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ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V  ČR 2018 – 2021 
 

 

Zápis  z  jednání  NR dne  7.  9.  2019                           č. zápisu: 06 

 

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

Holásková OFS, Marie Richterová OFS, Pavel Vaněček OFS, Lumír Hurník OFS, 

P. František Kroczek OFMCap. 
 

Omluveni: Markéta Kubešová OFS, P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, 

P. Karel Koblížek OFMConv. 
 

Místo jednání: Praha, fara při kostele Panny Marie královny míru v  Praze-Lhotce,  

9.30 – 16.00. 
 

Program jednání: 

1) Zahájení mší svatou v kostele, poté modlitbou dle Rituálu a krátkou úvahou o Eucharistii 

– slova Josefa Gazdíka při projevu na slovenské NVK: „Eucharistie znamená umožnit 

Bohu, aby se s námi spojoval.“ 

2) Naše služba v MBS: 

Proběhlé VK: v MBS Milotice a MBS Kroměříž (Marie Richterová),  MBS Karviná a 

MBS Jablunkov (Lumír Hurník) 

Připravované VK a BaPV do konce roku: 

VK v MBS Blažovice, Červený Kostelec, Český Těšín, Jindřichův Hradec, Olomouc 

rodiny, Opava, Šumperk 

BaPV v MBS Brandýs nad Orlicí, Jilemnice, Krnov, Liberec, Moravská Třebová II, 

Praha PMS, Praha Sv. Josef, Přerov, Sokolov. 

Další sdělení o MBS: situace v Brně u minoritů: během prázdnin se nepodařilo situaci 

vyřešit, NM navrhuje se s nimi sejít 12.10.2019 v Brně. 

Novým národním duchovním asistentem byl jmenován P. Eliáš Tomáš Paseka OFM. 

MBS Brno Husovice má nového duchovního asistenta P. Augustina Zatloukala OFM.  

Pro MBS Nivnice, Milotice a Praha Spořilov bude jmenován nový asistent po zemřelém 

P. Michalovi Pometlovi OFM. 

3) Národní bratrské společenství 

a) NR vzala na vědomí a projednala Zprávu vizitátorů o vizitaci našeho NBS: 

- evangelizace jako hit dnešní doby – je třeba se více modlit a podporovat než 

organizovat – NR bude doporučovat aktuální modlitební úmysly na našem webu 

- otázka františkánské mládeže – bude projednána na listopadovém setkání 

duchovních asistentů MBS 

- naše připomínky pro mezinárodní radu, předané při vizitaci – Markéta Kubešová 

v prvním čtvrtletí vyžádá odpověď 

b) NR společně vyhodnotila oslavy 40. výročí SFŘ – v MBS proběhly obnovy profese, 

Pamětní listy se líbily, starší a nemohoucí členové byli vděčni za návštěvy bratří a za 
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obnovu profese. Markéta Kubešová vyřídí poděkování za oslavy generálnímu ministrovi 

Tiboru Kauserovi a připraví do zvláštního vydání Zpravodaje překlady ze setkání 

v Římě. 

c) NR vyslechla zprávu o Mariánské pouti Prahou od Františka Reichela – zúčastnilo se 

mnoho zahraničních hostí ze Slovenska, Rakouska a Německa. 

d) František Reichel informoval o Kající pouti na Sv. Antonínku – tuto Národní kající 

pouť NR nadále podporuje a doporučuje. 

e) Luboš Kolafa informoval o účasti na Celoslovenském sekání SFŘ v Krivej – za naše 

NBS se zúčastnilo 8 členů. 

f) František Reichel informoval o závěru Cyrilometodějské pouti – podrobnosti viz 

Zpravodaj č. 6. 

g) NR zhodnotila oslavy Dne modliteb za dar stvoření – do MBS byly odeslány letáčky a 

byla doporučena účast na Františkánské stezce v Hradci Králové – za NR se zúčastnila 

Markéta Kubešová. 

h) Pouť na Sv. Hostýn 13. – 14. 9. – přihlášeno na ubytování 41 lidí, autobus v pátek 

pojede z Prahy přes Brno, v sobotu ráno autobus z Jihlavy přes Třebíč. Je zajištěno 

ubytování, noční adorace v kapli, hlavní mši svatou v sobotu bude celebrovat 

Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, křížovou cestu povede Ludmila Holásková.  

i) Formační seminář v Brně 18. – 19. 10. připraví Ludmila Holásková. Přednášející 

P. Bonaventura Štivar OFMCap. – téma Krize. Přihlášky do 1.10.2019. Každý člen NR 

si ověří účatníky ze svého patronátního MBS. 

j) Oslava 30. výročí kanonizace sv. Anežky Praha a Doksany  9. – 10. listopadu  –  akci 

zajišťuje František Reichel a Pavel Vaněček, přihlášky přijímá a vytvoří plakátek Luboš 

Kolafa, (viz příloha č. 1) informace budou ve Zpravodaji a na webu. 

k) NR vyslechla návrh na oslavu Dne chudých 17. 11. od Františka Reichela, doporučení 

budou zveřejněna ve Zpravodaji společně s textem Sv. Otce Františka.  

(viz příloha č. 2 a č. 3) 

l) František Kroczek informoval o přípravách Semináře duchovních asistentů MBS 19. 11. 

v Brně – přihlášeno je zatím 6 duchovních asistentů ze 13 MBS, přihlášky do 

30.9.2019. 

m) Luboš Kolafa seznámil NR o tématech Setkání ministrů MBS minulých letech. NR 

projednala návrhy témat na setkání v Brně 24. - 25. ledna 2020 – závěry mezinárodní 

vizitace a očekávání MBS a jejich ministrů od Národní rady, vize do budoucna. 

(příloha č. 4) 

n) NR projednala přípravu a témata pro Zpravodaj NBS č. 6  – uzávěrka 6. září 

 (viz příloha č. 5). 

o) Luboš Kolafa informoval o stavu informací o jednotlivých MBS na našem webu – 

doporučí a postará se o jejich aktualizaci. 13 společenství nemá aktualizované 

informace. 

p) Členové NR převzali výtisky publikace Duchovní doprovázení (P. Crasta), kterou NR 

nechala vytisknout v nakladatelství Flétna. Informaci o této knize napíše do Zpravodaje 

Luboš Kolafa. Prodejní cena je 150 Kč za kus.  
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q) NR projednala a doplnila návrh programu akcí NBS SFŘ na rok 2020 (viz příloha č. 6). 

4) Mezinárodní bratrské společenství 

a) NR byla předem seznámena e-mailovou poštou o setkání Youfra Mexiko 2020 a 

o Generální kapitule v Římě (přílohy č. 7  a č. 8). 

b) František Reichel informoval o volební kapitule NBS Slovenska: byla zvolena rada 

téměř ve stejném složení, připravena na další spolupráci s naším NBS na akcích, 

poutích, spolupráci se Zpravodajem a společným zasedáním Národních rad.  

c) NR projednala pozvání na Rakouskou pouť SFŘ do Mariazell 23. - 24. 5. 2020 – 

projednáme možnost společné účasti se Slovenským NBS. 

d) NR projednala pozvání bratra Martona na Eucharistický kongres v Maďarsku 

 14. - 20. 8. 2020 – František Reichel připraví pozvání pro naše členy a zjistí 

 možnosti účasti. 

e) Na příští zasedání NR připraví Lumír Hurník a František Reichel návrhy a možnosti 

příhraniční spolupráce s terciáři v Polsku. 

 

5) Hospodaření 

a) Marie Richterová informovala o stavu účtu a pokladny a o nákladech na mezinárodní 

vizitaci – NR jednomyslně schválila (příloha č. 9). 

b) NR byla seznámena se stavem plateb členských příspěvků za rok 2020: dosud nedošly 

příspěvky od MBS Brno Husovice, Blažovice, Frýdek-Místek, Olomouc,  Karviná, 

Kroměříž, Ostrava a Praha Krč. 

c) NR jednomyslně schválila vyúčtování semináře s otcem Vellou ve výši 74.400,- Kč.  

d) Členové NR převzali propisovačky (logo k 30. výročí kanonizace sv. Anežky), které 

budou rozdávat na akcích a ve svých MBS (Cena 30.-Kč). 

 

6) Různé  

a) František Kroczek informoval o přípravě na Ustavení Konference národních 

duchovních asistentů SFŘ v ČR. Podrobnou informaci – stanovy atd. jsme převzali na 

flashdisku od NBS Slovenska. Luboš Kolafa rozešle všem členům NR. Návrh na další 

postup projednáme na příští NR. 

b) NR projednala návrh na změnu počtu členů NR: do příští Národní volební kapituly. 

František Reichel připraví na příští zasedání NR návrh a zdůvodnění. Markéta Kubešová 

projedná s Mezinárodní radou možnost  zvýšení počtu členů NR z 8 na 10. 

c) NR projednala návrh na pořizování zvukových a video záznamů z akcí NBS, které by 

členové NR mohli promítat na svých návštěvách v MBS a členům SFŘ, kteří se již 

nemohou účastnit společných setkání. 

 

Příští zasedání NR bude 7. prosince 2019 v Brně u kapucínů v čase 9.30 – 16.30.  

 

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová 

Kontroloval: František Reichel 


