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ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V  ČR 2018 – 2021 
 

Zápis z jednání NR dne 22. 09.2018                           č. zápisu: 02 
 

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 

Omluveni: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, P. František Kroczek OFMCap. 

 

Místo jednání: Praha, klubovna u kostela sv. Anežky na Spořilově 10:00 – 15:30 

 

Program jednání: 

1. zahájení modlitbou dle Rituálu, zamyšlením nad evangeliem Luk 1,38-56 jako návod pro naši 

službu. 

 

2. Kontrola zápisu ze zasedání NR 30.6.2018: 

- byla provedena změna v Rejstříku evidovaných právnických osob vzhledem ke změně služby 

Národního ministra 

- byl předán účet i pokladna nové ekonomce NBS a provedeny příslušné změny v bance 

- byla podepsána smlouva na vydání knihy Svatost ve světě (termín vydání listopad 2018, náklad 

600 kusů, cena pro nás 150 Kč) 

- byla podána informace o průběhu příprav na seminář s P. Vellou v únoru 2019 na Velehradě 

- vyúčtování Národní pouti na Sv. Hostýn bude předloženo na příštím zasedání NR, dosud jsme 

neobdrželi faktury za dopravu a ubytování 

 

3. Naše služba v MBS: 

a) podrobně projednáno zaměření naší služby (tj. členů Národní rady) v MBS: podporovat, 

povzbuzovat, starat se o ně, a zvláště naše františkánské: společně chválit a oslavovat Boha a žít 

s MBS pořád, nejen dvakrát za tři roky. Návrh na trvalé zaměření naší služby v NBS včetně 

aktuálních úkolů, viz příloha č 1. 

 

b) byly projednány termíny volebních kapitul a vizitací MBS ve 4. čtvrtletí 2018 (viz příloha č. 2) 

 

c) hospodářka Marie Richterová seznámila NR se seznamem MBS, které mají problémy se 

zaplacením příspěvků, které je třeba zaplatit nejpozději 30.11.2018 

 

d) Zdeňka Nečadová informovala o vznikajícím MBS v Brně u minoritů. NM ji oficiálně delegoval 

svým zástupcem pro toto společenství 

 

e) Doplňující volbu zástupce ministra v MBS Sokolov zajistí Luboš Kolafa 

  

4. Národní bratrské společenství (akce NR a další) 

a) obnova profese je stěžejním programem našeho NBS v návaznosti na 40. výročí naší Řehole.  
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Doporučený návrh programu slavení obnovy profese, který by se podle možností měl konat při 

Výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní: 

1) píseň „Učiň mne, Pane, nástrojem...“ 

2) četba Řehole – Povzbuzení sv. Františka: O těch, kteří činí pokání nebo Hlava II odst. 5 a 6 

3) předání Pamětního listu (podepsaného duchovním asistentem nebo ministrem MBS) a společná 

obnova slibu 

4) požehnání a TeDeum 

 

b) formace NBS: formátorka Ludmila Holásková předložila témata formačních seminářů na léta 

2019 – 2021, která NR jednomyslně schválila: 

2018 podzim: Lectio divina 

2019 jaro: úvod do křesťanské meditace 

2019 podzim: krize - obecně + středního věku + duchovní a co s nimi 

2020 jaro: praktická práce s nemocnými + E. Kübler - Rossová - fáze přijetí těžké nemoci  (příp. 

stáří nebo těžkého problému obecně) 

2020 podzim: kdo jsi (jsem) jako františkánský terciář? - typické znaky františkánství + diskuse, jak 

je uplatňujeme v životě + výsledky práce s přednáškami P. Velly - kdo s nimi pracoval a kam ho to 

posunulo 

2021 jaro: chválit a oslavovat Hospodina je naše priorita - jak vnášíme do světa radost?  Jak, čím a 

kdy chválíme? + svědectví našich společenství 

+ setkání s NR - rekapitulace činnosti + praktická chvála Hospodina  

 

c) formační seminář 13. 10. v Brně Petrinu je zajištěn, téma Lectio Divina, přednáší P. František 

Kroczek OFMCap., přihlášky se budou zasílat do 1.10.2018 sekretářce 

 

d) NR projednávala návrh na Seminář duchovních asistentů MBS (na rok 2019). František Reichel 

navštíví provinciály prvních řádů a seznámí je s koncepcí našeho řádu na příští tři roky a vizí 

spolupráce ohledně františkánské mládeže. 

 

e) NR schválila návrh na poradní týmy: 

- formační: zodpovídá Ludmila Holásková, členové týmu: Jaroslav Antoš, Andrea Klimešová, 

Václav Jarolímek 

- redakční: zodpovídá Zdeňka Nečadová, členové týmu: Jindřiška Kučerová, Lubomír Mlčoch, Věra 

Eliášková, Luboš Kolafa, František Chlouba, Jakub Fejk 

- překladatelský: zodpovídá Markéta Kubešová, členové týmu: překlady: Petr Tesařík, Saša 

Tesaříková, Anna Lorencová, Jitka Habánová, Mirka Čejchanová, Tereza Skálová, tlumočení: 

Regina Kirkingová, Ludmila Okamurová, Jana Heroutová 

- modlitební 78: zodpovídá František Reichel: v současnosti má tým již 12 členů, podrobně 

o programu a spolupráci uvedeno ve Zpravodaji NBS č. 2 (příloha č. 3 a č. 4) 

- poradce NR v oblasti legislativy: Václav Němec, přítomnost ve světě: Jiří Šenkýř, příprava 

blahořečení Dr. Noska: Miloslav Müller, evangelizace: Hana Brigita Reichsfeld 

 

f) NR projednala přípravu vydání Zpravodaje NBS č. 2. Termín  uzávěrky č. 3. je 12. prosince 2018 
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g) NM navrhl úpravy na našich webových stránkách SFŘ. Budou zrušeny tituly Papež František, 

Františkánská mládež, a Františkánské forum; aktualizovat je třeba tituly Františkánské texty, 

Fotogalerie, Archiv a Cyrilometodějská pouť – zajistí Zdeňka Nečadová a Jakub Fejk 

NR uvítala návrh na doplnění složky „Františkánská místa“ o naše česká místa spojená se 

sv. Františkem a františkány – zajistí Pavel Vaněček a Jakub Fejk. 

Zejména je třeba zajistit informaci o každém MBS (název, adresa, kontaktní osoba, kdy a kde se 

schází – zajistí všichni členové NR u svých MBS do 25. 6. 2019.) 

 

h) NR byla informována o archivu NBS v Brně u kapucínů 

 

i) Další připravované akce – doplnění kalendáře: 

2018:    18. 11. Den chudých a jeho zajištění v NBS SFŘ v návaznosti na encykliku Jásejte a 

radujte se (odstavec 95 – 99) – Národní ministr vyzval členy NR k aktivní účasti na této 

oslavě 

2019:   1.9. Světový den modliteb a péče o stvoření: jednu z akcí zajišťuje MBS Hradec 

Králové 

9. – 10. 11. víkend se sv. Anežkou v Praze (po jejich stopách v roce, kdy slavíme 30. výročí 

 zakladatelky našeho řádu v Českých zemích) 

 17. 11. Světový den chudých v našich MBS 

 

5. Mezinárodní bratrské společenství 

a) Markéta Kubešová informovala o naší účasti na setkání OFS a YouFra v Litvě. Směřování 

našeho NBS je v souladu se snahami CIOFS. Podrobnější zpráva vyjde ve Zpravodaji NBS. 

 

b) NR projednala požadavky CIOFS na spolupráci (příloha č. 5). NR vytipovala některé naše členy, 

kteří by mohli s CIOFS spolupracovat, a osloví je – zajistí Markéta Kubešová a František Reichel, 

dále bude výzva ve Zpravodaji NBS a e-mailovou poštou byli osloveni ministři MBS. 

 

c) Markéta Kubešová informovala o přípravě a projednávání termínu Mezinárodní vizitace 

(květen/červen 2019) 

 

d) Uganda – sbírka na studně bude pokračovat do 25.6.2019. MBS i jednotlivci mohou i nadále 

zasílat svoje finanční dary na účet NBS 189969375/0300 variabilní symbol 2222. 

 

e) Slovensko – ministři obou NBS projednají návrh spolupráce na rok 2019, NM František Reichel 

navštíví bratra Jozefa Gazdíka v Žilině 

 

f) Rakousko – při pouti na Sv. Hostýně byl navázán kontakt se zástupkyní Národního ministra 

sestrou Cornelií Locker a Ludmila Holásková navázala kontakt na oblastní radu Vídně – uvítáme 

spolupráci a účast na poutích. 

 

g) náš patronát nad vznikajícím NBS v Estonsku – NR vyslechla zprávu z naší poslední návštěvy 

u nich v roce 2012, je potřeba znovu navázat komunikaci se sestrami v Tartu, možné naplánovat 

týdenní zájezd do Estonska – zodpovídá František Reichel a Markéta Kubešová 
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6. Hospodaření 

a) hospodářka Marie Richterová předložila vyúčtování i od Markéty Strašíkové (viz přílohy 

č. 6, č. 7, č. 8 k tomuto zápisu)  

  

b) výhled plateb do konce roku 2018:  

 výdaj za tisk knihy Svatost ve světě: 56.400 Kč 

 formační seminář Brno: 10.000 Kč 

 pouť na sv. Hostýn: 15.000 Kč 

 

c) rozpočet na rok 2019 bude projednán a schválen na příštím zasedání NR 

 

d) členové NR e-mailovou korespondencí odhlasovali příspěvek pro podporu YouFra ve 

výši 250 €  na setkání mládeže v Panamě (příloha č. 9) 

 

7. Různé 

- k 40. výročí SFŘ nechala NR vyrobit 375 ks propisovaček, na pouti na Sv. Hostýně bylo 

prodáno 151 ks, každý člen NR dostal 20 ks k dalšímu prodeji v MBS (30.- Kč/kus) 

- na příští zasedání všichni členové NR připraví data za svou službu pro Výroční zprávu 

2018, Markéta Kubešová připraví dotazník, zasílaný Mezinárodní radou. 

- NR projednala návrh na vydání knihy o kostelích kolem Prahy, které nechal postavit Dr. 

Nosek, náš kandidát blahořečení 

  

 

Termín dalšího zasedání NR:  8. 12. 2018, 9:30 – 16:00 

Místo: Brno u kapucínů  

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová 

Kontroloval: František Reichel 


