
Zápis z  Národní volební kapituly SFŘ 8.-10.6.2018 na Velehradě

Datum konání: 8. června – 10. června 2018

Místo: Velehrad
Předsedající: Márton Beke OFS, člen mezinárodní rady z Maďarska, v souladu s čl. 74.2, 
písmene f, Generálních konstitucí
Generální duchovní asistent: P. Amando Trujillo Cano TOR

Slavení  kapituly  začalo  v  pátek  8.  června  2018 večerní  mší  svatou,  kterou  celebroval
arcibiskup  Mons.  Jan Graubner (a provinciál františkánů P. Jakub Sadílek).

Sobota 9.6.2018 10:00 mše svatá k Duchu svatému v kapli poutního domu Stojanov, hlavním
celebrantem byl P. Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů.

sobota 9.6.2018 11:00 – 13:00, jednací sál Turistického centra
Odstupující  národní  ministryně  Hana  Brigita  Reichsfeld  OFS  zahájila  jednání  a

předala vedení kapituly Václavu Němcovi OFS, který předložil ke schválení program kapituly
–  schválen  bez  připomínek  a  jednomyslně.  Poté  byl  schválen  jednací  a  volební  řád  také
jednomyslně bez připomínek.

Úvodní  slovo  přednesl  předsedající  kapituly  bratr  Márton  Beke  OFS  z Maďarska,
krátce  se představil  a  vyřídil  pozdrav od generálního  ministra Tibora Kausera.  K našemu
milému překvapení mluvil dobře česky, protože v Čechách studoval, nebylo tedy třeba jeho
řeč  překládat  a  vše  hladce  plynulo.  Márton  řekl,  že  Národní  volební  kapitula  je  vážná
církevně-právní  záležitost  a  zároveň  oslava.  Uvědomujeme si,  že  chceme jít  ke Kristu  ve
společenství, spolu, jak nás naučil svatý František. Jdeme cestou křesťanskou, sekulární, tzn.
žijeme ve světě. Na cestách se nám staví různé překážky, nejsme poustevníci,  nejsme bez
problémů. Svatý Petr šel po vodě za Pánem, my se musíme naučit plavat, skočit do vody. Je to
součást našeho charismatu, být ve světě, zůstat ve světě.

Poté  promluvil  mezinárodní  duchovní  asistent   Fr.  Amando  Trujillo  Cano  TOR.
Mluvil  anglicky,  jeho řeč  překládala  sestra  Regina Anežka  Kirkingová.  Bratr  Amando je
v naší zemi už podruhé. Přečetl si zprávy o činnosti odstupující Národní rady. Tvrdě jsme
pracovali a máme před sebou výzvy. Otevřít srdce Duchu Svatému. Generální ministr našeho
řádu je Duch Svatý, jak říká svatý František. Nezáleží na tom, kolik výzev máme, Duch Svatý
pracuje  v našich  srdcích,  abychom  na  těchto  úkolech  mohli  pracovat.  Bratr  Amando
poděkoval Marii Magdaleně Janáčkové OFS za pomoc při cestě na Velehrad, která se mu
velmi zkomplikovala zrušením jednoho letu z Frankfurtu. 

Dále  nás  pozdravil  slovenský  národní  ministr  Jozef  Gazdík OFS.  Tlumočil  nám
pozdravy slovenské Národní rady a představil nám jejich národní společenství, které má pět
regionů. Poděkoval za dosavadní spolupráci s naším národním společenstvím, zvláště pozvání
na duchovní obnovy s P. Eliasem Vellou, a těší se na další společná česko-slovenská setkání.
Zajímavostí je, že bratra Jozefa a jeho manželku přijímal do řádu před třiceti lety P. Sarkander
Veselka na Moravě nedaleko Znojma. Bratr Jozef popřál jednání naší SFŘ.

.
Po  projevech  hostů  přišel  čas  na  zprávu  národní  ministryně  a  ostatních  členů

odstupující Národní rady:

P. Rafael Zdeněk Budil OFMCap. – národní duchovní asistent
Zpráva byla přečtena, ale zatím nebyla dodána
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P. Karel Koblížek OFMConv. – národní duchovní asistent (2016 – 2018):
V létě 2016 jsem se po naší řádové provinční kapitule minoritů v ČR stal národním

asistentem pro  SFŘ.  Tuto  službu  jsem převzal  po  bratru  Sebastiánovi  Kopcovi.  V tomto
období (od léta 2016 – červen 2018) jsem měl možnost vykonat několik pastoračních návštěv
v různých  společenstvích  SFŘ,  hlavně  ve  Slezsku  a  na  severní  Moravě.  Tyto  návštěvy
probíhaly  současně  s bratrskou  vizitací  některého  zástupce  Národní  rady,  nebo se  jednalo
o volební  setkání  daného  společenství.  Navštívil  jsem 2x  bratrské  společenství  v Ostravě,
v Havířově, v Českém Těšíně, v Krnově a také v Šumperku.

Byl  jsem  vždy  setkáním  obohacen  a  potěšen.  Setkal  jsem  se  s lidmi,  kteří  byli
pohostinní,  rádi  se  také  modlili,  pobývali  spolu,  posilovali  se  vzájemně  ve  víře  a  sdíleli
františkánskou radost. To, co trápí asi většinu sester a bratří v místních společenstvích SFŘ, je
jejich  často  nízký  počet  a  pokročilý  věk.  Namnoze  je  také  bolavým místem fakt,  že  do
společenství patří mnozí, kteří se již dávno setkání a života společenství neúčastní.

Mým osobním nedostatkem, který vnímám jako nejpalčivější, je mé časové omezení
ve službě SFŘ díky dalším povinnostem ve farnosti  v Opavě, kde současně působím jako
farní kaplan. Případně docházejí ještě další neplánované úkoly spojené s kněžskou službou,
které  je  těžké  odmítat.  Jen  částečně  se  mi  daří  službu  ve  farnosti  a  službu  národního
duchovního asistenta spojit.

Věřím, že Duch Svatý bude i nadále v jednotlivých společenstvích SFŘ působit a i
přes různé obtíže, které jsou, nás všechny povede díky darům a charismatům cestou svatého
Františka.

P. Antonín Klaret Dabrowski OFM  – národní duchovní asistent
Zastupuji provincii františkánů v konferenci národních duchovních asistentů od října

roku 2000,  tedy  18  let.  Poslední  tříletí  jsem měl  rozdělené  mým stěhováním z Prahy  do
Uherského Hradiště. Do konce mého pražského pobytu jsem zajišťoval pastorační vizitace a
účast  při  volebních  kapitulách  MBS  většinou  v  Čechách.  Také  jsem  se  podle  možností
účastnil zasedání NR nebo jiných akcí, jako například semináře nebo poutě, ať už v Čechách
nebo na Moravě. S vděčností chci také vzpomenout na pouť do Izraele, které jsem se mohl
zúčastnit  v  roce  2016  právě  jako  národní  duchovní  asistent  se  skupinkou  bratří  a  sester
z některých MBS. Po mém přestěhování jsou MBS v Čechách pro mne dost daleko, ale i tak
jsem zvládl  na některé vizitace přijet  díky dopravě  autem. Myslím však,  že  by provinční
ministři  mohli  národní  duchovní  asistenty  rozdělit  tak,  aby  snadněji  pokryli  celé  území,
protože vedle služby duchovního asistenta jsem konal v Praze ještě službu faráře. To však
mělo i dobrý dopad, především pro zasedání NR ve farních prostorách u PMS nebo třeba pro
závěr Mariánské pouti Prahou v našem kostele. Od září 2017 v Uherském Hradišti mám jako
své zaměstnání službu nemocničního kaplana. Doufám, že územní rozdělení přestalo platit,
také jsem už vykonal některé pastorační vizitace na Moravě. I když jsem se snažil zúčastnit se
na akcích Národní rady, někdy to bylo dost složité. Kromě těchto akcí jsem pravidelně dával
dvakrát  v roce duchovní cvičení  na Velehradě, kterých se účastnili  mimo jiných i bratři a
sestry z různých MBS.
Služba pro Sekulární františkánský řád je dobrou změnou i při mém nynějším zaměstnání a
konám ji rád, musím ovšem někdy volit kompromis.

Hana Brigita Reichsfeld OFS – národní ministryně
Drazí bratři a sestry milované františkánské rodiny, zdravím Vás ze srdce a vítám Vás

na posvátném Velehradě.
Dovolte mi zhodnotit činnost našeho řádu za uplynulé tříletí. 

2



Před  třemi  lety  se  Národní  volební  kapitula  SFŘ dne  7.  června  2015  usnesla  na  těchto
úkolech: 

 Skrze Ducha svatého obnovovat františkánské povolání 
 Prohlubovat  bratrské  vztahy  mezi  sebou,  mezi  MBS  i  mezi  národním  a

mezinárodním společenstvím
 Otevřít naše společenství členům našich rodin, sousedům a lidem v okolí
 Zřídit týmy a zapojit více bratří a sester do služby NBS
 Připravit nevolební kapitulu, projednat ji s MBS a svolat ji na leden 2016
 Zavazuje NR SFŘ, aby do nejbližší nevolební kapituly v rámci volebního

řádu  jasně  stanovila  pravidla  pro volbu 2 členů  národní  rady  bez  určení
služby v souladu s Generální konstitucí  – jedna volba na 1 pozici.

Ad 1) 
Na začátku své služby jako národní ministryně SFŘ jsem napsala všem bratřím a sestrám
prostřednictvím  národního  Zpravodaje  NBS,  že  věřím,  že  když  půjdeme  v  Sekulárním
františkánském řádu cestou svátostí, eucharistické adorace, osobního obrácení, učednictvím a
evangelizace, můžeme dojít obrození. Připomenula jsem slova našeho Otce svatého Františka,
který  nám dal  napomenutí,  abychom nade  všechno  toužili  mít  Ducha  Páně  a  jeho  svaté
jednání. 
V únoru 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
Velly  OFMConv.  z Malty  na  téma:  „Mít  Ducha  Páně a  jeho  svaté  jednání“  (Řehole
sv. Františka 10,8). Ve svých přednáškách se otec Elias zaměřil na osobu Ducha svatého. Své
promluvy vždy propojil  s  odkazem svatého Františka z  Asissi.  Na Velehrad přijela  sestra
Andrea  Odak  za  CIOFS,  a  poskytla  našemu  řádu  v  ČR  rozhovor.  V týmu  služebníků
nechyběli  bratři  1.  řádu,  kteří  celebrovali  mši  svatou,  nabídli  svátost  smíření  a  duchovní
rozhovor.  Školské  sestry  sv.  Františka  sloužily  hudbou  a  zpěvem.  Velmi  jsme  se  těšili
společnému setkání. V únoru 2017 jsme se opět setkali v zastoupení tří řádů sv. Františka na
Velehradě  na  duchovní  obnově,  kterou  vedl  misionář  Jeff  Scaldwell   z Anglie  na  téma:
„Láska  Boha  Otce.“  V únoru  2018  jsme  zde  opět  přivítali  P.  Eliase  Vellu  OFMConv.
s tématem:  „Růst  ve  společenství.“  Společně  s  františkány  ze  Slovenska  jsme  vytvořili
jedinečné mezinárodní společenství. Takto jsme začali novou tradici národních duchovních
obnov v propojení s františkánskými řády. 
V uplynulém volebním období se konaly tři  víkendové semináře pro ministry a animátory
SFŘ: v roce 2016 jsme se zaměřili na směřování a priority SFŘ dle dokumentu generálního
ministra OFS bratra Tibora Kausera předneseného na GK SFŘ v Assisi v listopadu 2014.
Vyslechli jsme osobní svědectví otce Roberta Mayera OFMConv. a jeho promluvu na téma
„Obrácení  se  ke  Kristu,  učednictví  a  misijní  poslání.“  V roce  2017 nám přednášeli  bratři
kapucíni  bratr  Radek  Navrátil  OFMCap.  a  bratr  Konrád  Rek  OFMCap.  na  téma:  „List
sv. Františka ministrovi  řádu.“ V roce 2018 přednášel  P. Bonaventura Štivar OFMCap. na
téma: „Vybrané kapitoly Konstitucí SFŘ“ a „Postavení duchovních asistentů v SFŘ.“ Setkání
bylo poprvé společné pro terciáře a duchovní asistenty SFŘ. Přítomnost bratří 1. řádu nám
byla velkým povzbuzením a slova přednášejících přínosem na naší františkánské cestě. 
Proběhlo šest národních formačních seminářů – o nich podá informace národní formátor SFŘ
bratr Václav Petr Němec OFS.
V roce 2017 jsem navštívila s bratrem Václavem Vendelínem Hájkem některé bratry 1. řádu
včetně provinciálů, sestry klarisky a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera s představením
záměru vystavění františkánské poustevny  na Svatém Antonínku poblíž Velehradu. Prosili
jsme zvláště  o modlitbu. Otec  arcibiskup Jan nám doporučil,  abychom rozšířili  myšlenku
poustevny do všech našich bratrských společenství a požehnal nám. Národní rada SFŘ tento
záměr přivítala a podporuje jej modlitbou. V současné době nabízí náš řád svým členům i celé
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františkánské rodině možnost odejít do ticha do malého domečku na Lopeníku – více nám
o této nabídce řekne bratr Vendelín. 
Ad 2)  
Vyzvali jsme všechny členy Sekulárního františkánského řádu ke společné modlitbě za celou
františkánskou  rodinu  s  prosbou  o  nová  povolání  vždy  ve  středu  večer  od  20.00  hodin.
Začínáme se scházet v rámci oblastí nebo sousedních MBS, více se tak navzájem poznáváme.
Bratři  a  sestry  se  mohou  potkat  na  některé  z tradičních  poutí  pořádaných  NBS  SFŘ  –
každoroční  Cyrilometodějské  pěší  poutě  z  Levého  Hradce  na  Velehrad,  poutě  k  hrobu
Dr. Františka Noska do Poříčí  nad Sázavou, poutě na Svatou Horu u Příbrami,  Mariánské
poutě Prahou či poutě k Panně Marii na Svatý Hostýn. V roce 2016 nás na Svatém Hostýně
navštívil rakouský ministr bratr Alfred Liberát Obermair OFS a národní formátor Rakouska
bratr Franz Scanner OFS. Poměrně nová je tradice kajících františkánských poutí z Velehradu
na  Svatý  Antonínek.  V roce  2017  na  pouti  vystoupila  hudební  skupina  ze  slovenského
Bardejova vedená terciářem bratrem Ludovítem Pacifikem Billým. 
V roce 2016 se konala národní pouť Sekulárního františkánského řádu do Assisi a Říma. Pouť
provázel P. Kryštof Javůrek OFMCap. Zúčastnili se bratři a sestry z celé ČR. 
V témže roce 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. Misie pořádají bratři 1. řádu společně se sestrami františkánkami.
Zapojení terciářů bylo pěkné.
V roce 2017 jsme poprvé jako SFŘ prezentovali náš řád na Velehradě v rámci celonárodní
křesťanské akce „Dnů lidí dobré vůle“. 
Na počátku své služby národní ministryně jsem dala Národní radě SFŘ podnět k vytvoření
archivu  životních  příběhů  sekulárních  františkánů  s  cílem sestavení  knihy,  která  by  byla
vydána k 800. výročí vzniku našeho řádu. Můžeme tak vydat svědectví o františkánské cestě
ve snaze přiblížit sekulární františkánství po osmi stoletích od jeho vzniku lidem dnešního
světa a inspirovat se vzájemným sdílením.
K  jubilejnímu  roku  výročí  Řehole  OFS  připravujeme  na  podzim  2018  vydání  knihy
o františkánských terciářích 20. století. Rukopis nám bezplatně poskytla sestra Jitka Dominika
Krausová, zasvěcená panna. Rukopis obsahuje 38 medailonů bratří a sester: 8 blahoslavených,
11ctihodných,  zbytek  služebníci  Boží  nebo  v  1.  fázi  procesu.  31  je  z  Evropy,  3  z  USA,
3 z Asie, 1 z Afriky. Několik dalších medailonů přidal P. Bonaventura Štivar OFMCap., který
také napsal předmluvu. 
Prostřednictvím bratra Radka Navrátila OFMCap. se nám do rukou dostala kniha P. Patricka
Crasty  OFMCap.  s  názvem  „Duchovní  doprovázení  podle  Svatého  Jana,  milovaného
učedníka“.  Získali  jsme autorská  práva,  nyní  je  kniha  zadána  k  překladu  z angličtiny  do
češtiny, vydání je plánováno na rok 2019. 
Převzít  plně  odpovědnost  vůči  františkánské  mládeži  a  vyvinout  úsilí  k  založení  YouFra
u nás, se nám stále nedaří. Podařilo se nám pouze vyjednat prostor pro setkání s mládeží –
máme otevřené dveře na pravidelné duchovní obnovy pro mládež, které pořádají na Velehradě
vždy na jaře a na podzim bratři 1.řádu a františkánské sestry. Stejně tak máme otevřené dveře
na každoroční seminář „Pastorace povolání“, kterých se účastní převážně řeholníci a řeholnice
z ČR se zaměřením na práci s mládeží. Několikrát jsem tento seminář navštívila, setkala se na
něm s některými našimi biskupy, ovšem nepodařilo se v našich řadách najít bratra či sestru,
jež by se otázce mládeže v rámci SFŘ skutečně věnoval. Velmi povzbuzuji budoucí Národní
radu k hledání vhodných bratří a sester k účasti na zmíněných akcích a následně ke službě
směrem k františkánské mládeži. Vlaštovkou je formující se skupina mládeže v Brně, které se
věnuje bratr Jan Kapistrán Gajdoš OFM. Na evropské františkánské setkání do Litvy v srpnu
letošního  roku  pojede  za  mládež  21letá  kandidátka  SFŘ  z  Čech  společně  s národním
duchovním asistentem a dvěma zástupci SFŘ.
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Ad 3) 
Z MBS Opava vyšla v roce 2016 iniciativa vytvořit františkánskou „metodiku“ pro děti tzv.
„FORMÁČEK“. Národní bratrské společenství  jej vydává v rámci Zpravodaje NBS SFŘ jako
speciální přílohu pro děti, v němž se děti terciářů (nejenom jich) dozvídají o životě svatého
Františka  a  celé  františkánské  rodiny.  Součástí  jsou  různé  hry  a  nápady,  vystřihovánky,
doplňovačky, kvízy.
Na poutním místě Svatý Antonínek se započala týdenní letní setkání pro děti s názvem „Léto
se  svatým  Antonínem“,  kam  jste  všichni  zváni.  Zdejší  oblastní  setkání  pro  Sekulární
františkány a jejich děti jsou otevřena všem, kteří přijmou pozvání. Také na jiných místech
ČR nabízejí terciáři zajímavý program s pozváním pro děti i dospělé. 
Ad 4) 
V roce  2016 jsme se  zamýšleli  nad tím,  jak  pochopit  mnohem hlouběji,  co  naše  profese
znamená,  totiž  mít  ochotu  sloužit  našim  sestrám  a  bratřím.  Všichni  bratři  a  sestry  jsme
spoluodpovědnými  za  život  SFŘ.   Každý  byl  osloven,  aby  se  aktivně  zapojil  do  služby.
Začaly se tvořit pracovní týmy v rámci SFŘ ČR s úmyslem úzce spolupracovat s Národní
radou a aktivně se zapojovat do služby v rámci celého národního společenství. V současné
době máme šest  animátorských týmů. Jejich zástupci jsou z různých MBS SFŘ. Zapojení
dalších bratří a sester obohatilo náš program v rámci společných akcí národního bratrského
společenství. Postupně se nám také daří setkávat se na regionální úrovni a více se poznávat. 
Velmi mě potěšila zpráva sestry Marcely Řezníčkové z MBS Olomouc rodiny, která přišla
krátce před touto kapitulou. Tato sestra se před více než rokem nabídla, že zkusí navštívit
bratrská společenství v okolí Olomouce a v Olomouci, za účelem lepšího vzájemného poznání
a  provázanosti  v  oblasti.  Psala,  že  ji  tyto  návštěvy  utvrdily  v  tom,  že  „setkávání  se
v oblastech“ má svůj smysl a význam. A také napsala o radostech a dobrech, které díky této
zkušenosti zažila a mohla předat dále. Dovolte mi citaci z jejího dopisu: „Nejvíce myslím, že
bylo obohacené naše MBS, kterému jsem vždy na setkáních líčila své poznatky z okolních
společenství.  V jednom společenství  jsem mohla zažít  i  velkou radost  z  toho, že za nimi
někdo přijel jen tak, a myslím, že z tohoto setkání jsme všichni odcházeli s radostí, kterou
jsme  si  navzájem  předali.  Toto  vzájemné  navštěvování  vidím  do  budoucna  jako  hodně
důležitou věc, jak žít svoje povolání co nejvíce osobně, v místě, kde jsme.“
Národní rada se ve svém tříletém období upřímně snažila nabídnout co nejširší program ne
proto, aby vykázala NBS nebo CIOFS činnost, ale ve snaze dát nabídku na setkání k vytváření
společenství, v touze být skutečným nástrojem Božím, kdy výsledkem je pocit sounáležitosti,
společných hodnot, specificky rodinných vztahů.
Ad 5) 
Nevolební kapitula SFŘ nebyla svolána, neboť bod 5 není v souladu s ustanoveními bodu 1.
čl. 68 GK. Neobsahuje, o jakých věcech závažných pro život NBS by měla národní nevolební
kapitula rozhodovat, takže nebylo co s MBS projednávat  a nebylo tak možné připravit pro
jednání NNK konkrétní podklady. NR neobdržela od nikoho řádný návrh, o jakých věcech
závažných pro život NBS by měla NNK rozhodovat.
 Ad 6) 
Tento bod byl vyřešen na zasedání Národní rady dne 20. 6. 2015 následovně: 
NR rozhodla, že v každém návrhu volebního řádu bude ustanovení: „Každý člen rady je volen
do své služby samostatně,  na každou jednotlivou pozici  v radě musí být samostatná volba
jednoho  člena  rady.“  Tento  text  bude  povinně  součástí  každého  volebního  řádu,  aby  se
zamezilo jiným způsobům volby. 
Toto usnesení bylo odhlasováno jednomyslně Národní radou dne 20. 6. 2015.
Závěrem  chci  ze  srdce  poděkovat  vám,  členům  Národní  rady  za  vaši  službu,  vydanost,
modlitby, starost. Děkuji vám všem, bratřím a sestrám v řádu, za modlitby, které jste za mě
obětovali v době mé nemoci. Děkuji duchovním asistentům za podporu, povzbuzení a pomoc.
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Prosím vás za odpuštění, pokud jsem ze své slabosti někomu z vás ublížila nebo jsem něco
udělala špatně. Jak byly ty roky služby krásné, stejně tak byly pro mě náročné. Jsem za ně
Bohu vděčná a neměnila bych. Na samém začátku své služby jsem vnímala, že jsem povolána
na překlenovací období, a takto jsem vám to také řekla. Nyní máme na kandidátce, kterou
navrhuje ještě stávající Národní rada, 8 nových kandidátů plus čtyři ze stávající Národní rady.
Další mohou na vaše návrhy zde na kapitule ještě dnes přibýt. Prosím Vás o laskavost, abyste
mě nenavrhovali na žádnou jinou službu, než na jakou mě navrhla stávající Národní rada.
Potřebuji si odpočinout, věnovat se pastorační práci na Charitě, která je pro mě nová a zvláště
chci věnovat drahý čas své rodině, která mě nyní potřebuje nejvíce. Děkuji vám všem. 
S bratrským pozdravením pokoje a dobra Vaše sestra Hana Brigita Reichsfeld OFS

Jaroslav Antoš OFS – zástupce národní ministryně
Hlavním  úkolem  dle  stanov  je  spolupracovat  s  národní  ministryní  a  zastupovat  ji  v  její
nepřítomnosti.  V  této  roli  jsem  však  byl  jen  výjimečně,  protože  v  případě  potřeby  ji
zastupovali také jiní a zkušenější členové NR.
Soustředil jsem se proto zejména na službu v místních společenstvích. V mém patronátu bylo
ke konci období celkem devět místních bratrských společenství. Ve všech jsem byl na vizitaci
a  na  volbách.  Pro  tyto  služby  jsem  poněkud  upravil  dosavadní  formuláře  volebních  a
vizitačních  protokolů.  V  této  upravené  podobě  pak  byly  rozmnoženy  pro  potřeby  všech
dalších členů a duchovních asistentů Národní rady.
Při vizitacích jsem se zaměřoval zejména na tři otázky:
   – Zda skutečný počet členů místního společenství odpovídá tomu, co vedeme v ústřední
evidenci,  t.j.  zda  společenství  hlásí  všechny  změny  (–  úmrtí,  odchody  členů,  nové  členy
apod.)
   –  Zda  společenství  udržuje  kontakt  se  starými  a  nemocnými  členy,  kteří  se  nemohou
účastnit pravidelných setkávání.
   – Jaký je duchovní život členů, zejména, zda se připojují k liturgické modlitbě církve podle
ustanovení Řehole čl.8 a Dodatku k rituálu část III.
Při vytváření  pracovních týmů při Národní radě jsem převzal  liturgický tým, do něhož se
přihlásilo 17 členů, ale byli i další nepřihlášení dobrovolníci. Mezi nimi jsem pak nacházel
členy  pro  službu  při  mší  svatých  a  modlitbě  breviáře,  t.j.  zpěváky,  lektory,  ministranty,
antifonáře apod. Sám jsem ministroval při poutích na Svatém Hostýně, v jednom případě jsem
tam vedl křížovou cestu.
Pro  modlitby  členů  SFŘ  jsem  sestavoval  modlitbu  Dvanáctku,  dle  Rituálu  doplněnou
o biblické texty a modlitby z breviáře;  toto se teď používá v několika společenstvích jako
vhodná modlitba pro ty, kteří se nemohou modlit breviář. Přál bych si, aby se tento způsob
modlitby ještě více rozšířil, už proto, že se těší oblibě v mnoha zemích.
V posledních letech jsem sestavil měsíční modlitby a modlitební úmysly na celý rok 2017 a
2018,  které  jsou  vhodné  pro  středeční  večerní  modlitbu  františkánských  terciářů.  Byly
zveřejněny ve Zpravodaji NBS. 
 
Marie Magdalena Janáčková OFS – člen NR a Mezinárodní rady - činnost 2015-2018

VK  6.-8.června 2015. Předchozí člen MR sestra Alexandra Tesaříková

1.  Zúčastnila  jsem  se  2.  Evropského  kongresu  OFS  -  YouFra  v  Mostaru  v  Bosně  a
Hercegovině  v  srpnu  2015.  Předvedla  jsem  tam  Powerpointovou  prezentaci  na  téma
„Ekologie a sekulární františkáni v České republice.“ Po návratu jsem vypracovala Zprávu
o aktivitách a závěrech Kongresu.
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 2. Požádala jsem Anu Fruk, našeho zástupce v Předsednictvu CIOFS o všechny Dokumenty
vydané Generální kapitulou v Assisi 2014 a Oběžníky napsané rozeslané do doby naší NVK.
Vše  jsem  přeložila,  abychom  mohli  na  základě  těchto  dokumentů  v  souladu  se  Závěry
Generální kapituly rozvíjet činnost našeho NBS a spolupracovat s CIOFS.  
3. Překladatelský tým aktivně překládal formační materiály vydané Formační komisí CIOFS a
další formační materiály publikované na webu CIOFS  - zde patří VŘELÉ PODĚKOVÁNÍ
sestře TEREZE SKÁLOVÉ. Velký dík si také zaslouží sestra ANDREA KLIMEŠOVÁ, která
s odvahou a na velmi dobré úrovni překládá Manuál pro formaci formátorů. Překlad tohoto
Manuálu je naším dlouholetým dluhem vůči našim bratřím a sestrám. Také děkuji za pomoc
paní  ANNĚ  LORENCOVÉ,  která  překládá  různé  doplňkové  texty.  S překladem  textů
úředního a pracovního zaměření mi pilně pomáhala sestra MARKÉTA KUBEŠOVÁ. Také
jsem spolupracovala se slovenskou členkou CIOFS Lucií Spodniakovou. Jim oběma náleží
velký dík. Všechna tato mnohahodinová a psychicky i fyzicky náročná práce byla udělána
bezplatně.
4.  Překlad  a  zpřístupnění  Instrumentum  Laboris  pro  vyhodnocení  výsledků,  vypracování
odpovědí a požadavků na další spolupráci se povedlo díky několika dalším bratřím, sestrám a
pomocníkům  - opět viditelný důkaz citlivosti členů řádu k potřebám řádu a jejich aktivního
přístupu.
5.  Komunikace  s CIOFS  a  zpracovávání  výsledků  práce  a  zkušeností  s jeho  navrženými
postupy byla vždy hotová a odeslaná včas. Zde děkuji za podporu a spolupráci celé NR, byla
to kvalitní týmová práce. Výroční zpráva byla vypracována, přeložena a odeslána v řádném
termínu.
6. Děkuji také Aně Fruk za vstřícnost a rychlou pomoc při řešení různých problémů.
7.  Obdrželi  jsme 38 oběžníků a ke každému byla jedna i  více různě  dlouhých příloh (2-
30stránek)
8. Děkuji  za promptní řešení  mé neúčasti  na XV. GK v Římě, díky naší  ministryni  Haně
Reichsfeld, naší NR a spolupráci s Předsednictvem CIOFS.
9. Dokumenty z Gkap. jsou všechny přeloženy, ale realizace již bude záležitostí nové NR.
Také realizace oběžníku č. 38 s nově stanovenou výší příspěvku do MBS, překlad brožury o
Iniciační formaci a řešení WYD a YIG v Panamě čeká novou NR.
  
Václav Petr Němec OFS – národní formáror
Každý kalendářní rok pořádá NR dva formační semináře – jarní (JFS) a podzimní (PFS). Po
zvolení nové NR v roce 2015 se uskutečnil ve dnech 23.-24.10. v Petrinu v Brně podzimní
formační seminář na téma „Pastorace povolání“, kde přednášejícím byla sestra M. Vincenta
Kořínková, boromejka, a P. Radek Gottwald. Diskutovali jsme o tom, co pro nás znamená
profese  a  začaly  se  tvořit  pracovní  týmy  pro  spolupráci  s NR a  zapojením se  do  služeb
v národním společenství.
V roce  2016 byl  JFS  18.  -  19.3.  u  kapucínů  v Praze,  kdy  účastníci  byli  formátorem NR
seznámeni  s projevem  GM řádu  br.  Tibora  Kausera  „O základních  výzvách  a  některých
problémech  řádu“  předneseného  3.11.2014 na  GK řádu  v Assisi.  V následující  diskusi  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
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v životě bratrských společenství.
Podzimní formační seminář 14.-15.10.2016 byl uspořádán v Petrinu v Brně, na kterém byla
rozebírána kajícnost a obrácení sestrou Siardou Trochtovou, modlitba a obrácení formátorem
NR.  Dalším  tématem  bylo  hospodaření  a  evidence  u  bratrských  společenství  přednesené
bratrem Václavem  Němcem,  kdy  v následující  diskusi  se  probíraly  nejasnosti  a  byly
vysvětleny. Účastnilo se 30 členů řádu.
V roce  2017  se  jarní  formační  seminář  uskutečnil  ve  dnech  17.3.  -  18.3.2017  v Praze
k papežské  encyklice  „Laudato  si“,  se  kterou  33  účastníků  semináře  seznamoval  člen
Papežské akademie společenských věd náš bratr Lubomír Mlčoch. V následující diskusi se
účastníci vyjádřili k předneseným tématům, byly vysvětleny některé nejasnosti a zodpovězeny
dotazy.  Formace  přispěla  k lepšímu  pochopení  františkánských  postojů  ke  Stvoření  a
prohloubení naší spirituality.
Podzimní  formační  seminář  se  uskutečnil  ve  dnech  13.  10.-  14.  10.  2017,  kdy  byla
formátorem NR probírána správa našeho řádu, zejména postavení a činnost Národní rady a
Místního bratrského společenství. Zúčastnilo se 34 členů řádu a jejich dotazy k fungování
našeho řádu byly srozumitelně zodpovězeny.
V roce 2018 byl jarní formační seminář uspořádán v KDM u sv. Ludmily v Praze ve dnech
16.-17.3. a účastnilo se ho 22 členů řádu. Formátorem NR byli účastníci seznámeni se závěry
XV. Generální kapituly SFŘ a s referenčními rámci pro jednotlivé prioritní oblasti. V diskusi
zazněl požadavek rozeslat tyto materiály ministrům MBS.

Luboš František Kolafa OFS – sekretář
Sekretář  průběžně  evidoval  a  kontroloval  všechny  karty  členů  v souladu  s EU  směrnicí
o ochraně  dat.  Data  jsou  vedena  v papírové  a  elektronické  podobě.  Papírová  data  jsou
uzamčena v bytě sekretáře a elektronická data pod heslem v počítači s antivirem v databázi
NR.  Sekretář  obnovuje  data  na  základě  vizitací  a  volebních kapitul  v MBS a  na  základě
hlášení z MBS. Zprávy předávají delegáti osobně na zasedání NR v papírové formě a jsou
dále zpracovávány pouze sekretářem.

01.01.2016 31.12.2016 31.12.2017 25.5.2018
Počet MBS v NBS  
Kanonicky ustavené: 48 49 50 47
Vznikající:  3 0 0
Kanonicky ustavené ale neaktivní: 2 0 1 1

 
Počet regionů/oblastí: 1 1 1 1

 
Počet profesních členů v NBS: 783 778 761 760
Počet členů v údobí formace 60 58 60 43

 
Počet  bratrských  společenství  /skupin
františkánské mládeže: 48/0 49/0 50/0

48

Počet členů Františkánské mládeže: 0 0 0 0
 

Počet skupin františkánských dětí: 0 0 0 0
Počet františkánských dětí: 0 0 0 0
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Počet  bratrských  společenství  SFŘ  diecézních
kněží: 0 0 0

0

Počet  diecézních  kněží  v  SFŘ:  (v  různých
MBS) 1 1 1

3

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

0

Počet členů SFŘ se soukromými sliby: 0 0 0 0
 

Počet duchovních asistentů pro MBS v NBS  
OFM 31 32 32 32
OFM Conv 3 3 3 3
OFM Cap 14 14 14 14
TOR 0 0 0 0
Řeholníků z jiných řádů 0 0 0 0
Diecézních kněží: 1 1 1 1
Členů SFŘ: 0 0 0 0

Doplňuji statistiku o tyto informace: v období 2015-2017 byla zrušena 3 společenství: Staré
město a Podolí v roce 2017 a Praha PMA v roce 2018. Všechna společenství zanikla z důvodu
stavu členů pod minimální hranici  5. Zbývající členové přešli  do jiných MBS. Kanonicky
ustavené, ale neaktivní společenství  se žádostí  o zrušení  je Třebíč.  Žádost  o zrušení bude
projednána ještě stávající Národní radou.
Počet členů ubývá především úmrtím. Čtyři členové vystoupili z řádu. Důvodem byl přestup
do jiného řádu, odchod z katolické církve a hledání nové cesty v životě.
Vznikla nová společenství: Sušice – v roce 2015 – jako úplně nové společenství, které z 12
členů po ustanovení v roce 2015 vyrostlo na 22 členů v roce 2018 a několik dalších přátel
svatého Františka, a dále Lysá nad Labem v roce 2016, které vzniklo rozdělením společenství
Stará Boleslav.
Sekretář  vedl  evidenci  veškeré  korespondence  jménem NR v papírové  a  digitální  formě.
Rozesílal dopisy na základě pokynů ministra. 
V roce 2016 odeslal 66 dopisů. V roce 2017 36 dopisů, v roce 2018 88 dopisů (včetně pozvání
na NVK).
Sekretář vyhotovoval zápisy ze zasedání NR a předkládal jejich znění k redakci radě a podpis
ministra.
Zápisu ze zasedání bylo 14. Z Národní rady odešla v roce 2017 členka rady Lucie Mondeková
a  do  rady  byla  zvolena  sestra  Zdeňka  Nečadová,  která  již  sloužila  v předešlé  NR.
Z konference duchovních asistentů byl ze služby po volebních kapitulách řádů bratří v roce
2017 odvolán P. Sebastian Kopec OFMConv. a byl jmenován P. Karel Koblížek OFMConv.
A dále byl ze služby odvolán P. Petr Petřivalský OFMCap. a byl jmenován Zdeněk Rafael
Budil OFMCap.
Sekretář předával archiválie do archivu NR v Brně v klášteře kapucínů, kde je zařazuje do
zamčené skříně spolupracovník NR.
Sekretář vedl evidenci skladu knih v Brně v klášteře kapucínů. Každým rokem vykonal revizi
skladových zásob. Evidence zásob je vedena na evidenčních kartách, kam zapisují jednotliví
prodejci své odběry. Poslední prodej je domluven na volební kapitule 2018 na Velehradu.
Sekretář dále řídil zveřejňování zpráv ze zasedání a dalších akcí na webu NR (www.sfr.cz) a
dále se staral o Facebook NR a Twitter NR (především zveřejňování akcí NR a formačních
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textů)  a  zajišťoval  hromadné  rozesílání  mailů  do  MBS prostřednictvím  google  -  skupin.
Jednalo se především o plánované akce a modlitební úmysly.
Sekretář  rozesílal  do  MBS  přihlášky  na  akce  NR  a  evidoval  objednávky  ubytování  a
stravování pro akce NR včetně Národní kapituly. Jednalo se celkem o 10 akcí.
Plnil  další  úkoly  vyplývající  z rozhodnutí  NR  a  ministra.  Staral  se  o  formaci  nově
vznikajícího společenství Sušice i po jeho ustanovení. Projednával předání hrobových míst
v Praze na Olšanech a účastnil se setkání s biskupy spolu s ministryní. Organizuje každým
rokem oblastní pouť na Svatou Horu u Příbrami.

Pavel Nebroj OFS – revize účtů
KONTROLA HOSPODAŘENÍ NÁRODNÍ RADY SEKULÁRNÍHO 
FRANTIŠKÁNSKÉHO ŘÁDU ČR V LETECH 2015 – 2017
     Národní rada sekulárního františkánského řádu (dále jen NR SFŘ) účtuje podle zákona
563/1991Sb.  v  platném  znění  v  soustavě  účetnictví  (dříve  podvojné  účetnictví)  a  podle
vyhlášky č.504/2002Sb.ve znění pozdějších předpisů. Dále dle účetních standardů č.401 až
414,  podle  kterých  účtují  účetní  jednotky,  u  nichž  hlavním  předmětem  činnosti  není
podnikání.

     Účetnictví je přehledné a kompletní. Pokladní kniha je pečlivě ručně vedená.  Za vedení
účetnictví patří poděkování sestře ekonomce a účetní Markétě Strašíkové.

     SROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
     Srovnání nákladů a výnosů je v tabulkách. 
    Hlavním výnosem (příjmem) Národní rady SFŘ jsou členské příspěvky, které jsou ve výši
150,-Kč na člena za rok.
Proto je důležité, aby jednotlivá Místní bratrská společenství sekulárních františkánů platila
tyto příspěvky včas, aby bylo možno hmotně zajistit činnost Národní rady pro nás, sekulární
františkány.
     Ztráta v roce 2015 je způsobena zvýšenými náklady na františkánské tiskoviny a náklady
na volební kapitulu.
Příjmová stránka v roce 2015 je nižší, zejména v oblasti darů a příspěvků z akcí.
Vyrovnané jsou příjmy z přijatých členských příspěvků ve sledovaném období 2015 až 2017.
    Vysoký hospodářský výsledek v roce 2016 je způsoben celkově nižšími náklady, nejvyšším
nákladem byly výdaje na františkánské poutě a semináře: 59 tis. Kč. 
V  tomto  roce  převyšují  příjmy  výdaje  o  103  924  Kč.  Tím je  de  facto  srovnán  záporný
výsledek z roku 2015.
      Také v roce 2017 příjmy převyšovaly výdaje, a to o 55 452,- Kč.
Největší náklady jsou spojené s Generální kapitulou. 
    Do nákladů se také promítá skutečnost, že Národní rada proplácí náklady na semináře,
které pro členy SFŘ pořádá.
   Účetnictví  je přehledné,  kompletní  a průkazné,  za což patří  poděkování sestře Markétě
Strašíkové, ekonomce Národní rady.
     Rovněž v roce 2018 se očekávají vyšší náklady, protože je to rok voleb do NR SFŘ. 
Přehledně je provedena inventura zásob františkánské literatury a předmětů (nášivky, trička,
tau) pro potřeby našeho řádu.
    Společnost nepodává přiznání k dani z příjmů právnických osob, protože její příjmy nejsou
předmětem daně  nebo jsou  od  daně  z  příjmů osvobozeny dle §18a  odstavec  1 nebo  §19
odstavec 1 zákona 586/1992 o daních z příjmů v aktuálním znění od 1.1.2017.
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  Národní rada platila příspěvek Mezinárodní radě SFŘ ve výši 1 euro ročně na člena našeho
řádu. 
    Hospodaření  v  letech  2015  až  2017  bylo   odpovědné.  Národní  rada  Sekulárního
františkánského  řádu  České  republiky  vede  přehledné  a  úplné  účetnictví.  Za  celé  tříleté
sledované období je rozpočet vyrovnaný, je snaha, aby výdaje odpovídaly příjmům. Ztráta
roku 2015 byla kompenzována v roce 2016.
V žádném roce nebylo hospodaření  Národní rady zatíženo půjčkou, což svědčí  o  dobrém
hospodaření.
   Poděkování za dobré hospodaření v letech 2015 až 2017 patří zejména sestře  ministryni
Mgr. Haně Brigitě Reichsfeld, která se pečlivě stará o hmotnou a duchovní stránku fungování
našeho  Národního  sekulárního  františkánského  společenství.  Stará  se  o  naši  formaci  a
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povzbuzení  prostřednictvím bratrských  a  pastoračních  vizitací.  Poděkování  patří  také  celé
Národní radě SFŘ, kteří se obětavě starali o naši františkánskou formaci a službu místním
bratrským společenstvím. Poděkování patří také všem, kteří se podílejí na vydávání našeho
Zpravodaje.
Pán Bůh zaplať všem členům Národní rady za jejich obětavou a nezištnou službu.

Po přednesení zpráv poděkovala odstupující  ministryně za spolupráci  bratřím, kteří
Národní  radě  pomáhali  a  zajišťovali  různé  služby:  bratru  Františkovi  Choubovi,  Pavlu
Nebrojovi,  Jakubovi  Fejkovi,  Jiřímu  Šenkýřovi,  Miloslavu  Mülerovi,  Václavu  Vendelínu
Hájkovi a sestrám Regině Anežce Kirkingové a Věrce Eliáškové.

Václav  Němec  vyzval  přítomné  delegáty  k připomínkám k předneseným  zprávám  a  poté
k hlasování.

Zprávy byly jednomyslně bez připomínek schváleny.

Sobota 9.6.2018 14:30 – 18:00, jednací sál Turistického centra
Druhá část kapituly již vedl bratr Márton Beke OFS.

Fr. Amando Trujillo Cano TOR je přítomen jako svědek.
Národní  volební  kapitula  byla  zahájena  modlitbou  dle  Rituálu,  písní  k Duchu  Svatému  a
četbou z Písma svatého (2. Ef. 1,3-10) s chvilkou ticha k modlitbě a rozjímání. 
Sekretářem kapituly byla určena Alena Růžena Hrbková OFS, skrutátory Jindřiška Kučerová
OFS a Petr Tesařík OFS.

Volitelů přítomných na zahájení kapituly bylo celkem 76 ze 125 možných.

Volba národního ministra:
Kandidáti: Luboš Kolafa OFS, František Reichel OFS. 
Delegáti navrhli Zdeňku Nečadovou, ta kandidaturu odmítla.
Výsledek volby: Luboš Kolafa OFS 28 hlasů

František Reichel OFS 47 hlasů službu přijal
Miroslav Melcher 1 hlas

Volba zástupce národního ministra:
Kandidáti: Luboš Kolafa OFS, Božena Mejzlíková OFS. 
Výsledek volby: Luboš Kolafa OFS 60 hlasů službu přijal

Božena Mejzlíková OFS 16 hlasů

Volba formátora:
Kandidáti: Ludmila Holásková OFS, Božena Mejzlíková OFS. 
Delegáti  navrhli  Václava  Němce  OFS  – odmítl,  Františka  Nováka  OFS  – odmítl,  Pavla
Vaněčka OFS – odmítl, Lumíra Hurníka OFS – odmítl
Výsledek volby: Ludmila Holásková OFS 67 hlasů službu přijala

Božena Mejzlíková OFS 9 hlasů

Volba sekretáře:
Kandidáti: Zdeňka Nečadová OFS 
Delegáti navrhli Naděždu Balejovou OFS – kandidaturu přijala, Boženu Mejzlíkovou OFS –
odmítla,  Alenu Růženu Hrbkovou OFS – odmítla, Pavla Vaněčka OFS – odmítl, Markétu
Strašíkovou OFS – odmítla, Luboš Kolafa – zvolen zástupcem ministra – odmítl
Výsledek volby: Zdeňka Nečadová OFS 60 hlasů službu přijala

Naděžda Balejová OFS 16 hlasů
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Volba hospodáře:
Kandidáti: Marie Richterová OFS 
Delegáti navrhli Naděždu Balejovou OFS – odmítla, Pavla Nebroje OFS – odmítl, Alena 
Růžena Hrbková OFS – odmítla
Výsledek volby: Marie Richterová OFS 74 hlasů službu přijala

neplatný 1 hlas
zdržel se hlasování 1 hlas

Volba zástupce do mezinárodní rady:
Kandidáti: Markéta Kubešová OFS 
Delegáti navrhli Petra Tesaříka OFS – odmítl, Terezii Skálovou OFS – odmítla, Hanu Brigitu
Reichsfeld OFS – odmítla
Výsledek volby: Markéta Kubešová OFS 74 hlasů službu přijala

neplatný 1 hlas
zdržel se hlasování 1 hlas

Volba člena národní rady:
Kandidáti: Lumír Hurník OFS, Ivo Tempír OFS, Miroslav Melcher st. OFS, Pavel 
Vaněček OFS, František Novák OFS, Božena Mejzlíková OFS, Ludmila Holásková OFS – 
byla zvolena formátorkou
Výsledek volby: 1. volba 2. volba

Lumír Hurník OFS 34 hlasů 53 hlasů službu přijal
Ivo Tempír OFS 4 hlasy 1 hlas
Miroslav Melcher st. OFS 5 hlasů 2 hlasy
Pavel Vaněček OFS 16 hlasů 12 hlasů
František Novák OFS 3 hlasy 1 hlas
Božena Mejzlíková OFS 14 hlasů 6 hlasů

Po 1. volbě odešel 1 delegát Augustin Petřík OFS, celkem tedy bylo 75 volitelů.

Volba člena národní rady:
Kandidáti:  Ivo  Tempír  OFS,  Miroslav  Melcher  st.  OFS,  Pavel  Vaněček OFS,  František
Novák OFS, 
Výsledek volby: Ivo Tempír OFS 14 hlasů

Miroslav Melcher st. OFS 12 hlasů
Pavel Vaněček OFS 45 hlasů službu přijal
František Novák OFS 4 hlasy

Po této  volbě  odešli  3  delegáti:  Jarmila  Vránová OFS,  Drahomíra  Bursíková  OFS,  Josef
Pavela OFS, celkem tedy bylo 72 volitelů

Volba náhradníka člena mezinárodní rady:
Kandidáti: Hana Brigita Reichsfeld OFS 
Výsledek volby: Hana Brigita Reichsfeld OFS 68 hlasů službu přijala

zdržel se hlasování 4 hlasy
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Po skončení voleb  bratr Márton Beke OFS všem poděkoval a předal slovo novému
národnímu  ministrovi  Františku  Reichelovi.  Ten  vyjádřil  vděčnost  Bohu  a  poděkoval
přítomným  bratří  a  sestrám.  Nová  Národní  rada  se  poté  vyfotografovala  s přítomnými
národními duchovními asistenty a zástupci z mezinárodní rady.

sobota 9.6.2018 20:00 – 21:00, společenský sál poutního domu Stojanov
Nový národní ministr zahájil besedu s  bratrem Mártonom a Fr. Amandem otázkou,

jaké jsou aktuální záležitosti v našem řádu. Bratr Amando odpověděl, že od 26. 6. 2018 do
24. 6. 2019 byl vyhlášen jubilejní rok 40. výročí naší řehole. Na webu CIOFS je ke shlédnutí
video k tomuto výročí. Oslavy budou probíhat na celém světě a také nám doporučil tento rok
reflektovat a obnovit povolání. František Reichel pak přítomné delegáty vyzval, aby se ve
svých MBS tomuto také věnovali a společně se zamysleli, co pro nás znamená profese…

Další  otázka  byla  na  bratra  Mártona,  jaké  je  národní  bratrské  společenství  SFŘ
v Maďarsku. Tam je zajímavé, že se schází každý rok v červenci na kapitule, letos nebude
volební, ale pozvali na ni maďarská společenství SFŘ z okolních států, aby společně oslavili
40. výročí Řehole. NBS v Maďarsku má 460 profesních členů, také vyššího věku, s mládeží
mají  podobné problémy  jako  my v ČR.  Na  setkání  do  Litvy  pojedou  dvě  zástupkyně  za
mládež.  Národní  duchovní  asistenty mají  jen z řad bratří  františkánů.  Minorité  a  kapucíni
slouží duchovní asistencí jen v MBS. 

Bratr  Márton  také  hovořil  o  výzvě  mezinárodní  rady  k pomoci  našim  nejchudším
bratřím sekulárním františkánům v Africe. Jedná se o vyhloubení studny v Malajsii, Ugandě a
Zimbabwe.

Poslední  otázka  směřovala  na  duchovní  asistenci  a  příručku  pro národní  duchovní
asistenty. Bratr Amando nás odkázal na webové stránky CIOFS, kde je tento text ke stažení
zatím v italštině, postupně se překládá do ostatních oficiálních jazyků. Tato příručka je zvlášť
vhodná jak pro duchovní asistenty, tak pro formaci celého našeho řádu.

Na závěr besedy jsme si společně zazpívali při kytaře, bratr Amando nám zahrál také
dvě písně, které složil – o svaté Alžbětě a o svatém Ludvíkovi.

A bylo nám spolu dobře…

sobota 9.6.2018 22:00 – 23:00, malý sál poutního domu Stojanov
Zasedání nové Národní rady
NR se sešla ve svém novém složení společně se členy odstupující NR.
Projednávané body:
- zápis a závěry z NVK: zapsat, přeložit do AJ , zaslat na CIOFS a uveřejnit na webu SFŘ

a ve Zpravodaji NBS – provede Zdeňka Nečadová a Markéta Kubešová
- pozvání  na  Národní  volební  kapitulu  bratří  v Rakousku:  vyšleme  Magdalenu

Janáčkovou s doprovodem jejího vnuka – jednomyslně schváleno
- mezinárodní  setkání  v srpnu  2018  v Litvě:  zaplacena  polovina  částky  účastnických

poplatků, minulá NR schválila  rozpočet  20.000 Kč a vyslala  na setkání za NBS SFŘ
P. Antonína Dabrowskéko OFM, Hanu Brigitu Reichsfeld, Markétu Kubešovou a Jitku
Habánovou – zodpovídá Markéta Kubešová

- MBS Zlín: žádost o vystoupení z řádu a nová žádost o znovuvstoupení do řádu – vyřídí
Luboš Kolafa

- vydání  knihy  ke 40.  výročí  Řehole:  název  „Svatost  ve  světě“  s podtitulem „terciáři
svatého Františka“  – Hana Brigita Reichsfeld do příštího zasedání NR připraví podklady
– zodpovídá Václav Vendelín Hájek

- ostatky 14. pražských mučedníků: Hana Brigita Reichsfeld předala novému národnímu
ministrovi i s darovacím dekretem od OFM.
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- výroční zpráva 2017:  potřeba  zveřejnit  a  umístit  na webové stránky -  Luboš Kolafa
předá Zdeňce Nečadové

- ochrana osobních údajů podle  EU směrnicí o ochraně dat: potřeba zpracovat dodatek
k Prováděcím  směrnicím,  doplnit  v Členské  kartě  a  v MBS  a  u  sekretáře  zajistit
dokumenty v uzamčené skříni – zajistí národní ministr společně se sekretářem a všichni
členové NR (na vizitacích v MBS doporučovat a kontrolovat)

- proces blahořečení:  mezinárodní rada zjišťuje, zda jsou započaté procesy blahořečení
sekulárních františkánů – zjistí a odpoví Markéta Kubešová

- vydání  knihy  Patricka  Crasty  „Duchovní  doprovázení“:  překlad  zadán  Janě
Ungerové, předpokládané vydání v roce 2019 – zodpovídá Václav Vendelín Hájek

- archiv - kronika SFŘ v ČR: veden do roku 2002 a je umístěn na Wikipedii (odkaz je na
našem  webu).  Pro  pokračování  kroniky  oslovíme  studenty  na  katedrách  dějin  a
archivnictví – zodpovídá František Reichel

- 2021 – výročí 800 let založení řádu svatým Františkem:  návrh na uspořádání sjezdu
terciářů na Velehradě podle tradice z roku 1851 - 1923, 2001 – k projednání na příštím
zasedání NR

- červen  2019  mezinárodní  vizitace:  k projednání  na  příštím  zasedání  NR,  žádost
o vizitaci na CIOFS – vyřídí Markéta Kubešová

- duchovní  obnova  P.  Eliase  Velly  OFMConv.:  téma  „Vnitřní  uzdravení“,  termín
10.- 15.3. 2019 na Velehradě – zodpovídá Hana Brigita Reichsfeld

- kontakty se zahraničními NBS: zatím s bratry ze Slovenska - pověřen František Reichel
- členská  základna: počet  členů,  stav  plateb  členských  příspěvků,  účast  na  NVK:

k projednání na příštím zasedání NR – zjistí a zpracuje sekretář a hospodář 
- pouť na Sv. Hostýn: 14. – 15. 9. 2018: připravit program, zajistit hlavního celebranta,

pozvat MBS k účasti – zajistí František Reichel
- Zpravodaj NBS: uzávěrka 13. 6. 2018, vydání první týden v červenci – zajistí sekretář

s redakčním týmem
- příští zasedání NR 30.6.2018 v Brně u kapucínů (9:30 – 15:30) – zajistí NM a sekretář

neděle 10.6.2018 9:00 společenský sál poutního domu Stojanov
Projev národního ministra:

František Reichel nejdříve srdečně pozdravil přítomné bratry a sestry, zvláště přivítal
otce provinciála minoritů P. Stanislava Gryně. Připomněl, že před 25 lety spolupracovali při
znovuzaložení terciářů po Revoluci u nás.

Pokračoval, že v našem řádu máme v následujících třech letech volebního období nově
zvolené národní rady tři důvody ke slavení a chvále Hospodina:

1. 40.  výročí  naší  Řehole:  toto  výročí  si  připomeneme,  jak  nás  vybízí
mezinárodní rada, zvláště obnovou profese, a to na národních poutích – na
Svatém Hostýnu a na Mariánské pouti Prahou. Radám MBS doporučujeme
zařadit  obnovu profese  do  programu  činnosti  (např.  při  vizitaci,  kapitule
nebo jiné slavnosti). Za velmi důležité pokládáme, nezapomenout při tom na
bratry a sestry, kteří za námi už nemohou docházet.

2. v roce 2019 oslavíme 30. výročí  svatořečení Anežky České, způsob oslav
ještě upřesníme, jsme otevření návrhům z MBS.

3. v roce 2021 oslavíme 800 let od založení našeho řádu svatým Františkem.
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Naše priority do nadcházejících tří let:
a.) Eucharistie, návrat ke Kristu, adorace na našich společných akcích (doporučujeme do

MBS,  ale  týká  se  to  i  jednotlivců:  osobní  prvek,  osobní  růst  a  prohloubení  vztahu
k Eucharistii  – třeba  během týdne jeden  den věnovat  Pánu, zajít  na adoraci,  krátkou
návštěvu kostela, na mši svatou…)

b.) Vnášet do světa radost, pochopení, vstřícnost, vnímavost, vlídnost – VŠEM, nejen našim
bratřím  a  sestrám,  ale  nemocným,  opuštěným  a  starým  lidem,  a  využívat  k tomu
veškerých možností (telefon, SMS a  pohovory – nechat je vyprávět)

c.) Připravovat se na setkání s Pánem. Stárneme a zrajeme. Připravujme se denně na vstup
do  nebeského  království,  na  setkání  s Pánem  na  věčnosti.  Ať  je  to  naším  trvalým
důvodem k radosti. Stárne i naše společenství a zároveň nám přibývají přímluvci v nebi.
Zaměřme se v  našich MBS také na oslavu Památky zesnulých, nechme za ně alespoň
jednou v roce sloužit mši svatou. 

Organizační záležitosti:
Zavedené akce organizované Národní radou chceme i nadále zachovat a pokračovat

v zaběhnutých kolejích – lednový seminář ministrů, dvakrát ročně formační seminář, zároveň
chceme dokončit  rozjeté projekty – vydání knih, domluvená duchovní obnova. Pokračovat
chceme i v našich tradičních poutích:

1. Mariánská pouť Prahou 
2. Tradiční pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn
3. Cyrilometodějská pouti z Levého Hradce na Velehrad

Chceme  podporovat  a  navázat  na  dobré  tradice  oblastních  setkání  a  poutí  (setkání  rodin
v Olomouci,  Tříkrálové  setkání  v Praze,  Pouť  k hrobu  Dr.  Františka  Noska  v Poříčí  nad
Sázavou, Pouť na Hrádek u Vlašimi, pouť na Svatou Horu u Příbrami a další).
   Chceme také prohlubovat vztahy s bratry v okolních státech, zejména na Slovensku.

Diskuse:
  

Bratr Václav Němec z MBS Karviná navrhl uspořádat sjezd SFŘ v Praze po stopách
svaté Anežky České u příležitosti 30. výročí jejího svatořečení. Dále pak upozornil na slabinu
v našich Generálních konstitucích, kde chybí účinný nástroj kontroly hospodaření. Doporučil
nové NR, aby byl každý výdaj řádně schválen radou a uveden v zápisu, a předešlo se tak
případným nepříjemnostem. Dále předal ministrovi zbylá CD s přednáškami P. Eliase Velly
z únorové  duchovní  obnovy,  která  dostala  všechna  společenství  přítomná  na  kapitule,
ostatním je třeba je zaslat poštou. Dále se ptal, jaké byly náklady na NVK. Luboš Kolafa
odpověděl: písemnou zprávu dodá hospodář na příštím zasedání NR.

Bratr František Krejza z MBS Olomouc nás pozval na pouť do Luže, kde se pravidelně
každý rok koná třešňová, okurková a švestková pouť.

Sestra  Lucie Vorlová z MBS Praha PMS reagovala  na projev ministra  poznámkou
k Eucharistii,  že je škoda, když při  mši  svaté nedostávají  věřící  svaté přijímání pod obojí
způsobou.  Přítomní  kněží  doporučili,  abychom o  toto  naše  duchovní  asistenty  na  našich
akcích SFŘ žádali.

Bratr  Miroslav  Melcher  st.  z MBS Sušice  informoval  o  tom,  jak se  v jejich  MBS
podařilo navázat intenzivní styky s MBS v Německu.

Sestra  Naděžda  Balejová  z MBS  Sušice  informovala,  že  jejich  MBS  rozvinulo
dobrovolnickou činnost na LDN a v Domově důchodců. František Reichel vyzval všechny
přítomné, ať o podobných aktivitách neváhají napsat do našeho Zpravodaje NBS.
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Bratr Márton uvítal náš zájem o zahraniční bratry a vyslovil naději, že i s maďarskými
bratry navážeme kontakty. Pozval nás na Mezinárodní Eucharistický kongres do Maďarska
v roce 2020, na jehož organizaci se SFŘ podílí.

Sestra Hana Brigita Reichsfeld z MBS Uherské Hradiště připomněla naši pravidelnou
společnou středeční modlitbu ve 20 hodin.  Také poznamenala, že příští  rok bude v našem
NBS mezinárodní vizitace. Také pozvala zájemce na soukromou pouť do Izraele.

Sestra  Tereza  Skálová  z MBS  Praha  PMS  oznámila,  že  formační  materiály  došlé
z CIOFS k výročí Řehole jsou již přeložené do češtiny a jsou k dispozici na našem webu.

Bratr Marcel Máčala z MBS Olomouc rodiny pozval přítomné na duchovní obnovu do
Olomouce k bratřím kapucínům.

Bratr Amando řekl, že rád vidí, jak aktivně žijeme svou víru a povolání aktivitami a
pečujeme  o  svou  víru,  že  se  věnujeme závěrům generální  kapituly  v Římě  a  vyzval  nás,
abychom všech 8 závěrů reflektovali  a pracovali  na nich.  Zvláště zdůraznil, že je potřeba
mladým lidem představit krásu našeho povolání a spiritualitu, ne agitovat jen proto, abychom
měli nové členy. Měli bychom na tom zapracovat jako na prioritě našeho řádu! Jako sekulární
františkáni zastáváme důležité místo ve světě, přinášíme Evangelium do světa. V rámci našich
aktivit bychom měli být přítomní i v kultuře, ekonomice, politice, ekologii…

Sestra Hana Brigita Reichsfeld z MBS Uherské Hradiště dala podnět ke spolupráci se
sestrou boromejkou S.M. Vincentou Kořínkovou SCB, která je výkonnou sekretářkou ČBK
pro  pastoraci  povolání  v ČR,  a  každoročně  organizuje  na  Velehradě  seminář  Pastorace
povolání, které se účastní zvláště řeholníci a několik laických hnutí. Současně sestra Hana
Brigita iniciovala účast zástupce SFŘ na duchovní obnově pro mládež na Velehradě, které
pořádají  dvakrát  ročně  bratři  františkáni  a  školské sestry  sv.  Františka.  Za SFŘ se  dosud
nepodařilo najít nikoho, kdo by si vzal na starost práci s mládeží. 

Bratr František Reichel reagoval, že nám chybí koncepce pro práci s mládeží, nemáme
na to lidi, ani sílu. Mládež budeme podporovat, ale ne vytvářet, není jednotná koncepce ani
spolupráce ve františkánské rodině.

Bratr Tomáš Pavlík z MBS Brno kapucíni představil pořádání poutí na Vranov u Brna,
kam vždy zvou bratry ze všech františkánských řádů.

Václav Němec z MBS Karviná připomněl, že před jedenácti lety zpracoval bratr Karel
Ženíšek z MBS Plzeň podklady, která jsou pro zájemce o práci s mládeží k dispozici.

Závěry kapituly:
V následujícím tříletí nás čekají oslavy třech výročí:

1. 40. výročí Řehole potvrzené papežem Pavlem VI.
2. 30. výročí svatořečení Anežky České
3. 800 let výročí založení třetího řádu svatým Františkem z Assisi

- chceme chválit a oslavovat Boha a být vděční za františkánské povolání
- chceme  se  společně  spojovat  v modlitbě  ve  středu  večer  ve  20  hodin  a  zažívat  tak

vědomí, že jsme jedna rodina
- chceme se soustředit na naše nemocné a staré, nejen bratry a sestry v MBS
- NR organizačně připraví a zajistí všechna uvedená výročí
- postupně prohlubovat přeshraniční styk s bratry z okolních států
- v práci s mládeží chceme hledat možné cesty a modlit se za to

Kapitula uvedené závěry jednomyslně přijala bez připomínek.

Národní ministr František Reichel všem přítomným poděkoval a poslal pozdravy do MBS,
které máme vyřídit i těm, kteří už nemohou mezi nás chodit.
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Slavnostní  slib  nové  NR  byl  pronesen  po  homilii  při  mši  svaté  v 11  hodin  (hlavním
celebrantem byl P. Stanislav Gryň, provinciál minoritů) v kapli poutního domu Stojanov, poté
přítomní kapituláři jednotlivým členům národní rady blahopřáli.

zapsala Zdeňka Nečadová
schválil František Reichel
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