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ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2018 – 2021 

 

Zápis z jednání NR dne 30. 06.2018                           č. zápisu: 01 

 

Přítomni: František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Zdeňka Nečadová OFS, Ludmila 

Holásková OFS, Marie Richterová OFS,  Markéta Kubešová OFS, Lumír Hurník OFS, Pavel 

Vaněček OFS, P. František Kroczek OFMCap. 

Omluveni: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, P Karel Koblížek OFMConv. 

 

Místo jednání: Brno, klášter kapucínů 9:30 – 15:30 

 

Program jednání: 

1. zahájení modlitbou dle Rituálu a písní ke svaté Anežce České, rozjímání nad úryvkem z Písma 

Jan 13. kap. Verš 1 - 20: vzor a program pro novou Národní radu: SLOUŽIT AŽ DO KRAJNOSTI! 

 

2. členové NR informovali o předávání služeb od odstupující NR. 

 

3. NR projednala návrh Františka Reichela „Zásady činnosti NR 2018-2021“ a po několika 

pozměňovacích návrzích jednomyslně schválila – příloha č. 1. 

 

4. NM zajistí změnu v Rejstříku evidovaných právnických osob vzhledem ke změně NM. 

 

5. NR byla seznámena s aktuálním seznamem MBS v ČR a schválila rozdělení patronátů do MBS -   

    příloha č. 2 včetně aktualizace požadavků na VK a BaPV.  

    Seznam a kontakty na ministry MBS – příloha č. 3. 

    Seznam a kontakty na duchovní asistenty v MBS – příloha č. 4. 

 

6. NR projednala převzetí závazků od minulé NR:  

 a) vydání publikace „Svatost ve světě“ – schváleno 500 ks, podrobnosti NR schválí 

elektronickou poštou – dosud jsme neobdrželi návrh smlouvy 

 b) vydání knihy „Duchovní doprovázení“ – kniha je zadána do překladu, předpokládané 

dokončení 6/2019  – dosud jsme neobdrželi návrh smlouvy 

 c) shromažďování svědectví o povolání do SFŘ – došlé příspěvky jsou již zveřejněné na 

webu SFŘ  

 d) duchovní obnova na Velehradě – P. Vella v únoru 2019 – bez nároku na financování, 

garant H. Reichsfeldová 

 e) projekt poustevny na Sv. Antonínku 

– kontaktní osoba k bodu 6)  – Luboš Kolafa 

 

7. NR projednala plán akcí NBS: 

       a)  na letošní a příští rok – příloha č. 5 a 6.  

       b) Pouť na Sv. Hostýn a schválila program - příloha č 7. NR  schválila příspěvek na   

          dopravu do 15 000.- Kč. Členové NR projednají účast a požadavky na dopravu ve svých  
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          patronátních MBS .       

8. Ekonomické informace: 

a) Předání pokladny od Markéty Strašíkové Marii Richterové proběhne na začátku II. pololetí, 

hospodářka teprve pak může vypracovat zprávu o hospodaření za minulé období, vyúčtování NVK 

a navrhnout plán výdajů na období do konce roku 2018. 

b) NR přijala návrh na cestovní příkazy v elektronické podobě a projednala návrh hospodářky na 

proplácení finančních náhrad za cestovné a službu v MBS v plné výši jízdenek za dopravu – 

jednomyslně schváleno. 

b) NR jednomyslně schválila výdaje: 4.000 Kč na počítačový program a  cca 1.500 Kč na záložní 

disk pro hospodářku. 

 

9. CIOFS a zahraniční spolupráce: 

a) Markéta Kubešová informovala o přípravách naší účasti na setkání OFS v Litvě 

b) NR projednala termíny mezinárodní vizitace 2019 – zajistí Markéta Kubešová 

c) NR přivítala návrh Františka Reichela pro těsnější spolupráci s národními společenstvími 

okolních států: Slovensko – kontaktní osoba František Reichel, Polsko – kontaktní osoba 

Lumír Hurník, Rakousko – navážeme na poslední návštěvu Marie Janáčkové, Německo – 

MBS Sušice. 

 

10. NR byla seznámena se situací v týmech spolupracovníků, na příštím zasedání NR bude 

projednáváno. 

 

11. 40. výročí Řehole: Rok profese zahájen 24. 6.2018, na národní úrovni společně oslavíme 

obnovou profese na pouti na Sv. Hostýn a Mariánské pouti Prahou. Doporučení do MBS: společně 

Řeholi studovat a obnovit profes  do 24. 6. 2019 – zejména se zaměřit na členy, kteří nemohou 

docházet na setkání MBS 

 

 

Termín dalšího zasedání NR:  22. 9. 2018, 9:30 – 16:00 

Místo: Brno, klášter sester františkánek na Grohové  

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová 

Kontroloval: František Reichel 


