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ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V  ČR 2018 – 2021 
 

 

 

Zápis  z  jednání  NR dne  7.  12.  2019                           č. zápisu: 07 

 

 

Přítomni: František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Markéta Kubešová OFS, Zdeňka 

Nečadová OFS, Ludmila Holásková OFS, Marie Richterová OFS, Pavel Vaněček OFS.  
 

Omluveni: Lumír Hurník OFS, P. Eliáš Paseka OFM, P. Karel Koblížek OFMConv., 

P. František Kroczek OFMCap. 
 

Místo jednání: Brno, klášter kapucínů, 9.30 – 15.30. 
 

Program jednání: 

1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a krátkou úvahou Národního ministra o chvále Boha – 

podle Lk.1,46-49 – máme za co Pána chválit a děkovat, protože nám letos učinil veliké 

věci – osobně každému, našemu NBS, ve farnostech, tam, kde jsme… A hlavně: Pán nás 

zachoval ve víře. 

  

2) Naše služba v MBS: 

a)  Proběhlé VK: v MBS Šumperk (l. Kolafa), v MBS Plzeň (F. Reichel) a MBS Český Těšín 

(Lumír Hurník) 

Proběhlé a BaPV: v MBS Brandýs nad Orlicí (P. Vaněček a P. F. Kroczek) a MBS Praha 

sv. Josef (P. Vaněček a P. E. Paseka), MBS Sokolov (F. Reichel a P. F. Kroczek) a v MBS 

Krnov (L. Hurník a P. K. Koblížek) 

 

b)  Plánované VK do konce roku 2019 a v I. čtvrtlení 2020 v MBS: Blažovice, Červený 

Kostelec, Jilemnice, Opava 

Plánované BaPV do konce roku 2019 a v I. čtvrtlení 2020 v MBS: Lysá nad Labem, 

Moravská Třebová I a II, Ostrava, Praha PMS, Přerov. 

 

c)  Tři naši členové byli na konci roku vyznamenáni: 

19.10. Soňa Míčková dostala cenu Celestýna Opitze, 

16.11. Jan Smrčina dostal Zlatou svatovojtěšskou medaili za rozvoj svobodné katolické 

charity a prohloubení piety lidických obětí, 

2.12. Jiří Zajíc obdržel nejvyšší skautské vyznamenání – Řád Stříbrného vlka. 

Našemu řádu bylo nabídnuto od Milosrdných bratří 5 ks upomínkové plastiky. Členové NR 

byli vyzváni vyhledat při svých návštěvách v MBS členy, kteří by si tuto cenu zasloužili za 

svou péči o druhé lidi, nemocné a potřebné. 

NR jednomyslně schválila úhradu 1000 Kč (tj. 5x 200 Kč) řádu Milosrdných bratří. 
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d)  NR byla informována o změnách duchovních asistentů: 

 MBS Brno Husovice: P. Augustin Zatloukal OFM 

 MBS Čáslav: sestra Gratie Šťulířová OSF 

 MBS Lysá nad Labem: P. Bonaventura Čapek OFM 

 MBS Milotice a MBS Nivnice: P. Felix Žiška OFM 

 MBS Moravská Třebová II: Šimon Růžička OFM 

 MBS Praha PMS: P. Gabriel Kubík OFM 

 MBS Praha Spořilov: P. Bonaventura Čapek OFM + br. Marek Vilímek OFM 

 MBS Praha sv. Josef: Vianney Dočkal OFMCap. 

 

3) Národní bratrské společenství 

a) NR schválila kalendář akcí NBS na rok 2020.      příloha č. 1 

b) Odpověď vizitátorům našeho NBS bude projednána na příštím zasedání NR. 

c) Markéta Kubešová informovala o semináři v Římě 40. výročí SFŘ – bude ve zvláštním 

čísle Zpravodaje SFŘ do konce roku 2019. 

d) Lída Holásková informovala o podzimním formačním semináři v Brně. 

e) Luboš Kolafa a František Reichel informovali o oslavách 30. výročí kanonizace 

sv. Anežky 9. - 10. 11.2019. Informace budou na našem webu a ve Zpravodaji. 

f) František Reichel informoval o průběhu Dne chudých – letos připadl na 17. 11., kdy 

pozornost nás všech byla více zaměřena na oslavy 30. výročí Sametové revoluce. 

Jednotliví členové NR informovali o pomoci a péči o bratry a sestry nemocné, staré a 

lidi bez domova v jejich MBS. 

g) František Reichel informoval o Semináři duchovních asistentů MBS 19. 11. v Brně. 

Zpráva je na našem webu a vyjde ve Zpravodaji.  

Na semináři vzešla připomínka o potřebě zapojení se do akcí a práce SFŘ s mládeží. 

Na setkání mládeže na Cvilíně, kterou pořádají bratři minorité každý rok na začátku 

prázdnin, NR vyšle svého delegáta. 

h) František Reichel informoval o připravovaném semináři „Františkova ekonomie“ 

11. 1. 2020 ve spolupráci ČBK a Fokoláre – za SFŘ připravuji bratři J. Šenkýř, J. Zajíc 

a L. Mlčoch. NR jednomyslně schválila věnování 10 ks knih Duchovní doprovázení a 

10 ks propisovaček jako dárek přednášejícím a organizátorům.  příloha č. 2 

i) NR schválila program Setkání ministrů 25.1.2020 v Brně, který předložil Luboš Kolafa. 

                 příloha č 3 

j) NR vyslechla návrh formátorky Lídy Holáskové na jarní formační seminář v Praze 

28.3.2020 – téma Doprovázení a péče o staré a nemocné, přednášet bude představený 

řádu Milosrdných bratr Martin Macek OH.  Pozvánka bude dodána. 

k)  František Reichel informoval o zahájení 39. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele 

sv. Klimenta na Levém Hradci 15.2.2020 – celebruje P. Eliáš Paseka OFM. 

l) NR byla seznámena s přípravou a tématy pro Zpravodaj NBS č. 7 – uzávěrka 7.12.2019. 

Je zároveň připravováno zvláštní číslo vydání Zpravodaje s tématem 40. výročí naší 

Řehole. 
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m) Luboš Kolafa informoval o stavu našeho webu SFŘ, o návrzích úprav a aktualizaci. 

n) NR schválila vytvoření audioverze publikace Duchovní doprovázení (P. Crasta) 

společností Rádia Proglas, která bude k zakoupení na e-shopu Slyš.to. Pro naše členy 

bylo dojednáno 50 licencí zdarma – bude koordinovat Luboš Kolafa. 

o) NR pověřuje H. B. Reichsfeld organizačním zajištěním semináře „Nová evangelizace“ 

s P. E. Vellou OFMConv. na Velehradě 23. - 28. 2. 2020. NR pověřuje Václava Hájka 

zajištěním ekonomické stránky. Za NR byl pověřen zahájením semináře Pavel Vaněček. 

NR jednomyslně schválila věnování 10 ks knih Duchovní doprovázení a 10 ks 

propisovaček jako dárek přednášejícím a organizátorům. Informace o semináři už jsou 

umístěny na webu. 

p) NR projednala přípravu Výroční zprávy NBS SFŘ ČR 2019 – členové NR dodají data a 

fotografie každý za svou službu do 10.2.2020 Františkovi Reichelovi. L. Kolafa připraví 

obrazovou přílohu akcí NBS v roce 2019. Markéta Kubešová zajistí překlad upravené 

Zprávy pro sekretariát CIOFS. 

 

4) Mezinárodní bratrské společenství 

a) NR byla předem e-mailovou poštou seznámena s žádostí CIOFS o vyjádření k výši 

finančních příspěvků. NR jednomyslně schválila na příští rok odeslat příspěvek ve výši 

1000 €. 

b) Markéta Kubešová informovala o pozvání na Mezinárodní eucharistický kongres v září 

2020 v Budapešti. František Reichel připraví pozvání pro naše členy a zjistí možnosti 

účasti. Informace budou ve Zpravodaji. 

c) NR projednala možnost společného zasedání Národní rady naší a slovenské. František 

Reichel dojedná s Jozefem Gazdíkem vhodný termín a místo setkání. 

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

příhraniční spolupráce s terciáři v Polsku. 

e) NR projednala naléhavou prosby P. Fernanda Ventury OFM o finanční pomoc pro jeho 

misii na ostrově Principe. NR jednomyslně schválila zaslat mu výtěžek ze sbírky na 

Tříkrálovém setkání v Praze 5.1.2020. 

f) NR projednala e-mailovou poštou možnosti putování ikony Regina familiae franciscana 

v ČR. Markéta Kubešová informovala zašle dotaz Litevskému BS ohledně informací a 

podrobností.  

 

5) Hospodaření 

a) Marie Richterová informovala o stavu účtu a pokladny – NR jednomyslně schválila.  

                 příloha č. 4 

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

došly příspěvky od všech MBS. NR děkuje bratřím a sestrám za finanční podporu na 

činnost Národní rady. 

c) NR jednomyslně schválila rozpočet NBS SFŘ na rok 2020.   příloha č. 5 
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6) Různé  

a) NR byla informována o přípravě na Ustavení Konference národních duchovních 

asistentů SFŘ v ČR. Manuál pro duchovní asistenty máme k dispozici ve slovenském 

jazyce a v elektronické podobě. P. František Kroczek zmapuje zájem duchovních asistentů 

o vydání této publikace tiskem. 

b) NR schválila návrh na změnu počtu členů NR: v Národních stanovách NBS SFŘ 

v ČR: V bodě 2. čl. III.3. Národní rada a národní ministr se v první větě před číslovku 11 a 

ve druhé větě před číslovku 7 vloží slovo nejméně. Nový text uvedených vět po této změně 

zní: „Národní rada má celkem nejméně 11 členů. Jsou to národní ministr a nejméně 7 

dalších sekulárních františkánů zvolených do služeb: zástupce národního ministra, 

sekretáře, formátora, hospodáře (ekonoma), člena mezinárodní rady a dalších členů 

plnících dlouhodobější úkoly dle potřeby NR a NBS.“ 

Markéta Kubešová zažádá CIOFS o tuto změnu Národních stanov, NBS schválí změnu 

před zahájením Národní volební kapituly v roce 2021. 

c) NR byla informována o pořízení videozáznamu z MPP a poutě do Hájku. Při 

návštěvách v MBS je možné tyto záznamy promítat.  

d) NR schválila návrh vydání publikace k 800.výročí založení našeho řádu v roce 2021. 

František Reichel s Václavem Hájkem projedná možnosti rozsahu a formátu. 

e) NR schválila návrh Františka Reichela na vydání publikace o 15 pražských kostelích, 

které byly vystavěny na návrh Dr. Františka Noska. Kniha bude obrazová publikace určena 

nejen pro náš řád. 

 

Příští zasedání NR bude 7.3.2020 v klášteře minoritů u sv. Jakuba v Praze, Malá Štuparská 6, 

v čase 10.00 – 16.00 hodin. 

 

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová 

Kontroloval: František Reichel 

 


