
Příloha č. 8

ZPRÁVA PRO BRATRSKOU A PASTORAČNÍ VIZITACI NBS ČR 2019

Demografie - struktura NBS
V ČR je celkem 47 Místních BS. Přehledná mapka MBS v ČR viz příloha 1.
Všechna MBS jsou kanonicky ustavena – příslušné  dekrety jsou uloženy u jednotlivých MBS a 
v kopii u sekretářky NR.
Počet členů  811, z toho 772 s trvalou profesí, 3 dočasné profese a 36 kandidátů profese.
Průměrný věk členů 65 let
Procentní odhad pohlaví sekulárních františkánů 70 % sestry; 30% bratři 
Procento odhadů vzdělání sekulárních františkánů: základní 50%, středoškolské 30%, 
vysokoškolské 20% 

Složení Národní rady:
Národní ministr: MVDr. František Reichel  f.reichel@volny.cz  telef. +420 725 939 385
zástupce NM: Luboš Kolafa   frantiskan@kolafa.name  telef. +420 602 306 284
sekretář: Zdeňka Nečadová   ZdenkaNecadova@seznam.cz telef. +420 736 215 273
ekonom: Marie Richterová   richterova@cmgpv.cz  telef. +420 737 172 441
formátor: Ludmila Holásková    holaskova.ludmila@gmail.com  telef. +420 732 985 833
zástupce v mez. radě: MUDr. Markéta Kubešová mar.kubesova@seznam.cz  telef. +420 608141845
člen: Lumír Hurník    info@nobi-truhlarstvi.cz   telef. +420 608 975 875
člen: Pavel Vaněček   vanecek.fire@seznam.cz   telef. +420 724 891 301

Kontaktní informace o národních duchovních asistentech:
P. František Kroczek OFMCap. – frantisek@kapucini.cz  tel. Telef. +420 604 169 352
P. Antonín Klaret Dabrowski OFM – klaret@ofm.cz  tel. Telef. +420 606 751 883
P. Karel Koblížek OFMConv. - karel.koblizek@seznam.cz  tel. Telef. +420 731 402 161

Oficiální adresa a sídlo NBS
Sekulární františkánský řád
Kapucínské náměstí 303/5
602 00 BRNO

Naše základní dokumenty:
 Kanonické ustavení NBS SFŘ ČR – viz příloha č. 2 
 Řehole SFŘ – oficiální překlad v českém jazyce schválila gen. ministryně v Římě 2. 1. 2007
 Generální konstituce SFŘ - v českém jazyce schválila gen ministryně v Římě 15. 10. 2007
 Stanovy MBS SFŘ (z 18. 12. 2002) shodnost textu v českém jazyce potvrdil Jan Maria 

Vianney Dohnal OFM provinční ministr 16. 9. 2007
 Stanovy NBS SFŘ v ČR schválila a potvrdila gen. ministryně v Římě  13. 6. 2006
 Ritual SFŘ schválila Národní rada SFŘ v ČR na svém zasedání v Brně 25. 2. 2006; 

shodnost textu v českém jazyce potvrdil Jan Maria Vianney Dohnal OFM provinční ministr 
6. 6. 2006
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Poznámka: Tyto dokumenty byly souborně vydány pro potřeby členů v publikaci: „Dokumenty 
Sekulárního františkánského řádu“ v roce 2008.

Další dokumenty v NBS SFŘ ČR:
 Stanovy pro duchovní a pastorační asistenci z 28. 3. 2003 – český překlad schválil 15.1. 

2011 provinciál P. Bogdan Sikora OFMConv.
 Prováděcí směrnice NR SFŘ k národním statutum schválila NR 24. 5. 2003
 Potvrzení národního ministra Františka Reichela jako statutárního orgánu SFŘ v ČR viz 

Výpis z evidence právnických osob na Ministerstvu kultury ČR ze 17. 7. 2018
 Vznik nového bratrského společenství SFŘ (směrnice Předsednictva Mezinárodní rady SFŘ 

V Římě, 14.6.2002)
 Seznam odpustků pro Sekulární františkánský řád (Český text schválil br. Jiří Lukáš 

ŠebákOFMCap., provinciál)

YouFra
Přesto, žer od svého vzniku v roce 1995 jsme usilovali o podchycení františkánské mládeže – 
různými způsoby při různých příležitostech se nám to nepodařilo.
O františkánskou mládež se starají jednotlivé františkánské řády bez spolupráce mezi sebou 
navzájem i bez zájmu o spolupráci  se SFŘ v ČR. Bohužel!

Průběžné řízení NBS a povzbuzování Národní radou probíhá na základě těchto priorit:
 Program NBS schválený VK na Velehradě 9. 6. 2018
 Dokumentů, instrukcí a doporučení zaslaných z CIOFS
 Aktuálních úkolů projednaných na jednotlivých setkáních NR

Komunikace v NBS (tj. mezi NR NBS a členy SFŘ)  probíhá:
 Prostřednictvím Zpravodaje NBS a webových stránek SFŘ
 V rámci BPV a VK členy NR.
 Při různých akcích – formační semináře, hlavní poutě SFŘ, oblastní setkání

Oficiální postavení národního NBS SFŘ v ČR: 
Zřizovatelem NBS SFŘ v ČR je Provincie kapucínů v ČR (Loretánské náměstí 99/6 Hradčany 
Praha 1 – 11800, IČ 00406465)
NBS je samostatnou právní jednotkou vedenou pod identifikačním číslem: IČO 00676560.
Oficiální ústředí a také poštovní adresa je v klášteře kapucínů v Brně – viz výše. Zde je též archiv 
NBS a jsou zde uloženy dokumenty.
V majetku máme pouze knihy a další publikace – jejich inventuru provádíme každoročně. (Přehled 
při vizitaci předložíme) 

Formace
Formace je zajišťována jak na úrovni celé NBS tak v jednotlivých MBS. K dispozice používáme 
následující materiály  (zdroje):
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 Překlady formačních textů, které zasílá CIOFS.
 Materiály, které připravuji duchovní asistenti NBS i MBS

NR organizuje 2x ročně semináře pro formátory MBS a další zájemce
       Zaměření národní formace pro volební období 2018 - 2021
2018/19: Vztah s Bohem:
2018 podzim: Lectio divina
2019 jaro: úvod do křesťanské meditace
Tato témata směřují k roku Řehole
2019/20: Vztah k sobě a k bližním
2019 podzim: krize (krize obecně + krize středního věku + krize duchovní) - a co s nimi
2020 jaro: praktická práce s nemocnými + E. Kübler - Rossová - fáze přijetí těžké nemoci  (příp.
stáří nebo těžkého problému obecně)
Tato témata směřují k výročí kanonizace sv. Anežky české
2020/21:
2020 podzim: kdo jsi/jsem jako františkánský terciář? - typické znaky fratiškánství + 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
Tato témata směřují k jádru naší františkánské spirituality a jejího uplatňování ve světě
 K dispozici formátorům, duchovním asistentům i ostatním členům jsou k dispozic samozřejmě i  
 základní dokumenty Řádu přeložené češtiny (včetně potvrzení správnosti textu) – viz výše. Dále 
  jsou průběžně k dispozici na webových stránkách  www.sfr.cz . Vychází též ve Zpravodaji NBS.

Náš život v bratrském společenství
 Základní činnost našeho řádu probíhá v jednotlivých MBS. Setkání se konají 1 - 2 x 

měsíčně. Náplní těchto setkání je duchovní slovo nebo formační téma, sílení, modlitba, 
informace o dění v SFŘ i v církvi, připomínka liturgické doby, někde navazuje společná 
účast na mši svaté.

 Pouti jsou velmi rozšířenou formou naší činnosti. Některé mají velkou tradici - Mariánská 
pouť Prahou (od roku 1652), Cyrilometodějská etapová pouť z Levého Hradce na Velehrad 
(letos ji 38. ročník), Pouť k hrobu významného terciáře/politika Dr. F..Noska do Poříčí nad 
Sázavou, Pouť seniorů z Prahy do františkánského kláštera a lorety v Hájku, podzimní pouť 
pražských členů na Hrádek u Vlašimi atd. Zájem o tyto akce potvrzuje i skutečnost, že 
vznikají nové a je o ně zájem: Františkánská pouť na největší mariánské místo v Čechách 
Svatou Horu u Příbrami, Kající pouť na Svatému Antonínku na východní Moravě, 
Františkánská lesní stezka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření v Hradci Králové 
atd. Dalším pozitivním rysem je, že řada z nich je zaměřena i mimo členskou základnu a 
slouží i k propagaci SFŘ. Na některé z nich přijímají pozvání k celebrování mše svaté i naši 
biskupové (zejména do Poříčí a na Levý Hradec).

 Oblastní setkání jsou též častou formou. Tradiční je Tříkrálové setkání pražských členů 
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první sobotu v roce vždy v jiném MBS (na letošní přišlo více než sto členů); v Olomouci se 
koná setkání rodin, mnohé jsou organizovány příležitostně.

 Na úrovni NBS je největší a pravidelnou akcí tradiční pouť na Svatý Hostýn (od roku 
1892). V loňském roce jsme zde zahajovali oslavy 40. výročí roku Řehole i s obnovou slibů 
profese. V letošním roce přislíbil účast na naší františkánské pouti nový nuncius. Kromě 
toho NBS uskutečňuje různé jednorázové akce např. konference o Dr. Františku Noskovi, 
seminář o svaté Anežce (byl i s mezinárodní účastí). V letošním roce připravuje NR Víkend 
se svatou Anežkou v Praze (k 30. výročí kanonizace zakladatelky františkánských řádů 
v Českých zemích). Další osvědčenou formou je duchovní obnova pro členy i příznivce SFŘ
s P. E. Vellou OFMConv. v exercičním domě Stojanov na Velehradě (letos v březnu bylo 
přes sto účastníků).

 Specifika a problémy našeho NBS: Významnou skutečností je poměrně vysoký věkový 
průměr a s tím spojená menší pohyblivost. Proto se podle programu přijatého na poslední 
VK věnujeme jak na úrovni NBS tak jednotlivých MBS především těmto členům – 
návštěvami, telefonicky, dovozem na setkání. (Např. na poslední pouť na Sv. Hostýn jsme 
zajistili převoz těchto hendikepovaných členů z Prahy a okolí velkokapacitní sanitkou). A 
jako reakci na rok Řehole jsme ustavili Modlitební tým 78, kde se denně spojujeme při 
modlitbě Žalmu 150.
 Informační a vydavatelská činnost 

Zpravodaj NBS je vydáván 4x ročně (vždy v návaznosti na zasedání NR). Pravidelně tak
informuje  o  připravovaných  akcích  v následujícím  období,  přináší  zprávy,  postřehy  a
hodnocení akcí uskutečněných, úvahy a názory členů SFŘ a také informace o františkánství
ve  světě  včetně  překladů  dopisů  a  dalších  materiálů  zasílaných  ze  sekretariátu  CIOFS.
V závěrečné části je vždy přehledná informace ve formě tabulky o výročí profese členů.
Pravidelnou  doprovázející  součástí  je  fotopříloha,  formační  příloha  a  pozvánky na  akce
františkánské  rodiny.  Je  rozeslán  na  e-mailové  adresy  členů  a  též  jsme  začali  s jeho
zasíláním starším bratrům a sestrám.
Webové stránky   www.sfr.cz     
Byla  upravena  a  doplněna  jejich  struktura.  Jsou  pravidelně  aktualizovány  -  zápisy  ze
zasedání NR, kalendář akcí NBS, pozvánky, zprávy o průběhu akcí.  V oddíle MBS jsou
postupně doplňovány kontakty a informace o setkáních, v oddíle CIOFS jsou zveřejňovány
překlady dokumentů informací a pozvánek Mezinárodního společenství. Jsou zde základní
dokumenty i archiv. Je zde pravidelně zveřejňován i Zpravodaj NBS. 
 Byla vydána  kniha Svatost  ve světě – terciáři  sv.  Františka MUDr.  Jitky Krausové

(v roce  2018).  Publikace  obsahuje  životopisy  68  terciářů  z 15  zemí,  kteří  již  byly
prohlášeni za blahoslavené  nebo se jejich proces připravuje.  Náklad 850 výtisků (600
v distribuci NR, 200 předáno do NBS Slovenska, 250 v běžné distribuci). 

 Aktivita jednotlivých MBS a členů: Situace je v rámci NBS různá. V MBS, kde jsou i 
mladší členové jsou aktivity větší se zaměřením na rodiny, pomoc ve farnosti, angažování 
i dalších strukturách církve, účast ve veřejném a společenském životě. V MBS s výraznou 
převahou starších členů je činnost na modlitby a výpomoc ve farnosti (při údržbě kostela 
apod).
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 Návaznost na CIOFS a mezinárodní spolupráce   
Zastoupení SFŘ ČR v Mezinárodní radě : do národní volební kapituly byla naší zástupkyní
Magdaléna Marie Janáčková, poté byla zvolena Markéta Terezie Kubešová, jako náhradník
Hana Brigita Reichsfeld.
Pro  překlady  materiálů  CIOFS,  korespodenci  a  tlumočení  kapitula  je  k  dispozici
překladatelský tým koordinovaný členem mezinárodní  rady. Překladatelský tým mám 11
členů -  je  schopen  překládat  texty z  angličtiny,  němčiny,  případně  italštiny.  Materiály  z
CIOFS, které jsme obdrželi, byly přeloženy všechny -  texty z Generální volební kapituly a
závěrečné zprávy za období 2014 – 2017, průběžně všechny formační texty žádosti a dopisy
(Gen. Ministra k 40. výročí řehole, Vánoční blahopřání, modlitební intence, apod). Překlady
byly publikovány na našem webu sfr.cz. a ve Zpravodaji NBS SFŘ. 
Velmi dobře funguje komunikace se sekretariátem CIOFS - Isabellou di Paola a evropskou
koordinátorkou Anou Fruk. 
Na výzvu CIOFS jsme vybrali a nabídli z našich řad odborníky na komunikaci (Jiří Šenkýř,
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 SFŘ a
YouFra kongresu v Litvě 20.-26. 8.  Jako konkrétní  ovoce tohoto kongresu probíhá stále
mezi našimi terciáři sbírka na Well4Africa (na vykopání studen v nejchudších státech Afriky
– Malawi, Ugandě 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 Panamě, (250 €  (6 500.- Kč).
Mezinárodní  spolupráce:  Navázali  jsme  úzké  kontakty  se  slovenskými  terciáři, kteří  se
zúčastnili jako hosté naší Národní VK. Oba národní ministři jsou spolu v úzkém kontaktu  a
vzájemně se navštěvují. Běžná je společná účast na poutích a významných setkáních řádu,
pomoc s překlady textů a výměna informací a publikací. 

            Spolupracujeme s rakouskými terciáři – na naší národní pouti na Sv. Hostýně byla přítomna
            zástupkyně ministra Cornelia Locker, naše Magdaléna Janáčková se účastnila. jako   náš  
            delegát Rakouské národní volební kapituly.
            MBS Sušice pořádá společné modlitby a poutě s německými bratry v pohraničí.        

Činnost Národní rady
Sekání se konají pravidelně 4x ročně většinou v kapucínském klášteře v Brně (kde je oficiální sídlo 
i archiv našeho NBS) a kam je dobré spojení všech členů NR.
Na programu je zajištění VK a BPV v jednotlivých MBS (podle GK)., příprava formačních 
seminářů, koordinace a aktivní účast na oblastních akcích a poutích a také jejich vyhodnocení;  
zajištění textů a zpráv pro web i Zpravodaj NBS, návaznost na informace a zprávy CIOFS a 
mezinárodní spolupráce zejména s NBS Slovenska a Rakouska.
Setkání je většinou 6 hodin s přestávkou na oběd (od 9 do 15 hod). Účast všech členů je 100%
– termíny jsou v předstihu koordinovány. (Duchovní asistenti dle časových možností, ale vždy je 
minimálně jeden přítomen).
Práce NR je týmová. Podklady pro jednotlivé body se připravují předem. Sekretářka zajišťuje jejich
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rozesílání k promýšlení, doplnění a připomínkám v předstihu, takže při na zasedání NR členové 
znají dobře projednávanou záležitost.

Finance
Roční příspěvek na každého člena NBS činí minimálně 150 – 200 Kč (6 -8 €). Pravidelnými 
přispěvateli jsou téměř všichni (jsou jen zdůvodněné vyjímky, ale většinou solidaritou ostatních 
členů je uhrazen celá částka za MBS).
Rozpočet NBS schvaluje každoročně NR na svém zasedání. Národní rada zná a sleduje průběžně 
finanční situaci. Hospodaření MBS a finanční situace je vždy sledována členy NR při BPV a VK.

Externí kontakty
Členové NR mají velmi dobré kontakty s provinciály všech prvních řádů. Mnoho členů NBS 
studuje nebo již ukončilo studium na Institutu františkánských studii. Častá je účast členů SFŘ na 
exerciciích a duchovních cvičeních pořádaných mužským i ženským františkánskými řády. V roce 
2018 byla hojná účast našich členů na Konferenci o služebnici Boží S.M. Elišce Pretschnerové OSF,
kterou pořádala provincie školských sester 19. 5. v Hradci Králové. 

K PASTORAČNÍ VIZITACI
1. Provinciálové prvních řádů
Provinciálové prvního řádu:
P. Jakub František Sadílek OFM - jakub@ofm.cz
P. Dismas Michael Tomaštík OFMCap. - dismas@volny.cz telef. + 420 732 584 387
P. Stanislav Gryń OFMConv. - st.gryn@volny.cz tel .: 731 402 609
Nevytvářejí konferenci. Ukazují skutečný zájem  o OFS - viz níže.
Starší bratři, kteří vstoupili do řádu v době totality, nebyli informováni tak dobře jako mladí bratři . 
Provinciálem určený bratr má několik hodin ve formačním plánu, který je věnován OFS. Kvalitu 
formace garantuje Štěpánka Popková -  klariska-kapucínka.
Bratři mají tyto dva dokumenty na svých internetových stránkách:
1. Stanovy pro duchovní a pastorační asistenci OFS.
2. Příručka pro duchovní asistenty - Kapitola II - Identita OFS

2. Duchovní asistenti
Existují 3 národní duchovní asistenti:
František Kroczek OFMCap. - předseda konference - frantisek@kapucini.cz telefon 604169352
Antonín Klaret Dabrowski OFM - klaret@ofm.cz telefon. 606751883
Karel Koblížek OFMConv. - karel.koblizek@seznam.cz telefon 731402161
Tvoří konferenci. Obvykle se scházejí na zasedání NR nebo na jiných akcích NBS.
Konference má stanovy duchovní a pastorační asistence ze dne 28. března 2003 - český překlad 
schválen 15.1. 2011 -  provinciál Bogdan Sikora OFMConv.
Duchovní asistenti se plně a aktivně účastní všech diskutovaných bodů na zasedání NR. Aktivně se 
také podílejí na tvorbě závěrů a podle potřeby slouží mší svatou, svátostí smíření atd. Účastní se 
volebních kapitul MBS podle časových možností.
Zastoupení duchovních asistentů v MBS: 31 OFM; 4 OFMConv.; 12 OFMCap., 1 kněz.
V mnoha případech poskytuje duchovní asistent službu v několika MBS.
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Národní a místní duchovní asistenti mají písemné jmenování příslušným provinciálem.

Bratrům je z naší strany nabídnuta finanční náhrada, ale obvykle ji nepřijímají.
Cestovní výdaje hradí MBS nebo NR, pokud předloží cestovní doklad.

3. Formace duchovních asistentů
Speciální školení pro bratry nebylo organizováno, letos plánujeme jeden seminář, bratři se zabývají 
aktuálními potřebami na svých kapitulách a setkáních.
Bratři mají přístup k internetu, dokumentům OFS, dokumentům YouFra – dosud se nedaří naše 
snahy o podchycení mládeže, sama mládež nemá zájem o integraci do organizace.
Bratři mají přístup k publikacím Generálních asistentů a používají je podle svých aktuálních potřeb.
Bratři se setkávají alespoň jednou za tři roky, na kapitule, kdy Národní asistent předvolává ostatní 
asistenty a mluví s nimi, jak  se jim daří v jejich službě. Někdy se také setkávají na formačních 
seminářích.
Práce národního asistenta a ostatních asistentů je dle možností velmi dobrá.

4. Život v bratrském společenství.
Spolupráce a vztahy na úrovni NBS i jednotlivých MBS jsou velmi dobré - skutečně bratrské, tj. Ve 
vzájemném porozumění a vstřícnosti. Všichni provinciálové prvního řádu podporují veškeré 
aktivity NBS.

Zpracoval (z materiálů členů NR) František Reichel  

Schváleno na zasedání NR v Praze dne 23. února 2019.     
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