
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu 

 v České republice – národní rada 
                 email:info@sfr.cz                                             http:// www.sfr.cz 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA   NR  SFŘ   V   ČR    

 

ZA  ROK   2010 

 

 

 

 

 

Obsah:  

 

1. Stav NBS SFŘ v ČR 

    a) členská základna 

    b) hospodaření za rok 2010 

    c) volební kapituly a BPV 
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  Zpracoval: 

  

                                                                        br. Václav Němec OFS 

                                                                       národní ministr SFŘ v ČR 
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1. Stav NBS SFŘ v ČR 
 

a) členská základna 

 

Národní bratrské společenství SFŘ v ČR k 31.12.2010 tvořilo 51 Místních bratrských 

společenství SFŘ, ve kterých bylo celkem 850 členů, z toho 20 kandidátů členství.  

 

b) hospodaření za rok 2010 

   

    Příjmy: 

    Členské příspěvky z MBS                                 107682,- Kč 

    Přijaté dary a příspěvky                                       23960,- Kč 

    Účastníci seminářů                                                 9959,- Kč 

    Prodané tiskoviny,nášivky                                   76567,- Kč 

    Konference o sv.Anežce                                        2000,- Kč 

    Příspěvky na pouť Prahou                                      2482,- Kč 

    Úroky z účtu                                                             707,- Kč 

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

    CELKEM příjmy                                                 223357,- Kč      

      

    Výdaje:   

    Mariánská pouť Prahou 1.5,2010                            3920,- Kč 

    Náklady na tiskoviny (kniha o Dr.Noskovi)          41622,- Kč 

    Příspěvek Mezinárodní radě SIOFS                       22551,- Kč (865 Euro) 

    Náklady na Zpravodaj NR                                       5020,- Kč 

    Cestovné členů NR                                                 21712,- Kč 

    Náklady na semináře                                              21350,- Kč 

    Poštovné, poplatky bance                                         2059,- Kč 

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

   CELKEM výdaje                                                   118234,- Kč 

  

   Příjmy byly v roce 2010 o 105123 Kč vyšší než výdaje. 
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c) volební kapituly a bratrské a pastorační vizitace 

          

Přehled volebních kapitul, bratrských a pastoračních vizitací MBS za rok 2010 uveden 

v příloze č. 1. ( stav k 6.3.2011 – vzhledem k rezignaci sekretářky NR 19.2.2011 uzavřeno pro 

předání novému sekretáři).        

          

          

2. Činnost národní rady 
 

a) zasedání NR 

 

 16.1.2010 - schváleno: 

 

- program Mariánské pouti Prahou 1.5.2010 

- program jarního formačního semináře 19. – 20.3.2010 Brno 

- dotisk 700 ks publikace „Naše sestra Anežka“ 

- hrazení noclehů účastníkům formačních seminářů z prostředků NR 

 

 

17.4.2010 – schváleno: 

 

- dokument „Naše přítomnost ve světě“ (rozpracované závěry GK SFŘ Budapešť 2008 

k životu sekulárních františkánů ve světě pro potřeby MBS SFŘ v ČR) 

- rezignace formátora br. Karla Makonje na službu formátora v NR 

- program národní františkánské pouti na Svatém Hostýnu 17.-18.9.2010 

 

31.7.2010 – schváleno: 

 

- novým formátorem NR zvolen br. Jiří Šenkýř, NR tak doplněna na plný počet členů 

- nový garant pro webové stránky NBS SFŘ v ČR br. Jiří Šenkýř 

- reedice knihy „Dr. Nosek mladým“ v počtu 600 ks 

- do konce roku 2010 budou zpracovány výroční zprávy za rok 2007, 2008 a 2009 

- program podzimního formačního semináře 29.-30.10.2010 

 

20.11.2010– schváleno: 

 

- dokument „Františkánská mládež v ČR a její spolupráce se SFŘ“ 

- žádost sestry M.Sch. o uhrazení zbytku jejího dluhu vůči NBS SFŘ v ČR 

započtením finančních darů, které mu poskytla 

- delegát na GK SFŘ 22.10-29.10.2011 v Brazílii sestra Marie Magdalena Janáčková 

- 20 ks (10 + 10) dotisku knihy „Naše sestra Anežka“ předat autorkám jako autorské 

výtisky 

- Výroční zpráva NR SFŘ v ČR za rok 2009 

- příprava akcí v roce 2011 (XXX. Ročník CMP, Mariánská pouť Prahou 4.6.2011, 

pouť do Říma a Assisi v listopadu 2011) 
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b) akce pořádané NR či pod její patronací 

 

- CMP Levý Hradec – Velehrad 2010 (XXIX. ročník), zahájena 20.2.2010 

- jarní formační seminář 19. –20.3.2010 Brno: „ Naše přítomnost ve světě“ – JUDr. 

Václav Němec OFS 

- pouť ke hrobu Dr. Františka Noska 17.4.2010 Poříčí nad Sázavou 

- Mariánská pouť Prahou 1.5.2010 (272. ročník) 

- Národní františkánská pouť na Sv. Hostýn 17. – 18.9.2010 

- podzimní formační seminář 29. – 30.10.2010 Brno: „Františkánská mládež u nás“ – 

br. Karel Ženíšek OFS 

 


