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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  NÁRODNÍHO  BRATRSKÉHO
 SPOLEČENSTVÍ  SFT  V   ČR ZA  ROK  2018

1. Stav NBS SFT v ČR
1.1 Místní bratrská společenství a členská základna: 

47 MBS – celkem 811 člen], z toho 772 s trvalou profesí,  3 dočasné profese a 36
kandidát] profese.

1.2 Volební kapituly a Bratrské a pastorační vizitace MBS
VK se konaly v 18 MBS: Brandýs nad Orlicí, Brno Husovice, Brno kapucíni, Krnov,
Čáslav, Hradec Králové, JindUich]v Hradec, Moravská TUebová I a II, Olomouc, Praha
sv.  Josef,  PUerov,  SlatiOany,  Stará Boleslav,  Sokolov,  Šternberk,  Uherské HradištE,
Zlín.
BaPV se konala v 17 MBS: Blažovice, Červený Kostelec, Frýdek–Místek, HavíUov,
Hradec Králové, Jablunkov, Karviná, KromEUíž, Olomouc rodiny, Opava, PlzeO, Praha
Krč, Praha – SpoUilov, Stará Boleslav, Sušice, Šternberk, Šumperk. 

2. Formace
2.1 ZamEUení formace

Na volební kapitule na VelehradE bylo doporučeno vEnovat se následujícím prioritám:
 Prohlubování úcty k eucharistii a to na všech úrovních Uádu
 Na základE pokyn] CIOFS slavit 40. výročí Tehole včetnE obnovy profese

2.2 Formační semináUe
Jarní formační semináU byl uspoUádán v KDM u sv. Ludmily v Praze 
16. – 17. 3. Účastnilo se ho 22 člen] Uádu. Formátor NR seznámil účastníky se závEry
XV. Generální  kapituly SFT a s referenčními  rámci pro jednotlivé prioritní  oblasti.
Tyto materiály byly následnE  zaslány ministr]m MBS.
Podzimní formační semináU se uskutečnil 12. – 13. 9. v Petrinu v BrnE.  P. František
Kroczek OFMCap. nás uvedl do Lectio divina a to krátkou pUednáškou a praktickým
nácvikem.

2.3 Služba duchovních asistent]
Členy  Národní  rady  jsou  zástupci  všech  tUí  františkánských  Uád].  PUedsedou
konference národních duchovních asistent] byl zvolen P. František Kroczek OFMCap.
Ve spolupráci s povEUenými členy Národní rady se aktivnE zúčastOovali bratrských a
pastoračních vizitací  (viz.  odst.  1.2),  formačních semináU] a dalších aktivit  NBS –
poutí atd. (viz odst. 3)
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Zastoupení  duchovních  asistent] v MBS:  ve  31 jsou  františkáni,  ve  12 kapucíni  a
ve 4 minorité.  Je  nutno ocenit  jejich obEtavost,  nebo[ v nEkterých pUípadech pečují
o více MBS mnohdy i dosti vzdálené. 

2.4 Rok Tehole  
Mezinárodní rada vyhlásila k 40. výročí Tehole SFT, kterou jsme obdrželi od papeže
Pavla IV. v roce 1978 Rok Tehole a obnovu profese v termínu 25. 6. 2018 – 25. 6.
2019. V rámci celé NBS jsme tuto událost zahájili a oslavili pUi tradiční pouti na Svatý
Hostýn  15.  9.  obnovou profese  pUi  odpolední  slavnosti  v bazilice (viz  foto)  a  také
k této pUíležitosti vydali PamEtní list  (viz pUíloha č. 1). Tyto obnovy profese potom
pokračovaly v jednotlivých MBS.
Jako  konkrétní  odpovE@  na  toto  výročí  byl  ustanoven  Modlitební  a  poradní tým
národního  ministra  78,  který  tvoUí  pUedevším  starší,  nemocní,  osamElí  a  ménE
pohybliví  členové SFT, aby svými modlitbami,  tEžkostmi a trpElivostí  oslavovali  a
chválili našeho Pána. (viz pUíloha č. 2a, 2b). Koncem roku mEl 15 člen].

2.5 Společné úmysly modliteb
Bratr Jaroslav Antoš OFS pUipravil na jednotlivé mEsíce roku citace z Písma svatého
jako podklad pro modlitbu a meditaci s doporučením se takto duchovnE propojit napUíč
celým NBS vždy ve stUedu mezi 20. – 21. hodinou (viz pUíloha č. 3). 

3. Činnost a akce NBS i MBS
3.1 Volební kapitula

Národní volební kapitulu jsme slavili na VelehradE 8. – 10. 6. 2018. Za mezinárodní
radu byli pUítomni Márton Beke OFS, člen mezinárodní rady z Ma@arska a generální
duchovní asistent P. Amando Trujillo Cano TOR. 
Nová Národní rada byla zvolena v tomto složení:
Národní ministr: František Reichel
zástupce NM: Luboš Kolafa
sekretáU: ZdeOka Nečadová
formátor: Ludmila Holásková
ekonom: Marie Richterová
zástupce do Mezinárodní rady: Markéta Kubešová
člen: Lumír Hurník
člen: Pavel VanEček
náhradník člena MR: Hana Brigita Reichsfeldová
Součástí NR nadále jsou tUi duchovní asistenti:
P. František Kroczek OFMCap.
P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
P. Karel Koblížek OFMConv.
Na volební kapitule byl projednán program NBS na období 2018 – 2021 se zamEUením
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na tyto hlavní okruhy:
 Prohlubování úcty k eucharistii,
 Konkrétní návrhy oslav výročí SFT v tomto období,
 PUednostnE, iniciativnE a konkrétnE se vEnovat starším a nemocným člen]m
 Prohloubit spolupráci se členy SFT v okolních státech

V návaznosti na závEry volební kapituly byl vypracovány a schváleny Zásady činnosti 
NBS SFT ČR (viz pUíloha č. 4)

3.2 Setkání ministr] a duchovních asistent] MBS SFT
se  konalo  26.  –  28.  ledna  v BrnE   –  CDM  Petrinum.  Setkání  se  účastnilo  12
duchovních asistent] a 46 člen] z 31 MBS.
Na programu byla tUi témata z vybraných kapitol  Konstitucí  SFT: členství  v Uádu,
formace  a   postavení  duchovních  asistent]  v SFT.  Úvodní  pUednášku  zajistil
P. Bonaventura Štivar OFMCap.

3.3 PoutE 
jsou tradiční náplní činnosti našeho NBS. NEkteré jsou i s velkou tradicí. Často se jich
zúčastOuje mnoho zájemc], kteUí nejsou členy SFT.
17.  února byl  zahájen  na  Levém  Hradci  XXXVII.  ročník  pEší  etapové
CyrilometodEjské  pouti  na  Velehrad.  Mši  svatou  sloužil  provinciál  P.  Jakub
Sadílek OFM. Trasa vedla  napUíč diecézemi pUes  Čáslav,  Luži,  Litomyšl,  KoclíUov,
ProstEjov, Klimentek a Boršice. Zakončení v bazilice na VelehradE bylo 25. srpna.
14. dubna 83. pou[ ke hrobu br. Dr. Františka Noska v PoUíčí nad Sázavou. Mši
svatou sloužil Mons. Pavel Kobzul, svEtící biskup brnEnský.
8. kvEtna oblastní  františkánská pou[ na Svatou Horu u PUíbrami.  Z MBS Sušice,
PlzeO,  PUíbram,  Černošice,  Praha  Krč,  Praha  SpoUilov,  Hradec  Králové,  Jihlava  a
Moravská TUebová se sešlo 60 bratr] a sester. RovnEž se účastnila Uada duchovních
asistent] – P.  Bonaventura  Čapek OFM (PMS Praha),  P.  Šebastián Smrčina  OFM
(Moravská  TUebová),  P.  Kryštof  Jav]rek  OFMCap.  (Sušice),  P.  Kryštof  Skibinski
OFMConv. (Jihlava).
17. kvEtna oblastní  pou[ senior] do Hájku  (17. ročník) po trase z kláštera na Bílé
hoUe dále po staré poutní cestE do františkánského kláštera v Hájku. Hlavní celebrant
P. Michal Pometlo OFM.
2. června Mariánská pou[ Prahou (280. ročník). Zahájení mší svatou v kostele Panny
Marie  AndElské  na Hradčanech u kapucín].  Putování zahájeno v kostele  Narození
PánE (u Lorety), dále modlitba jednotlivých desátk] r]žence v kostele sv. Benedikta
na Hradčanech, kapli sv Jana KUtitele v arcibiskupském paláci, Panny Marie VítEzné
(u  Pražského  Jezulátka,  v bazilice  sv.  Jakuba  (u  minorit]).  Zakončení  –  Tedeum
v kapli sv. Michala v klášteUe františkán] u Panny Marie SnEžné.
14. – 15. záUí Františkánská národní pou[ na Svatý Hostýn.  PoutE se zúčastnilo i
nEkolik ménE pohyblivých člen] SFT z Prahy. PUijeli jsme vEtším autem. Též pUijela
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zástupkynE Národního ministra NBS Rakouska sestra Cornelie Locker. Mši svatou
sloužil  provinciál  P.  Stanislav  GryM  OFMConv.  Koncelebrovalo  pEt  našich
duchovních  asistent]  ze  všech  františkánských  Uád].  Po  mši  svaté  jsme  se  sešli
v JurkovičovE  sále,  kde  nám  bratr  JiUí  ŠenkýU  OFS  komentoval  Dopis  čtyU
generálních ministr] k výročí našeho Uádu. O dalším pr]bEhu viz odst. 2.4.
22. záUí Oblastní pou[ na Hrádek u Vlašimi začala podle tradice mší svatou v kostele
sv. Matouše, následovalo posezení na faUe a modlitba u hrobu P. Aloise Moce.

3.4 Další oblastní akce
10. – 15. února  Duchovní obnova „R]st ve společenství“  se konala  v Exercičním
domE  Stojanov  na  VelehradE.  PUednášel  P.  Elias  Vella  OFMConv.  (z  Malty).
Zúčastnili se i členové SFT ze Slovenska.
16. února KUižovou cestu na zahájení postní doby v Praze na PetUínE pro pražské členy
SFT vedl P. Eliáš Paseka OFM.
17.  února oblastní  setkání   –  duchovní  obnova  „Pán  mi  dal  bratry“ v JihlavE
k zahájení postní doby vedl P. Eliáš Paseka OFM.
19. kvEtna setkání na  Konferenci o služebnici Boží S.M. Elišce Pretschnerové,OSF,
kterou poUádala Česká provincie školských sester v Albertinu v Hradci Královém se
zúčastnila Uada našich člen]. MEli tak možnost se seznámit s životem a prací sestry
Elišky, jejíž proces blahoUečení se pUipravuje.
19. kvEtna oblastní setkání SFT na Sv. Antonínku 
19. – 22. července duchovní obnova „Ježíš Kristus v mém životE“ v klášteUe kapucín]
v  Olomouci  se  sestrou  Lucií  Cincialovou,  pUedstavenou  Kongregace  milosrdných
sester III. Uádu sv. Františka v OpavE
1.  záUí Františkánská  lesní  stezka ke  SvEtovému dni  modliteb  za  péči  o  stvoUení
(2. ročník) se konala z iniciativy MBS v Hradci Králové. V návaznosti na encykliku
„Laudato si“ se účastníci u 15 zastavení zamýšleli nad tématem stvoUení a současnou
ekologickou situací.
23.  záUí se  na  Oslavu  100  let  stigmatizace  svatého  otce Pietra z Pietralciny sešli
členové  SFT  z Prahy  a  okolí  na  mši  svaté  v kostele  Panny  Marie  andElské  na
Hradčanech.  Mší  svatou  sloužil  P.  Bonaventura  Štivar  OFMCap.,  který  v homilii
seznámil pUítomné se životopisem svEtce. Po mši svaté byla pUíležitost k uctEní jeho
ostatk].
21. Uíjna Oblastní  setkání terciáU] a pUíznivc] sv.  Františka –  vyprávEní P. Radka
Navrátila  OFMCap. o tom, jak bratUi  Samuel a Radek jeli  stopem bez jídla a  bez
penEz do San Giovanni Rotondo prosit o nová svatá povolání.
18.  listopadu Den  chudých,  který  vyhlásil  papež  František  na  33.  nedEli  bEhem
liturgického  roku.  Letošní  2.  ročník  našel  již  ohlas  v  nEkolika  MBS  v podpoUe
potravinových akcí, ale již došlo i k nEkolika setkáním našich člen] s „potUebnými“
lidmi.
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4. Činnost Národní rady
4.1 Zasedání NR 

se konala pravidelnE 4x do roka: 3. bUezna v Praze, 26. kvEtna v BrnE, 30. června 
v BrnE, 22. záUí v Praze, 8. prosince v BrnE.

4.2 Zpráva o hospodaUení SFT za rok 2018 
Viz pUíloha č. 5. 

4.3 Informační a vydavatelská činnost 
Zpravodaj  NBS byl  vydán 4x (vždy v návaznosti  na zasedání  NR). PravidelnE  tak
informuje o pUipravovaných akcích v následujícím období, pUináší zprávy, postUehy a
hodnocení  akcí  uskutečnEných,  úvahy  a  názory  člen]  SFT  a  také  informace
o františkánství  ve  svEtE  včetnE  pUeklad]  dopis]  a  dalších  materiál]  zasílaných
ze sekretariátu  CIOFS.  V závErečné  části  je  vždy  pUehledná  informace  ve  formE
tabulky  o  výročí  profese  člen].  Pravidelnou  doprovázející  součástí  je  fotopUíloha,
formační pUíloha a pozvánky na akce františkánské rodiny.  Je rozeslán na e–mailové
adresy člen] a též jsme začali  s jeho zasíláním starším bratr]m a sestrám v tištEné
podobE.
Webové stránky www.sfr.cz     
Byla upravena a doplnEna jejich struktura. Jsou pravidelnE aktualizovány – zápisy ze
zasedání NR, kalendáU akcí NBS, pozvánky, zprávy o pr]bEhu akcí. V oddíle MBS
jsou  postupnE  doplOovány  kontakty  a  informace  o setkáních,  v oddíle  CIOFS jsou
zveUejOovány pUeklady dokument] informací a pozvánek Mezinárodního společenství.
Je zde pravidelnE zveUejOován i Zpravodaj NBS. 
Byla vydána  kniha Svatost ve svEtE – terciáUi sv. Františka MUDr. Jitky Krausové.
Publikace  obsahuje  životopisy  68  terciáU]  z 15  zemí,  kteUí  již  byly  prohlášeni  za
blahoslavené nebo se jejich proces pUipravuje.  Náklad 850 výtisk] (600 v distribuci
NR, 200 pUedáno do NBS Slovenska, 250 v bEžné distribuci).

4.4 Návaznost na CIOFS a mezinárodní spolupráce   
Zastoupení  SFT  ČR  v  Mezinárodní  radE:  do  národní  volební  kapituly  byla  naší
zástupkyní Marie Magdaléna Janáčková, poté byla zvolena Markéta Terezie Kubešová,
jako náhradník Hana Brigita Reichsfeld.
Pro  pUeklady  materiál]  CIOFS,  korespondenci  a  tlumočení  je  k  dispozici
pUekladatelský tým koordinovaný členem mezinárodní rady.
PUekladatelský  tým  (Tereza  Skálová,  Anna  Lorencová,  Ludmila  Okamura,  Jana
Heroutová,  manželé  TesaUíkovi,  Regina  Kirkingová,  Lenka  Kubešová,  Magdaléna
Janáčková,  Miroslava  Čejchanová  a  Jitka  Habánová)  je  schopen  pUekládat  texty
z angličtiny, nEmčiny, pUípadnE italštiny.
Materiály z CIOFS, které jsme obdrželi, byly pUeloženy všechny –  texty z Generální
volební  kapituly  a  závErečné  zprávy  za  období  2014  –  2017,  pr]bEžnE  všechny
formační  texty  žádosti  a  dopisy  (Gen.  Ministra  k  40.  výročí  Uehole,  Vánoční
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blahopUání, modlitební intence, apod). PUeklady byly publikovány na našem webu a ve
Zpravodaji NBS SFT. 
Velmi  dobUe funguje  mailová  komunikace se  sekretariátem CIOFS  – Isabellou di
Paola a evropskou koordinátorkou Anou Fruk. 
Na výzvu CIOFS jsme vybrali a nabídli z našich Uad odborníky na komunikaci (JiUí
ŠenkýU, Martin Weisbauer).         
Účast na mezinárodních akcích CIOFS: naše delegace (P. Antonín Klaret Dabrowski,
Hana  Brigita  Reichsfeld,  Markéta  Kubešová  a  Jitka  Habánová)  se  zúčastnila
3. evropského SFT a YouFra kongresu v LitvE 20. – 26. 8. Zde jsme navázali krásná
pUátelství  a  diskutovali  problémy  našich  evropských  společenství,  poznali  jsme
pohnutou historii litevských kUes[an] a zažili sílu společné modlitby, adorací a chval.
Jako konkrétní  ovoce tohoto kongresu probíhá stále mezi našimi terciáUi  sbírka na
Well4Africa (na vykopání studen v nejchudších státech Afriky – Malawi, UgandE a
Zimbabwe),  kam jsme  za  rok  2018 odeslali  celkem 1425 € (36.200  Kč).  Za  naše
africké bratry se též modlíme. 
Jako  projev  solidarity  jsme  odeslali  i  dar  pro  YouFra  kongres  v  PanamE,  (250  €
(6 500.– Kč).
Mezinárodní spolupráce: Navázali jsme úzké kontakty se slovenskými terciáUi, kteUí
se zúčastnili jako hosté naší Národní VK. Oba národní ministUi jsou spolu v úzkém
kontaktu  –  probEhla  osobní  návštEva  v  ŽilinE  16.  10.,  kde  byla  domluvena  další
spolupráce, společná účast na poutích a významných setkáních Uádu, pomoc s pUeklady
text] a výmEna informací a publikací. (Viz pUíloha č. 6).
Dále spolupracujeme s  rakouskými terciáUi – na naší národní pouti na Sv. HostýnE
byla  pUítomna  zástupkynE  ministra  Cornelia  Locker,  naše  sestra  Marie  Magdaléna
Janáčková  se  účastnila  22.  –  24.  6.  jako  náš  delegát  Rakouské  národní  volební
kapituly.
MBS Sušice poUádá společné modlitby a poutE s nEmeckými bratry v pohraničí.        

  Zpracoval (z materiál] člen] NR) František Reichel  
  Schváleno na zasedání NR v Praze dne 23. února 2019.
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Národní bratrské společenství 
Sekulárního františkánského Uádu v České republice

PAMDTNÍ  LIST
na obnovu profese

kdy si s hlubokou vdEčností Pánu Bohu
 a Svatému otci Pavlu VI. pUipomínáme

40. výročí schválení nové Tehole
Sekulárního františkánského Uádu a její pUedání

jako pravidla života všem sekulárním františkán]m.

V ………………………..            Dne ………………………..

……………....................................

1978 – 2018

Obnova profesního slibu:

DEkujeme  ti,  Pane,  za  povolání  do
Sekulárního františkánského Uádu. 

Prosíme  tE  o odpuštEní  všech  našich
selhání,  slabostí  a  provinEní  proti  našemu
rozhodnutí žít podle Evangelia a proti Teholi. 

Dej  nám,  prosíme,  abychom  stále
zakoušeli  horlivost  a  nadšení  toho  dne,  kdy
jsme  vstoupili  do bratrského  společenství.
Proto  obnovujeme  své  rozhodnutí  žít
evangelium  podle  Tehole  Sekulárního
františkánského Uádu až do smrti.

Dej  nám  také,  abychom  vždy  žili
v souladu se svými bratry a sestrami a pUede
všemi  vydávali  svEdectví  o  velikém  daru
františkánského povolání, který jsme od tebe
pUijali,  abychom  se  stali  svEdky  a  nástroji
poslání  církve  mezi  lidmi  a  hlásali  Krista
životem i slovy. 

Amen.

Datum mojí profese: ……………………..
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Milé sestry, milí bratUi,  

   v letošním roce,  kdy  slavíme  40.  výročí  naší  Tehole  dovoluji  si  pozvat
k aktivní spolupráci pUedevším vás, kteUí jste starší, nemocní, osamElí, ménE
pohybliví. Zvu vás do Modlitebního a poradního týmu 78 Národního ministra. 

   Nová Tehole našeho Uádu, kterou nám dal papež Pavel VI roce 1978, reaguje
na zmEny a výzvy II. vatikánského koncilu. A jak se praví v pr]vodním dopise
čtyU  generálních  ministr]  františkánské  rodiny  máme  si  všimnout  jejího
evangelijního  poselství  a  také  pUijmout  františkánské  poselství  tj.  návrat
k počátk]m, k duchovní zkušenosti Františka z Assisi a hledat v nEm inspiraci a
vedení.  Druhým pUedpokladem je  pozornost  k projev]m  Ducha  ve  znamení
doby.  A  na  základE  tEchto  dvou  pUedpoklad]  máme vycházet  k tvoUivosti  a
spoluodpovEdnosti. 

     Proto prosím poj@me společnE dennE pUedevším chválit a oslavovat našeho
Pána a dEkovat za všechna dobra (viz Žalm 150): 

Všechno, co má dech a[ chválí Hospodina!
      A také se modlit za sebe navzájem i za ty naše sestry a bratry, kteUí jsou ve
složitých nebo tEžkých podmínkách potUebují naší podporu i pUímluvu.

     V pUíloze pUedávám návrh.  A pokud máte zájem a chu[ prosím dejte mi
vEdEt jakýmkoliv zp]sobem. Toto spojení s vámi si  zaznamenám a rád budu
s vámi v častEjším kontaktu.

     DEkuji za pochopení, pomoc i spolupráci a pUeji všem radost a pohodu na
 cestE k našemu Pánu ve stopách svatého Františka

           Pokoj a dobro! 

František Reichel
   Národní ministr NBS ČR

Kontakt:
Mobil/SMS: 725 939 385
E-mail: f.reichel@volny.cz
Adresa: PohoUí-ChotouO 80

254 01 Jílové u Prahy
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Modlitební a poradní tým Národního ministra  78
Podmínky a modlitby (nejsou povinné, ale doporučené a budu velice rád, když takto budeme 
často ve společenství s naším Pánem, ale i mezi sebou).

I. DennE 
Modlitba Žalmu 150
Aleluja.
Chvalte Boha v jeho svatyni,
Chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,.
Chvalte ho za jeho bohatýrské činy,
Chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
Chvalte ho zvukem polnice,
Chvalte ho harfou a citarou,
chvalte ho bubnem a tancem,
chvalte ho strunami a flétnou
chvalte ho zvučnými cimbály
chvalte ho cimbály dunivými!
Všechno, co má dech a[ chválí Hospodina!
Aleluja!

              (nebo Žalm 145)

Ad Ranní chvály:
Pane pomoz nám, abychom i dnes byli vnímaví ke Tvým vnuknutím a hledali inspiraci jak TE 
oslavovat a jak sloužit bližním
Ad Večerní chvály:
Pane žehnej všem člen]m františkánské rodiny (zejména….)
Ad KompletáU:
Byl jsem tvoUivý a pUistupoval jsem odpovEdnE Pane k Tvým výzvám?

II.  TýdnE
Jít ve všední den na mši svatou nebo navštívit Krista ve svatostánku a dEkovat za 
úžasný dar eucharistie, za to že je stále mezi námi. A kdo nem]že pomodlit se 
desátek r]žence „který ustanovil eucharistii“.

III. KromE toho se budeme modlit a pUinášet své potíže - nemoce a omezení - za sebe 
navzájem, za sestry a bratry ve službách našemu Uádu i církvi a také za ty, kteUí žijí
v obtížných podmínkách. Tyto konkrétní a aktuální potUeby si budeme navzájem 
sdElovat. 

2. 8. 2018.
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Úmysly našich modliteb v roce 2018

Milí pUátelé, sestry a bratUi v rodinE Sekulárního františkánského Uádu!
Zajisté se všichni rádi a často modlíme, ve společenství i o samotE – r]ženec, breviáU apod. 
Ale chceme mít i zvláštní společnou modlitbu – už pro ten milý pocit, že patUíme do stejné 
duchovní rodiny. Tak vznikla pUed časem myšlenka, abychom se na dálku spojili v modlitbE 
ve stejný den a stejný čas. Bylo tehdy stanoveno, že to bude každá stUeda v dobE 
od 20. do  21.hodiny. (Kdo by nemohl nebo zapomnEl, m]že se ovšem modlit i v jiný čas.)
Zkusme v roce 2018 tuto myšlenku ještE prohloubit:
PUedkládám vám společná témata modliteb pro každý mEsíc nadcházejícího roku. Jsou uvedena 
citátem z Písma a krátkou myšlenkou pro rozjímání. K českým citacím je pUipojeno znEní originálu 
v bibli. Písmo svaté bylo ve starovEku napsáno zčásti hebrejsky, zčásti antickou Uečtinou, 
tedy ,jazyky dnes vymUelými. Tyto jazyky však stále mají svou tajemnou krásu, nebo[ nás vracejí 
do dob, kdy slovo Boží takto znElo v ŠalomounovE chrámu a v prvokUes[anských komunitách. Snad
aspoO  tEch pár slov v biblické Ueči nás v duchu vrátí do nejstarších dob naší víry.
Nad vybraným slovem Písma se zamyslíme a své rozjímání podložíme tichou modlitbou. 
Velmi vhodná je modlitba dvanácti otčenáš], což je stará františkánská tradice, starší než r]ženec. 
Rituál SFT ho doporučuje jako jednu z liturgických modliteb a označuje ho za „tradiční formu 
modlitby františkánských terciáU]“ (viz Dokumenty SFT str.189).
Tuto chvíli rozjímání a modlitby nakonec ukončíme závErečnou krátkou modlitbou zde uvedenou. 
(Takto by bylo možno modlit se i na setkání místního bratrského společenství, ale je dobré zachovat
rozjímavý charakter modlitby. Ve společenství je možno doplnit i vhodnou píseO.)

_ _ _ _ _ _ _ 
Leden 2018
Na počátku stvoUil B]h nebe a zemi. (Gen 1,1)
BERÉŠÍT  BÁRÁ  ELOHÍM  ÉT  HAŠÁMAJIM  VEÉT  HÁÁREC
(Slova, kterými začíná Písmo svaté. Ukazují nám Boha jako Tv]rce všeho. Jeho dílem je vesmír, svEtlo, nebesa, 
andElé na nebesích, naše planeta s celou svou krásou, a pUedevším človEk a naše nesmrtelná duše. Slova Písma 
nám otvírají pohled na svEt jako duchovní zahradu podle Božího Uádu.)
Požehnaný jsi náš Bože, nebo[ z tvé ruky vyšlo všechno stvoUení a všemu jsi dal Uád, který naše oči 
mohou vidEt a naše mysl nad ním m]že žasnout. Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.

Únor 2018
NepUišel jsem povolávat spravedlivé, ale hUíšníky. (Mk 2,17)
ÚK  ELTHON  KALESAI  DIKAIÚS  ALLA  HAMARTÓLÚS
(Ježíš toto Uekl na hostinE v domE Léviho, obklopen lidmi dobrými i hUíšnými. Jako farizeové, tak i my býváme
v pokušení rozdElovat své bližní na dobré a špatné, spravedlivé a hUíšné. A samozUejmE víme, kam zaUadit sami 
sebe. Nebu@me takoví. V každém človEku chtEjme spatUit ten plamének dobra, skrytý v jeho duši. V dobE postní 
očiš[ujme svou duši od hUíchu, ale i své oko od pohrdavého pohledu na druhé.) 
Dobrý Bože, soudce spravedlivý a milosrdný, v této dobE postní chceš, aby naše oči byly otevUené 
pro bolesti a strasti našich bližních, abychom v nich znovu spatUili dEti Boží a litovali všeho, čím 
jsme se provinili proti lásce k bližnímu. Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.

BUezen 2018
Maria Uekla: Jsem služebnice PánE, a[ se mi stane podle tvého slova. (Lk 1,38)
EIPEN  DE  MARIAM:  IDÚ  HÉ  DÚLÉ  KYRIÚ,  GENOITO  MOI  KATA  TO  RHÉMA  SÚ
(Panna Maria pUijala slova andEla v dobE, kdy sama byla dospívající dívkou s vlastními životními plány.  StvoUitel 
jí určil novou cestu. VzpomeOme i my na ty chvíle vlastního života, kdy B]h zmEnil naše lidské plány a obrátil 
naši cestu k jinému cíli.)  
Dobrý Bože, který jsi nám na kUižovatkách života ukazoval pravou cestu; prosíme, ukazuj ji i naší 
mládeži, která prožívá bolesti svého dospívání a hledá cestu vlastního života. Požehnaný jsi, náš 
Bože, navEky.
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Duben 2018
Byl jsem mrtev a hle, jsem živ na vEky vEk] a mám klíče od smrti a podsvEtí. (Zj 1,18)
EGENOMÉN  NEKROS  KAI  IDÚ  ZÓN  EIMI  EIS  TÚS AIÓNAS  TÓN  AIÓNÓN
KAI  ECHÓ  TAS  KLEIS  TÚ  THANATÚ  KAI  TÚ  HÁDÚ
(Ježíšova smrt za lidstvo a jeho vzkUíšení jako znamení nadEje, to jsou úhelné kameny naší víry.
PUipomínáme si je v každé modlitbE a každou mši svatou chápeme jako zpUítomnEní Ježíšovy obEti na kUíži.
Ale každá zbožná myšlenka m]že v našem životE zplanEt, stát se pouhým slovem. A[ o tEchto velikonocích se 
naše víra znovu rozhoUí jako oheO v srdci a svEtlo v očích.)

Dobrý Bože, vlej nám opEt oheO pravého Ducha svatého, aby naše srdce planulo novou touhou žít 
svoji víru v plnosti a nadšení. Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.

KvEten 2018
Tento kalich je nová smlouva, zpečetEná mou krví, která se za vás prolévá. (Lk 22,20)
TÚTO  TO  POTÉRION  HÉ  KAINÉ  DIATHÉKÉ  EN  TÓ  HAIMATI  MÚ
TO  HYPER  HYMÓN  EKCHYNNOMENON
(Svátost nejsvEtEjší nás spojila a bude nás spojovat do konce našich život] pUes hranice vEk] až do dne, kdy 
lidstvo bude moci spatUit Krista, pUicházejícího ve slávE. V kalichu se mísí víno – plod lidské práce, 
a voda - dar zemE. V síle Ducha svatého se tyto dary stávají krví nejsvEtEjší, pečetí smlouvy Nového zákona.)

Bože, dEkujeme ti za tento dar, toto posvátné znamení pUítomnosti tvého Syna mezi námi, které nás 
spojuje s generacemi minulými i budoucími až do dne, kdy on sám pUijde ve slávE. 
Požehnaný jsi, náš Bože, navEky. 

Červen 2018
Malchísedek, král Salemu, pUinesl v obE[ chléb a víno, 
nebo[ byl knEzem Boha Nejvyššího. (Gen 14,18)
MALKÍCEDEK  MELECH  ŠÁLÉM  HÓCÍ  LECHEM  VÁJÁJIN  VECHÚ  KOHÉN  LEÉL  ELJÓN
(Malchísedek – pohanský knEz, který uctívá Boha tak, jak ho ve své duši poznal a pUináší mu obEti, které jsou 
pUedznamenáním svátosti oltáUní. Je to znamení, že v našem svEtE žijí ti, kteUí Boha upUímnE hledají a také ho 
nacházejí, nebo[ B]h jejich hledání vidí a dává se jim poznat.)

Požehnaný jsi, náš Bože, který otvíráš srdce tEch, kdo nepoznali Ježíšovo evangelium, ale touží po 
poznání pravdy a jdou za hlasem svého svEdomí. Požehnaný jsi, Bože, navEky. 

Červenec 2018
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží a spasení pro každého, kdo vEUí. (Tím 1,16)
Ú  GAR  FRAISCHYNOMAI  TO  EUANGELION,  DYNAMIS  GAR  THEU  ESTIN  
EIS  SÓTÉRIAN  PANTI  TÓ  PISTEUONTI 
(My všichni máme s hrdostí hlásat svEtu poselství evangelia, a[ je to vhod či nevhod. Naši modlitbu však  
potUebují zvláštE ti, kteUí uposlechli hlas Ducha a spojili svou vlastní cestu ke spáse se službou vEUícímu lidu: 
Ueholní bratUi a sestry, knEží, biskupové, papež. Mnozí jsou na okraji společnosti, nebo[ svEt jejich úsilím pohrdá. 
Prosme Pána, a[ jejich nadšení nevychladne, a[ nacházejí radost ze svého rozhodnutí, zasvEtit se Bohu.)

Bože, poslání, které tv]j Syn svEUil apoštol]m, to v církvi stále trvá a stále je potUebné; dej, prosíme 
tEm, kteUí tomuto poslání zasvEtili své životy, a[ vytrvají a nacházejí radost z plod] svého úsilí.
Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.
Srpen 2018
Jsi povznesen až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí je tvá sláva. (Žl 57,12)
RÚMÁH  AL  ŠÁMAJIM  ELOHÍM  AL  KOL-HÁÁREC  KEVÓDECHÁ  
(Mysleme na ty, kteUí víru nenašli nebo ji opustili. Všechno jsou to Boží dEti, nebo[ B]h dává slunci své lásky 
svítit na každého. Nám pak ukládá, abychom v nich vidEli své bratry a vážili si jejich životních ideál] a cest.)

Bože, tobE patUí všichni lidé a všichni jsou tvou slávou, i ti, kteUí tE nevidí a proto v tebe nevEUí; 
dej, a[ konají dobro a následují hlas svého svEdomí a a[ se s tebou jednou setkají na vEčnosti.
Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.
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ZáUí 2018
Tak a[ svítí vaše svEtlo pUed lidmi, aby vidEli vaše dobré skutky a velebili našeho Otce 
v nebesích. (Mt 5,16)
HÚTÓS  LAMPSATÓ  TO  FÓS  HYMÓN  EMPROSTHEN  TÓN  ANTHRÓPÓN,  HOPÓS  IDÓSIN  HYMÓN
TA  KALA  ERGA  KAI  DOXASÓSIN  TON  PATERA  HYMÓN  TON  EN  TOIS  ÚRANOIS
(SvEtlo a tma… Na mnoha místech evangelia se mluví o svEtle. Je to metafora pro človEka, který žije podle svého 
svEdomí, ale žije také láskou k druhým a touhou pUedávat jim svou nadEji. Jsme takoví? Stále si pUipomínejme, 
že v Božím domE jsme služebníci, kteUí čekají na svého Pána.)

Bože, tento svEt je nemocen lidským sobectvím a pýchou; dej, a[ ti, kdo upUímnE pUijali svEtlo 
evangelia, vnášejí do svEta smíUení, pokoj, mír a radost; dej, a[ i my, pUes všechny své 
nedokonalosti, k tEm nositel]m svEtla patUíme.
Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.

Tíjen 2018
Maria to všechno ve svém srdci uchovávala a rozvažovala o tom. (Lk 2,19)
MARIAM  PANTA  SYNETÉREI  TA  RHÉMATA TAUTA  SYMBALLÚSA  EN  TÉ  KARDIÁ  AUTÉS
(Boží slovo mluví k nám s velkou mocí, ale staví pUed nás i velká tajemství víry. ČlovEk pravé víry dokáže 
uchovávat v srdci i to, co nedokáže svým intelektem pochopit. Víra je mystérium,  které človEk poznává jen 
postupnE díky osvícení Duchem. Plný obsah velkých tajemství víry se nám odkryje až na vEčnosti.)

Bože, matka tvého Syna je nám vzorem života víry; dej, a[ podle jejího pUíkladu uchováváme 
ve svém srdci vše, co nám Syn odkázal, a[ o tom pUemýšlíme a hledáme smysl jeho evangelia 
v promEnách našeho svEta. 
Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.

Listopad 2018
Zde nemáme trvalý domov, ale vyhlížíme ten, který pUijde. (Žid 13,14)
Ú  GAR  ECHOMEN  HÓDE  MENÚSAN  POLIN  ALLA  TÉN  MELLÚSAN  EPIZÉTÚMEN
(Jak bEží náš život, tak myšlenka na jeho konec je pro nás stále tísnivEjší. Je bUemenem našeho života a toto 
bUemeno nelze odhodit. Lze jenom stále znovu obnovovat nadEji, kterou nám dává dar víry – že konec lidského 
života bude vznešenou promEnou, pUi níž naše duše dospEje do Boží náruče.)

Požehnaný jsi, náš Bože, který nás vedeš všemi radostmi a strastmi života, jsi s námi ve dnech jasu 
i v nocích životních temnot, a ty jediný ve své moudrosti víš, kdy se naše pozemská cesta naplní. 
Požehnaný jsi, náš Bože, navEky.

Prosinec 2018
Já jsem alfa i ómega, první i poslední, začátek i konec. (Zj 22,13)
EGÓ  TO  ALFA  KAI  TO ÓMEGA,  HO  PRÓTOS  KAI  HO  ESCHATOS,  HÉ  ARCHÉ  KAI  TO  TELOS
(Apokalypsa svatého Jana uzavírá kánon Písma svatého. V JanovE mystickém vidEní nám odkrývá obrazy dramat,
kterým lidstvo bude podrobeno. Ale slova ze závErečné části jsou slovy nadEje, nebo[ v kolobEhu času se vyjevují
Boží úmysly. Na konci zazáUí obraz nebeského Jeruzaléma jako vyvrcholení cesty lidstva. Končí rok a čekáme na 
další. A[ žijeme ve víUe, že Pán je svrchovaným vládcem času, v jehož kolobEhu se projevují vEčné Boží úmysly.)

Bože, chystáme se vstoupit do dalšího roku našeho života; dej nám, a[ žijeme ve víUe, že ty jsi 
svrchovaným pánem času, pánem začátku a konce lidských dEjin i našich vlastních život]. 
Požehnaný jsi, Bože, navEky.

 - - - - - - - - - - - - - - 

Pro své sestry a bratry v Sekulárním františkánské Uádu sestavil: 
Jaroslav Antoš, zástupce národní ministrynE

Pokoj a dobro!
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Zásady činnosti Národní rady NBS SFT ČR 2018 - 2021

Hlavní a první zásadou a programem pro členy Národní rady je 13. kapitola Janova 
Evangelia, zejména 1. verš.
Dále to, co bylo schváleno jako program na Národní volební kapitule:
1. Prohlubovat úctu k eucharistii na všech úrovních NBS a pokud možno pUi všech 
setkáních.
2. Aktuální prioritou činnosti je zamEUení na významná výročí našeho Uádu:

 2018/19  výročí Uehole a obnovy profese (v návaznosti na Mezinárodní 
společenství)

 2019 výročí kanonizace sv. Anežky (zakladatelky našeho Uádu)
 2021 výročí založení našeho Uádu (v návaznosti na Mezinárodní  společenství)

3. VEnovat mimoUádnou pozornost osamElým, nemocným a starým člen]m (zejména 
tEm, kteUí již nemohou docházet do našich společenství a na naše akce)

I. Národní rada jako celek i její jednotliví členové
se ve své činnosti a službách Uídí pUedevším tEmito dokumenty SFT:

a) Tehole SFT
b) Generální konstituce SFT – zejména články 31; 32; 33; a 66.
c) Stanovy NBS ČR (schválené 13. 6. 2006) – zejména článek III.3
d) Stanovy pro duchovní asistenci
e) Stanovy Mezinárodního bratrského společenství SFT
f) ProvádEcí smErnice k Národním stanovám
g) Rituál

II. Organizace práce:
a/ Národní ministr dle čl.67 GK – František Reichel

Úkolem národního ministra je:
1. Svolávat sch]zky NR a pUedsedat jim; v roce 2021 svolat a zajistit Národní volební 
kapitulu podle národních stanov po vyžádání názoru rady na skutečnost svolání.
2. Se souhlasem rady žádat o bratrskou a pastorační vizitaci v roce 2019
3. Národní rada povEUuje NM, aby rozhodoval o jednotlivých platbách u akcí 
schválených NR v ročním plánu hospodaUení a v pUípadech jiných nutných výdaj] 
o platbách až do výše 25.000 Kč; o svých rozhodnutích je povinen informovat 
na nejbližším zasedání NR.

b/ Zástupce národního ministra (čl.52/1 GK) – Luboš Kolafa
Úkolem zástupce ministra je:
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1. Spolupracovat v bratrském duchu s ministrem a podporovat ho pUi plnEní jeho 
povinností.
2. Vykonávat služby, kterými ho povEUila rada nebo shromáždEní či kapitula
3. Zastoupit ministra v jeho právech a povinnostech v pUípadE ministrovy 
nepUítomnosti nebo dočasné neschopnosti.
4. Vykonávat službu ministra, jestliže se tento úUad uprázdní.
5. VEnuje se problematice Oblastních bratrských společenství – eviduje oblastní akce 
v NBS a podle možností se jich zúčastOuje.
6. Koordinuje publikační a vydavatelskou činnost v oblasti neperiodických publikací.
7. Je garantem semináU] pro františkánskou rodinu (napU. P. Vella).
8. Zajiš[uje problematiku františkánské mládeže.

c/ HospodáU – Marie Richterová
Úkolem hospodáUe je:

1. TádnE vést účetnictví NBS, zejména pUíjmy, vydání a stavy finančních prostUedk] 
na jednotlivých účtech a v pokladnE NBS
2. TádnE vystavovat, evidovat a uchovávat účetní doklady; vést evidenci majetku NBS
3. Zpracovávat roční plán hospodaUení NBS a pUedkládat ho NR ke schválení, 
na počátku roku informovat NR o výsledku hospodaUení za uplynulý rok.
4. ProvádEt platby dle rozhodnutí NR a NM, o provedených platbách pr]bEžnE 
informovat na jednotlivých zasedáních NR a o každé platbE neprodlenE NM.
5. Správa inventáUe NBS.

d) SekretáU  – ZdeOka Nečadová
Základní úkoly sekretáUe:

1. PoUizovat zápisy ze zasedání NR (do 14 dn] je zasílá mailem jednotlivým člen]m 
NR, ukládá je do archivu a dává ke zveUejnEní na web SFT).
2. Vést evidenci MBS a jejich člen] a jejich duchovních asistent].
3. Evidovat bratrské a pastorační vizitace NR (1x za 6 let, nejbližší bude v roce 2019 
vést agendu národních kapitul (archivuje zprávy z vizitací a zápisy z kapitul).
4. PUebírat poštu, rozesílat jednotlivým člen]m NR, zprostUedkovávat komunikaci 
(oznámení a jiné dokumenty ministr]m MBS, duchovním asistent]m a dalším 
pUíjemc]m dle adresáUe).
5. Vést plán vizitací a volebních kapitul MBS (eviduje a archivuje zprávy a zápisy 
z tEchto vizitací a kapitul).
6. Vést archiv NBS SFT v ČR.
7. Vypracovává Výroční zprávu NBS SFT ve spolupráci s národním ministrem a 
ostatními členy NR
8. OrganizačnE zajiš[ovat určené akce NR (zasedání NR, národní kapituly).
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9. Je garantem pro oblast „komunikace“.
10. Garant webových stránek SFT.

e) Formátor –  Ludmila Holásková
Základní úkoly formátora:

1.  Zpracovávat roční plán formace člen] NR, ministr] a formátor] MBS, který 
pUedkládá NR ke schválení (témata, akce, program).
2. Realizovat formační akce dle plánu formace (organizace, zajištEní – 2x ročnE ve 
spolupráci se sekretáUem).
3. Vyhledávat, zpracovávat, publikovat, rozšiUovat nezbytné pom]cky pro formaci 
sekulárních františkán] a upozorOovat na nE.
4. Poskytovat potUebnou pomoc formátor]m MBS pUi plnEní jejich služby.
5. Navazovat na témata formace vydávaná Mezinárodní radou – být v kontaktu  
   s formátorem Mezinárodní rady.
6. PUipravit (zajistit) úmysly modliteb na jednotlivé mEsíce v roce (2019 – 2021)   
7. Je garantem pro oblast „formace“.

f) Člen Mezinárodní rady SFT – Markéta Kubešová
Základní úkoly člena Mezinárodní rady:

1. Trvalé a pr]bEžné spojení s členy Mezinárodní rady a jejího sekretariátu
2. Seznamovat členy NR s aktuálními dokumenty a akcemi Mezinárodní rady
3. PravidelnE informovat členy SFT ve Zpravodaji NR o dEní ve františkánském svEtE
4. Je garantem komunikace mezi NR a Mezinárodní radou a dle potUeby s Národními 
radami jednotlivých stát].
5. Zajiš[uje účast na mezinárodních akcích
6. Vede tým pUekladatel] a tlumočník]
7. ZúčastOuje se Mezinárodních kapitul SFT
8. Je garantem a organizátorem vizitace Mezinárodní rady v roce 2019

III. Patronát a služba v     Místních bratrských společenstvích  
1. Každý člen NR má patronát nad pUidElenými MBS, kde je rovnEž delegátem 
národního ministra pro VK a BaPV – dle tohoto rozpisu: 
František Reichel: Benešov, Blažovice, PlzeO, PUíbram, Sokolov, Sušice, Uherské 
HradištE
Luboš Kolafa: Červený Kostelec, HavíUov, JindUich]v Hradec, Lysá nad Labem, 
Praha - Krč, Stará Boleslav, Šternberk, Šumperk
Ludmila Holásková: Moravská TUebová I, Olomouc rodiny, Praha SpoUilov, SlatiOany
Marie Richterová: Hodonín, KromEUíž, Milotice
ZdeOka Nečadová: Brno kapucíni, Brno - Husovice
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Markéta Kubešová: Čáslav, Hradec Králové, Jihlava, Moravská TUebová II
Lumír Hurník: Čeladná, Český TEšín, Frýdek Místek, Fulnek, Jablunkov, Karviná, 
Krnov, Opava, Ostrava, PUerov
Pavel VanEček: Brandýs nad Orlicí, Černošice, Jilemnice, Liberec, Nivnice, Olomouc, 
Praha PMS, Praha sv. Josef, Zlín

2. Základním prvkem služby je pomoc člen]m rady MBS pUi rozvíjení františkánského
charismatu jeho člen] v aktuálních podmínkách a zejména v návaznosti na program a 
kalendáU akcí NBS.
3. Tuto službu vykonává trvale po celé funkční období – kromE vizitací a volebních 
kapitul je v pr]bEžném styku se členy rad MBS prostUednictvím komunikačních 
prostUedk].
4. Zejména v pUedstihu sleduje a aktivuje účast na akcích NR a NBS (semináUe, poutE)
5. OsobnE sleduje v MBS péči o nemocné, osamElé a staré členy, zejména ty, kteUí 
nemohou docházet na akce MBS.
6. MimoUádnou pozornost a bratrskou pomoc vEnuje MBS, která nevyslaly své 
delegáty na volební kapitulu nebo formační semináUe.

IV. Konference národních duchovních asistent]
– tUi národní duchovní asistenti ustanoveni svými provinciály:
pUedseda: P. František Kroczek OFMCap.
člen:  P. Antonín Klaret Dabrowski OFM
člen: P. Karel Koblížek OFMConv.

Úlohou Konference národních asistent] je:
1. Spolupracovat s Národní radou pUi duchovním a apoštolském oživování (animaci) 
sekulárních františkán] v církevním i společenském životE v ČR, zvláštE pak ve 
formaci zodpovEdných člen].
2. Zajiš[ovat pastorační vizitaci rad MBS a pUítomnost na jejich volebních kapitulách.
3. Koordinovat na národní úrovni službu duchovní asistence, formaci asistent] a 
bratrské společenství mezi nimi.
4. Podporovat zájem bratUí o SFT a o františkánskou mládež.
5. VyjadUovat se k pUeklad]m formačních materiál] došlých z CIOFS.

Schváleno na zasedání Národní rady v BrnE dne 30.6.2018.
SoučasnE se ruší Zásady činnosti NR a NM schválené minulými Národními radami.
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HﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ SFŘ ヴく ヲヰヱΒ

ヰヱくヰヱくヲヰヱΒ ンヱくヱヲくヲヰヱΒ

Z└ゲデ;デWﾆ ヮﾗﾆﾉ;Sﾐ┞ ｴﾗゲヮﾗS=ギ                ヲΑヱがヰKL        ヱヱ ΒンΒがヰKL
Pヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┣=ﾉﾗｴ; ゲWﾆヴWデ;ヴｷ;デ             ヱ ヴΓΒがヰKL          ン ΒヱヲがヰKL
Z└ゲデ;デWﾆ ﾐ; ┎Lデ[        ヲヶΒ ヱΑヱがヰKL     ヱΒヱ ΒΓヵがヰKL

Pギｹﾃﾏ┞ ┗ ヴく ヲヰヱΒ

Pギｷﾃ;デY LﾉWﾐゲﾆY ヮギｹゲヮ[┗ﾆ┞       ヱンヵ ヲヰヰがヰKL 
Pギｹﾃﾏ┞ aﾗヴﾏ;LくゲWﾏｷﾐ=ギWが Hﾗゲデ┠ﾐ          ヲン ΓヱヰがヰKL
Pギｹﾃﾏ┞ ; ┣=ﾉﾗｴ; ┗ﾗﾉWHﾐｹ ﾆ;ヮｷデ┌ﾉ;          ンヰ ヴヴヲがヰKL
PヴﾗSWﾃ ピゲﾆﾗ┗ｷﾐ ; ﾆﾐｷｴ            Β ヶヵΒがヰKL
D;ヴ┞ ヮギｷﾃ;デY          ヲヰ ΑヰヰがヰKL
PヴﾗSWﾃ ﾆﾐｷｴ┞ S┗;デﾗゲデ ┗W ゲ┗[デ[          ヴΓ ΓΒヰがヰKL
D;ヴ┞ LﾉWﾐ└ MBS ど ゲデ┌Sﾐ┞ ┗ AaヴｷIW          ンヶ ヲヰヰがヰKL
D;ヴ┞ Dヴく NﾗゲWﾆ            ヲ ヱヵヰがヰKL
Zヮヴ;┗ﾗS;ﾃ SFŘが ヮヴﾗSWﾃ ヮヴﾗヮｷゲWﾆ            Γ ンンヵがヰKL
PギｹﾃWﾏ ど SﾗHヴﾗヮｷゲ ┣; ﾉWデWﾐﾆ┌               ΓヴヶがヰKL 
Vヴ;デﾆ; ┣;ｴヴ;ﾐｷLﾐｹ ヮﾉ;デH┞ЩH;ﾐﾆくヮﾗヮﾉく          ヱΑ ヶヵヰがヰKL
Pギｷヮゲ;ﾐY ┎ヴﾗﾆ┞ ﾐ; ┎Lデ[ SFŘ                  ヱΒがヰKL

CWﾉﾆWﾏ ヮギｹﾃﾏ┞  ンンヵ ヱΒΓがヰヰ KL

V┠S;ﾃW ヴく ヲヰヱΒ

Pギｹゲヮ[┗Wﾆ MW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ ヴ;S[ ど ヴくヲヰヱΒ          ヲヱ ヱヴヲがヰKL
V┠S;ﾃW aﾗヴﾏ;LくゲWﾏｷﾐ=ギWが Hﾗゲデ┠ﾐ          ヶヴ ヱヲヴがヰKL
Vヴ;デﾆ; MBS PSM ｴギHｷデﾗ┗┞          ヴヰ ヰヰヰがヰKL
V┠S;ﾃW ┗ﾗﾉWHﾐｹ ﾆ;ヮｷデ┌ﾉ; VWﾉWｴヴ;S       ヱヰヵ ΓΓヱがヰKL 
RW┥ｷW NR ヮギｷ ┣;ゲWS=ﾐｹIｴ          ヱヲ ンΒヶがヰKL
CWゲデﾗ┗ﾐY LﾉWﾐ└ NR          ヲΓ ヲΒヰがヰKL
D;ヴ┞ ヮヴﾗ Iｴ┌SYどｴﾗゲヮｷIが P;ﾐ;ﾏ;がS[ピ PWヴ┌          ヱヶ ヶヰヵがヰKL
D;ヴ┞ LﾉWﾐ└ MBS ど ゲデ┌Sﾐ┞ ┗ AaヴｷIW          ンヶ ヲヰヰがヰKL
 Zヮヴ;┗ﾗS;ﾃ SFŘが ヮヴﾗヮｷゲﾆ┞が ヮ;ﾏ[デくﾉｷゲデ┞          ヱヰ ΓヲヵがヰKL
N=ﾆﾉ;S┞ ┗┞S=ﾐｹ ﾆﾐｷｴ┞ S┗;デﾗゲデ ┗W ゲ┗[デ[          ヵΒ ΒΒヱがヰKL
V┠S;ﾃW ゲWﾏｷﾐ=ギ ┗ Lｷデ┗[          ヲヵ ヵΓΓがヰKL
B;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹ ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞            ン ヱΒンがヰKL
Oゲデ;デﾐｹ ┗┠S;ﾃW ど ヮﾗジデﾗ┗ﾐYが ﾆ;ﾐIWﾉ=ギが ピゲﾆ┞          ヲヴ ヲヱヵがヰKL

CWﾉﾆWﾏ ┗┠S;ﾃW  ヴヴΒ ヵンヱがヰヰ KL
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Z; ┗┠ジW ┌┗WSWﾐY ﾗHSﾗHｹ H┞ﾉ┞ ┗┠S;ﾃW ﾗ ヱヱンくンヴヲがどKL ┗┞ジジｹ ﾐW┥ ヮギｹﾃﾏ┞ 
D└┗ﾗSど ┗ヴ;デﾆ; ┣; ｴギHｷデﾗ┗┞が┗ﾗﾉWHﾐｹ ﾆ;ヮｷデ┌ﾉ;が S;ヴ┞ Iｴ┌S┠ﾏ が ┗┞S=ﾐｹ ﾆﾐｷｴ┞ S┗;デﾗゲデ ┗W ゲ┗[デ[が ┗┞ジジｹ 
ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ヮﾗ┌デ[ ﾐ; Hﾗゲデ┠ﾐが ┗┞ジジｹ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ヴW┥ｷW

Kﾐｷｴ┞ ; ヮ┌Hﾉｷﾆ;IW SﾉW ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ┞ ﾆ ンヱくヱヲくヲヰヱΒ ┗ ｴﾗSﾐﾗデ[ ヱヲヴくヲヰヲがどKL

N; ヮﾗﾏ┞ゲﾉﾐYﾏ ﾆﾗﾐデ[ Dヴく Nﾗゲﾆ; ﾃW ヲヴくヲヰヰがどKL

N; ┎Lデ[ SFŘ ﾃゲﾗ┌ ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞ DO VWﾉﾉ; ヲヰヱΓ ┗W ┗┠ジｷ ヶヴくヰヰヰがどKL
T┞デﾗ ﾐWﾃゲﾗ┌ ┌┗WSWﾐ┞ ┗ ヮギｹﾃﾏWIｴが H┌Sﾗ┌ ヮヴﾗ┎Lデﾗ┗=ﾐ┞ ┗ HギW┣ﾐ┌ ヲヰヱΓ

Zヮヴ;Iﾗ┗;ﾉ; ｴﾗゲヮﾗS=ギﾆ; M;ヴｷW RｷIｴデWヴﾗ┗=

VW Sﾉ;ピﾐﾆ=Iｴ ヲヱくヱくヲヰヱΓ
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Spolupráce   NBS SFT ČR a Slovenska
16.  Uíjna 2018 se sešli  národní  ministUi  Jozef  Gazdík a František Reichel  v Kapucínském
klášteUe v ŽilinE aby projednali možnosti další spolupráce:

1) Informace o významných akcích v roce 2019
NBS Slovenska pUipravuje a zve členy SFT z ČR na:

 Setkání formátor] 2. – 4. 3. v Melčicích u Trenčína
 Celoslovenské  stretnutie  OFS v Krivej  na  OravE  13.  7.  (rodištE  bl.  Zdenky

Schelingové).  Lze  uvažovat  o  návštEvE  českých sester  a  bratUí  mikrobusem
s prohlídkou a pUespáním v ŽilinE.

 Národná volebná kapitula 30.8 – 1. 9. v Melčicích u Trenčína
NBS V České republice pUipravuje a zve členy OFS SR na:

 Mariánskou pou[ Prahou (281. ročník)  1.6.
 Tradiční pou[ SFˇ5 na Svatý Hostýn 13. – 14. 9.
 Formační semináU semináU 18. – 19. 10. v BrnE 

2) Publikační a vydavatelská činnost:
 NBS SR vydává 4x ročnE časopis Františkanska rodina – jeden  výtisk bude

zasílán pro NR ČR. Časopis vychází i v elektronické formE  - bude posílán na
webové stránky SFT ČR

 NBS  ČR  vydává  6x  ročnE  Zpravodaj   NBS  SFT.  Tento  bude  zasílán  na
Slovensko na adresy  člen] NR.

 V roce 2019 bude ve Františkánské rodinE uveUejnEn infomační článek o životE
a činnosti sester a bratUí SFT v České republice  a ve Zpravodaji NBS SFT o
životE a činnosti sester a bratUí OFS na Slovensku. 

 NBS  ČR  pUipravuje  v letošním  roce  vydání  knihy  „Svatost  ve  svEtE“. Pro
potUeby NBS bude zasláno 200 kus].

3) ObE Národní společenství  si budou i nadále poskytovat pUeklady dokument], které
vydává Mezinárodní rada OFS.

4) Sekání jsme zakončili společnou účastí na mši svaté v kapucínském kostele Obrácení
sv. Pavla

Jozef Gazdík František Reichel








