
 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017

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 2017? Pokud ano, co se změnilo a proč?

Beze změny.

8.  Pokud máte výkonnou (pracovní, úřadující) radu: byla zde nějaká změna ve složení v roce 2017?
Pokud ano, co se změnilo a proč?

-

9.  Máte nějaké otázky /požadavky na Předsednictvo CIOFS? Může se to týkat jakéhokoli tématu!

-



B. Statistické informace

1.1.2017 31.12.2017
Počet MBS v NBS

Kanonicky ustavené: 49 49
Vznikající:  0
Kanonicky ustavené ale neaktivní: 0 1

Počet regionů/oblastí: 1 1

Počet profesních členů v NBS: 778 823
Počet členů v údobí formace 58 71

Počet bratrských společenství /skupin františkánské mládeže: 48/0 49/0
Počet členů Františkánské mládeže: 0 0

Počet skupin františkánských dětí: 0 0
Počet františkánských dětí: 0 0

Počet bratrských společenství SFŘ diecézních kněží: 0 0
Počet diecezních kněží v SFŘ: 3 3

Počet skupin členů se soukromými sliby (GK. 36): 0 0
Počet členů SFŘ se soukromými sliby: 0 0

Počet duchovních asistentů pro MBS v NBS

OFM 32 20
OFMConv. 3 2
OFMCap. 14 10
TOR 0 0
Řeholníků z jiných řádů 0 0
Diocézních kněží: 1 1
Členů SFŘ: 0 0
Vysvětlení: Ve všech MBS máme duchovní asiístenty. Minulý rok 
jsem počítal počet MBS ve kterých slouží OFM, OFMCap, OFM-
Conv. Letos jsem pochopil, že jde o počet bratří . Ve srovnání 
s loňským počtem podle MBS lze letos ze statistiky vyčíst počet 
těch z I. Řádu, kteří slouží ve více MBS. 



C. Národní bratrské společenství

1. Mělo NBS speciální formační projekt /aktivity/ a nebo pouti v roce 2017? 

27. - 29. ledna třídenní seminář ministrů MBS a animátorů SFŘ

18. února zahájení 36. ročníku Cyrilometodějské pouti na Levém Hradci

(mše svatá v 9:30 hod.), 26. srpna zakončení 36. ročníku CMP na Velehradě.

4. března Františkánská pouť na Svatou Horu u Příbrami

17. - 18. března jarní formační seminář SFŘ v Praze 

8. dubna pouť ke hrobu br. Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou

(mše svatá v 15:00 hod., hlavní celebrant P. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap.)

3. června Mariánská pouť Prahou (279. ročník)

2. července Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku

(mše svatá v 10:30 hod., hlavní celebrant P. Bartoloměj Černý OFM)

4. - 5. července Dny lidí dobré vůle na Velehradě - stánek s prezentací SFŘ

15. - 16. září Františkánská národní pouť na sv. Hostýn

20. - 21. října podzimní formační seminář SFŘ v Brně 

2. Mělo NBS speciální sociální projekty/aktivity v roce 2017? 

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 pu-
blicistiky. V Lysé nad Labem je pod vedením naší sestry domácí hospic „Nablízku“. 

3.  Organizovalo NBS aktivity pro Františkánské děti v roce 2017? 

NBS pokračuje ve vydávání formačního sešitu pro děti „FORMÁČEK“, v němž se děti nejen terciářů do-
zvídají o životě svatého Františka a celé františkánské rodiny. Součástí jsou různé hry a nápady, vystři-
hovánky, doplňovačky, kvízy.
V rámci některých oblastních setkání SFŘ zveme také rodiny s dětmi. Na poutním místě sv. Antonínek se
SFŘ podílel na týdenním prázdninovém setkání dětí s názvem „Léto se sv. Antonínem“, kde byl jeden den
věnován také sv. Františkovi a děti tak mohli prožít den se svatým Františkem. 

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. Zveřejňu-
je je na webových stránkách a čerpá z nich náměty pro národní setkání a semináře.

5. Mají národní a oblastní duchovní asistenti přístup k publikacím generálních duchovních   asi-
stentů? Jak jsou tyto publikace využívány? Používáte formační materiály z webu CIOFS? Máte ná-
vrh, co by se mohlo dělat?

Formační materiály překládáme do češtiny a zveřejňujeme je na našich webových stránkách, některá ve 
Zpravodaji NBS a povzbuzujeme ministry MBS k jejich využití. 



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  fi-
nančním příspěvkem Mezinárodnímu bratrskému společenství?

NR neměla v roce 2017 problém s pokrytím nákladů. MBS většinou své závazky plní a finančně
národní radu podporují. Bratři a sestry v MBS si navzájem pomáhají a jsou citliví k potřebám bližních a
finančně si pomáhají. 

7. Jaký je kontakt NBS s biskupy?

NBS udržuje písemný i osobní kontakt s biskupy. 

8. Co dalšího považujete za důležité sdělit o Vašem NBS v roce 2017?
       
V druhém roce života  rozvinuly svoji činnost animátorské týmy SFŘ. 

Pracujeme na budování archivu příběhů - svědectví bratří a sester OFS o jejich františkánské cestě. Život-
ní příběhy zamýšlíme vydat knižně do roku 2021 -  k 800. výročí vzniku našeho řádu. 

K jubilejnímu  roku  výročí  Řehole  OFS  vydáme na  podzim 2018  knihu  o  františkánských  terciářích
20. století. Rukopis nám bezplatně poskytla sestra Jitka Dominika Krausová a obsahuje 38 medailonů - 8
blahoslavených, 11ctihodných, zbytek služebníci Boží nebo v 1. fázi procesu. Několik medailonů přidal
P. Bonaventura Štivar OFMCap., který také napsal předmluvu. 

Ve Veselí nad Moravou, 27. 2. 2018 Hana Brigita Reichsfeld OFS
                                                                                                     Národní ministryně ČR


