku.

B.

Statistické informace
1.1.2016

Počet MBS v NBS
Kanonicky ustavené:
Vznikající:
Kanonicky ustavené ale neaktivní:

31.12.2016

2

49
3
0

1

1

783
60

778
58

48/0
0

49/0
0

Počet skupin františkánských dětí:
Počet františkánských dětí:

0
0

0
0

Počet bratrských společenství SFŘ diecézních kněží:
Počet diecezních kněží v SFŘ:

0
1

0
1

Počet skupin členů se soukromými sliby (GK. 36):
Počet členů SFŘ se soukromými sliby:

0
0

0
0

31
3
14
0
0
1
0

32
3
14
0
0
1
0

Počet regionů/oblastí:
Počet profesních členů v NBS:
Počet členů v údobí formace
Počet bratrských společenství /skupin františkánské mládeže:
Počet členů Františkánské mládeže:

Počet duchovních asistentů pro MBS v NBS
OFM
OFMConv.
OFMCap.
TOR
Řeholníků z jiných řádů
Diocézních kněží:
Členů SFŘ:

48

C.

Národní bratrské společenství

1. Mělo NBS speciální formační projekt /aktivity/ a nebo pouti v roce 2016?
9. 1. 2016 se již tradičně konalo v Praze Tříkrálové setkání SFŘ - v klášteře u Panny Marie Sněžné.
13. 2. 2016 byl zahájen XXXV. ročník Cyrilometodějské pěší pouti z Levého Hradce na Velehrad.
Duchovním tématem bylo podle přání Svatého otce Františka „Rok milosrdenství“.
29. – 30. 1. 2016 se v Brně konalo setkání ministrů MBS zaměřené na směřování a priority SFŘ. Vycházeli jsme z dokumentu generálního ministra OFS bratra Tibora Kausera předneseného na GK SFŘ
v Assisi v listopadu 2014 „Jak by měl být takový řád jako je SFŘ spravován a řízen na všech jeho
úrovních?“ Na semináři přednášel P. Robert Mayer OFMConv. na téma „Obrácení se ke Kristu, učednictví a misijní poslání.“ Vyslechli jsme svědectví otce Roberta a svědectví misionářů z Františkánských misií v ČR.
8. – 11. 2. 2016 se bezmála sto padesát františkánů a jejich příznivců z celé České republiky i ze Slovenska sjelo na Velehrad, kde se uskutečnila duchovní obnova pod vedením P. Eliase Vella OFMConv.
z Malty. Ve svých přednáškách se zaměřil na osobu Ducha svatého. Kazatel své promluvy vždy propojil
s odkazem svatého Františka z Asissi. Na Velehrad přijela také sestra Andrea Odak za CIOFS, která našemu řádu v ČR poskytla rozhovor. Velmi jsme se těšili společnému setkání.
18. – 19. 3. 2016 se konal jarní formační seminář v pražském klášteře kapucínů, kdy účastníci byli
formátorem NR seznámeni s projevem GM řádu br. Tibora Kausera na generální kapitule řádu v Assisi
předneseného 3. 11. 2014 týkajícího se základních výzev a některých problémů řádu. V následující
diskuzi se účastníci vyjádřili k předneseným tématům, byly vysvětleny některé nejasnosti a zodpovězeny
dotazy. Formace přispěla k ujasnění si principů života řádu, uvědomění si problémů v naší činnosti a
hledání správných řešení, odpovědnosti rad i členů za naplnění Řehole, GK a NS v životě společenství.
4. 6. 2016 se konal 278. ročník tradiční Mariánské pouti Prahou.
2. – 3. 7. 2016 proběhl 4. ročník františkánské kající pouti na Svatý Antonínek. Nedělní slavnostní mši
svatou sloužil P. Rafael Budil OFMCap. z Brna.
14. 7. – 17. 7. 2016 uspořádalo MBS Olomouc - rodiny františkánské exercicie v kapucínském klášteře
na téma „Modlitba sv. Františka před křížem.“ Přednášel bratr Radek Navrátil OFMCap. z Olomouce.
Sešlo se společenství bratří a sester z různých MBS v ČR a také příznivci sv. Františka.
16. – 17. 9. 2016 se konala tradiční národní pouť Sekulárního františkánského řádu na Svatý Hostýn.
Účastnili se národní duchovní asistenti P. Rafael Budil OFMCap. a P. Antonín Klaret Dabrowski OFM.
Hlavní mši svatou celebroval provinciál františkánů P. Jeroným František Jurka OFM. Navštívil nás
rakouský ministr OFS bratr Alfred Liberát Obermair a národní formátor Rakouska bratr Franz Spanner.
Bratr Liberát mluvil o sekulárních františkánech v Rakousku, o jejich minulosti i přítomnosti a odpovídal
na naše dotazy.
28. 9. – 2. 10. 2016 se konaly Františkánské misie v Uherském Hradišti pod záštitou starosty města a
olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který slavil mši svatou ve farním kostele sv. Františka
Xaverského. Součástí misií byly přednášky, besedy, koncerty, divadla, výstava „Očima mnichů“
ve sklepech františkánského kláštera. Misionáři navštívili nemocné a potřebné, rozmlouvali s lidmi
na ulicích nebo v provizorní „Františkově kavárně“ na faře.

2. – 11. 10. 2016 se konala národní pouť Sekulárního františkánského řádu do Assisi a Říma. Zúčastnili se
bratři a sestry z celé ČR.
14. – 15. 10. 2016 se uskutečnil podzimní formační seminář v Brně. Byla rozebírána kajícnost ve vztahu
k obrácení a modlitbě. Dalším tématem byla správa bratrských společenství (řízení, hospodaření a
evidence).
2. Mělo NBS speciální sociální projekty/aktivity v roce 2016?
Nemáme samostatný projekt ve smyslu sociální nauky církve, spíše se jen podílíme na činnosti řádů a
farností. V našich řadách jsou náměstek ministryně školství, zaměstnanci Centra pro rodinu, Oblastních
charit, někteří bratři promítají františkánství do vědecké ekonomie a do publicistiky. V Lysé nad Labem
byl založen pod vedením naší sestry domácí hospic „Nablízku“.
3. Organizovalo NBS aktivity pro Františkánské děti v roce 2016?
NBS vydává v rámci Zpravodaje NBS SFŘ speciální přílohu pro děti nazvanou „FORMÁČEK“,
v němž se děti nejen terciářů dozvídají o životě svatého Františka a velké františkánské rodiny. Součástí
jsou různé hry a nápady, vystřihovánky atd.
Na poutním místě Svatý Antonínek proběhla tři setkání pro Sekulární františkány a jejich děti a také
pro všechny, kteří přijali 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 pravidelně materiály a dopisy posílané Předsednictvem CIOFS. Po přeložení je vyvěšuje na webové stránky, zabývá se jimi a čerpá z nich náměty pro setkání a národní semináře.
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?
Ano, mají přístup a mohou z nich čerpat. Formační materiály překládáme do češtiny a zveřejňujeme je na
našich webových stránkách. NR upozorňuje na nejdůležitější body a témata prostřednictvím Zpravodaje
NBS a povzbuzuje ministry k jejich využití v místních bratrských společenstvích.

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?
NR neměla v roce 2016 problém s pokrytím svých nákladů, příjmy byly sice o 10.000 Kč nižší než
výdaje, ale na účtu zůstává dostatečná rezerva. MBS většinou své závazky plní a finančně národní radu
podporují, přichází i soukromé dary na náš účet. Bratři a sestry v MBS si navzájem pomáhají a jsou citliví
k potřebám bližních a finančně si pomáhají.
Po výzvě CIOFS o kritické situaci mezinárodní rady zareagovala NR tím, že peníze v obvyklé výši zaslala ihned na konto mezinárodní rady s tím, že se k tématu na dalších zasedáních vrátí a zašle další částku.
Jedno pražské MBS vyzvalo bratry a sestry dopisem k mimořádné sbírce pro mezinárodní radu.

7. Jaký je kontakt NBS s biskupy?
NBS udržuje kontakt s biskupy. Vyměňujeme si přání dvakrát ročně, setkáváme se v rámci každoročních františkánských misií, které se konají v různých diecézích ČR. Osobní setkání s biskupy proběhlo
v uplynulém roce na arcibiskupství v Olomouci a také v rámci setkání koordinátorů Pastorace povolání na
poutním místě Velehrad a v Poříčí nad Sázavou při tradičním vzpomínkovém setkání na významného
františkánského terciáře Dr. Františka Noska, o jehož beatifikaci naše NBS usiluje.
8. Co dalšího považujete za důležité sdělit o Vašem NBS v roce 2016?
V roce 2016 rozvinuly svoji činnost animátorské týmy SFŘ. V současné době máme šest týmů. Jejich
zástupci jsou z různých MBS SFŘ. V rámci NBS se začíná formovat skupina mladších bratří a sester, která se chce zaměřit na mládež. Někteří se již aktivně zapojili a navázali kontakty na poli Pastorace povolání v ČR.
Národní rada dala podnět k vytvoření archivu životních příběhů sekulárních františkánů, jež by byly
v nadcházejících letech použity do knihy, kterou by NBS chtělo vydat k 800. výročí vzniku našeho řádu.
Účelem knihy není teologické pojednání ani historický přehled, ale poukázání na trvalost a neměnnost
odkazu sv. Františka spolu s odkazem na potřebu nekončícího úsilí o evangelizaci. Motivem je ukázat
živost a přiblížit sekulární františkánství po osmi stoletích od jeho vzniku lidem dnešního světa osobitým
způsobem na osudech jejich souputníků a inspirovat se vzájemným sdílením. Tímto působením chceme
podporovat snahu o co nejširší pokoj a dobro v každém z nás i ve světě.

Ve Veselí nad Moravou, 18. 2. 2017

Hana Brigita Reichsfeld OFS
Národní ministryně

