
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu 

 v České republice – Zápis ze zasedání Národní rady 

 
Č.j.: 40/18 

Zápis ze zasedání NR SFŘ v  ČR 

konaného dne  26. května 2018 v Brně u kapucínů 

 

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

Luboš Kolafa OFS, Marie Magdalena Janáčková OFS, Jana Heroutová OFS 

Zdeňka Nečadová OFS,  P. Rafael Budil OFMCap. 

Omluveni: Markéta Strašíková OFS, P. Karel Koblížek OFMConv., P. Antonín Klaret 

Dabrowski OFM  

Hosté: Marie Richterová OFS a Tomáš Richter OFS, Ludmila Holásková OFS, Božena 

Mejzlíková OFS,, Lumír Hurník OFS, Ivo Tempir OFS 

 

Program jednání: 

1. Zahájení – schválen navržený pořad jednání, modlitba, sdílení, seznámení s hosty, novými 

kandidáty do Národní rady 

 

2. Zprávy z vizitací a voleb v MBS: 

Jaroslav Antoš OFS: VK MBS Přerov a MBS Olomouc 

Zdeňka Nečadová OFS: VK MBS Praha sv. Josef 

 BaPV MBS Praha Spořilov a Plzeň s Antonínem Dabrowskim OFM 

Hana Brigita Reichsfeld OFS:  

 BaPV MBS Milotice s P. Rafaelem Budilem OFMCap.       

 BaPV MBS Šternberk s P. Antonínem Dabrowskim OFM 

Jana Heroutová OFS: VK MBS Uherské Hradiště a Zlín 

Václav Němec OFS: VK MBS Krnov 

 BaPV MBS Havířov s P. Karlem Koblížkem OFMConv.  

 BaPV MBS Jablunkov s P. Antonínem Dabrowskim OFM  

 BaPV MBS Opava s P. Rafaelem Budilem OFMCap.  

Magdalena Janáčková OFS: VK MBS Brno kapucíni, Slatiňany a Moravská Třebová  

Markéta Strašíková OFS: VK MBS Brandýs nad Orlicí 

  BaPV MBS Hradec Králové s P. Antonínem Dabrowskim OFM 

 

Luboš Kolafa informoval o žádosti zrušení MBS Třebíč, protože počet jejich členů klesl pod 

pět. 

  

V březnu 2018 provincilál kapucínů P. Dismas Tomaštík OFMCap. zrušil MBS Praha PMA 

na žádost jejich členů, protože počet jejich členů klesl pod pět. 

 

NR vyslechla zprávu o návštěvě v MBS Brno Husovice, do NVK Národní rada obdrží zprávu 

o této návštěvě písemně. 
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NR vzala na vědomí písemnou zprávu Marcely Řezníčkové  z MBS Olomouc rodiny o jejích 

návštěvách MBS v oblasti kolem Olomouce. NR tyto iniciativy vítá a podporuje. 

 

3. NR vzala na vědomí zprávu Luboše Kolafy o dořešení záležitosti užívání hrobových míst 

na Olšanských hřbitovech v Praze převedením formou dodatku ke smlouvě na Správě 

pražských hřbitovů provincii františkánů. 

 

4. Zpráva o hospodaření: 

NR obdrží elektronickou poštou zprávu o hospodaření od minulého zasedání NR a touto 

cestou ji také odhlasuje. 

 

5. Na jednání NR 2.12.2017 přednesl revizor účtů br. Jiří Šenkýř zprávu o  kontrole 

hospodaření NR SFŘ za volební období 2015-2018, ve které bylo upozorněno i na určitá slabá 

místa v činnosti NR. Na dnešním jednání bylo jednomyslně  přijato ke zprávě toto stanovisko: 

„ Národní rada děkuje revizorům účtů za jejich práci, která vytvořila dobrou „zpětnou vazbu“ 

pro její činnost. Nyní si lépe uvědomuje důležitost řádně prováděných zápisů z jednání tak, 

aby zachycovaly přesně všechna rozhodnutí rady i další úkony důležité pro její rozhodování. 

Ohledně upozornění ve zprávě konstatuje, že pochybením NM při úhradě nákladů duchovní 

obnovy Velehrad 2016 nad 50.000,- Kč bez souhlasu provinciála kapucínů se NR zabývala 

hned na následujícím zasedání. NM dodatečně informovala provinciála o úhradě, ten s ní 

souhlasil a měl to za vyřízené.  Ve věci  františkánských hrobů byla sice podepsána smlouva  

s Pražskou správou hřbitovů, ale nedošlo k žádné platbě a následně byly hroby převedeny na 

I. řád františkánů u PMS v Praze, takže NBS SFŘ v ČR již není aktuálním smluvním 

partnerem Pražské správy hřbitovů. Poslední upozornění ohledně závěti sestry Šubrtové je 

bezpředmětné, neboť  NR vzala na vědomí pouze přání sestry ve věci jejího úmyslu o závěti, 

takže žádné konkrétní majetkové záležitosti nebyly řešeny ani nebyly přijaty žádné závazky 

pro SFŘ v této věci. 

 

6. Jubilejní 40. rok výročí řehole SFŘ: 

NR projednala stav příprav vydání knihy o sv. terciářích. Autorkou knihy je sestra Jitka 

Dominika Krausová, zasvěcená panna a spoluautorem P. Bonaventura Štivar OFMCap. 

Kniha bude vydána  na podzim tohoto roku. 

  

7. Konference OFS a YOUFRA v Litvě: 

NR vzala na vědomí zprávu o přípravách naší účasti na konferenci. Za NBS v ČR pojede 

P. Antonín Dabrowski, Markéta Kubešová a Jitka Habáňová. 

 

8. Volební národní kapitula 2018: 

Členové NR obdrží elektronickou poštou Zprávu Národního ministra a členů NR ve 

specifických službách za uplynulé volební období a touto cestou ji také schválí. 

NR společně zpracovala plán zajištění NVK. 

NR vypracovala kandidátku do nové Národní rady. 
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9. Různé 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana v našem řádu: 

Náš řád na základě osobního souhlasu člena řádu zpracovává osobní údaje svých členů za 

použití počítačového programu a současně na evidenčních kartách, které zařazuje do 

kartotéky členů. Jedná se o osobní údaje potřebné pro činnost řádu, které jsou uvedeny na 

členské kartě člena řádu: 

jméno a příjmení,  datum narození,  bydliště,  údaje ohledně členství v řádu včetně křtu a 

biřmování, mailová adresa,  telefonní číslo,  vykonávané služby v řádu.  

Je tak správcem osobních údajů svých členů se všemi právy a povinnostmi správce. Základní 

povinností správce je řádná ochrana poskytnutých osobních údajů a jejich zpracování jen 

k účelu, pro který byly poskytnuty. Dostatečnou ochranou je uchovávání písemností 

s osobními údaji nebo jejich nosičů (CD apod.) v uzamčené skříni nebo uzamčené místnosti, 

do kterých nemají přístup nepovolané osoby. V počítači mohou být osobní údaje uloženy 

pouze v případě, že je vybaven antivirovým programem a přístup je jištěn heslem. Za 

dodržování ochrany osobních údajů a jejich řádná zpracování jsou odpovědny rady (MBS, 

NR) a jmenovitě jejich sekretáři a ministři. Musí být souhlas osoby se zpracováním jejích 

osobních údajů a účelem zpracování. Správce má povinnost informovat o úniku osobních dat 

do 72 hodin, od doby zjištění úniku, příslušnou osobu a Úřad na ochranu osobních údajů. 

Každé porušení povinností obyčejně znamená finanční postih správce. 

Je nutno doplnit v Prováděcích směrnicích NR SFŘ k národním stanovám bod b) čl. 2 Vedení 

písemností  povinnosti vyplývající z nové právní úpravy dle GDPR a prováděcího zákona naší 

republiky (dosud nebyl schválen, musíme počkat). 

 

 

 

Ve Veselí nad Moravou  Hana Brigita Reichsfeld OFS 

 29.5.2018    národní ministryně 
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Elektronicky schválená zpráva o hospodaření: 

 

Sekulární františkánský rád, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno 
----------------------------------------------------------- 

Hospodarení NR 3.3.-25.5.2018 
 

 3.3.2018  25.5.2018 
 ------------------------------- 
Zustatek pokladny hospodár  16987  4476 
Provozní záloha sekretariát  6525  1996 
Zustatek na úcte  242548  294223 
 ------------------------------- 
 

 

Príjmy od 3.3.2018 do 25.5.2018 
******************************* 
Prijaté clenské príspevky  63910 Kc 
Príspevky na Dr.Noska  500 Kc 
Prodej publikací  260 Kc 
Príspevek na cinnost  500 Kc 
-------------------------------------------------- 
Celkem príjmy  65170 Kc 
 ---------- 
 

 

Výdaje od 3.3.2018 do 25.5.2018 
******************************* 
Návšteva Litvy záloha z úctu  9719 Kc 
Seminár v Praze (fa KDM)  2440 Kc 
Cestovné pro cleny NR  5106 Kc 
Poštovné  1735 Kc 
Náklady na Zpravodaj a prání  978 Kc 
Režie NR (sál v Praze 6500 Kc)  9787 Kc 
CD s prednáškou P.Velly  4800 Kc 
Režie sekretariátu  1379 Kc 
--------------------------------------------------- 
Celkem výdaje  35944 Kc 
    ---------- 
 

Za výše uvedené období byly príjmy o 29226 Kc vyšší než 

výdaje. 
Zpracovala: hospodárka M.Strašíková 
 

Ve Svetlé nad Sázavou 25.5.2018 
------------------------------------------ 
 

K zustatku na úcte SFR: 
fond Dr. Noska ciní  24200 Kc 
Platba z MBS PMS bude vrácena  40000 Kc 


