
Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu
 v České republice – národní rada

                 email:info@sfr.cz                                           http:// www.sfr.cz

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  NÁRODNÍHO  BRATRSKÉHO
 SPOLEČENSTVÍ  SFŘ  V   ČR  ZA  ROK  2019

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

47 MBS – celkem 797 členů, z toho 745 s trvalou profesí, 13 s dočasnou profesí a 35
kandidátů profese, 4 přidružení členové.

1.2 Volební kapituly a Bratrské a pastorační vizitace MBS
VK se konaly v 17 MBS: Benešov, Blažovice, Černošice, Červený Kostelec,  Český
Těšín, Jablunkov, Karviná, Kroměříž, Lysá nad Labem, Milotice, Nivnice, Olomouc
rodiny, Opava, Plzeň, Praha Spořilov, Příbram a Šumperk
BaPV se  konala  v  17 MBS:  Brandýs  nad  Orlicí,  Brno  kapucíni,  Čáslav,  Čeladná,
Fulnek, Jihlava, Jilemnice, Krnov, Liberec, Moravská Třebová I a II, Praha sv. Josef,
Přerov, Slatiňany, Sokolov, Uherské Hradiště a Zlín.

2. Formace a další duchovní aktivity
2.1. Jarní formační seminář 

se  uskutečnil  8.  -  9.  3.  v  budově  KDM  na  náměstí  Míru  v  Praze.  Bratr  Radek
Navrátil OFMCap.  v přenášce  „Úvod do kontemplace“  poukázal  na  různé  způsoby
křesťanské meditace  – o tom, jak se  Bohu ještě  více otevřít.  V odpoledním bloku
Václav  Jarolímek  seznámil  posluchače  s  didaktikami  k  exerciciím  P.  Eliase
Velly OFMConv. 

2.2 Podzimní formační seminář
Seminář proběhl  18. - 19. 10. v brněnském Petrinu. P. Bonaventura Štivar OFMCap.
v přednášce  „Krize  z pohledu  františkánské  spirituality“  se  zaměřil  jak  na  krize
individuální,  tak ve společenství  a  jejich vnější  i  vnitřní  složky a hlavně  na  jejich
řešení.  Přednášku doplnil popisem krizí v životě sv. Františka z Assisi.

2.3 Služba duchovních asistentů
Členy  Národní  rady  jsou  zástupci  všech  tří  františkánských  řádů.  Předsedou
konference  národních  duchovních  asistentů  je  P.  František  Kroczek  OFMCap.  Ve
spolupráci  s  pověřenými  členy  Národní  rady  se  aktivně  zúčastňovali  bratrských  a
pastoračních vizitací  (viz.  odst.  1.2),  formačních seminářů a  dalších aktivit  NBS –
poutí atd. (viz odst. 3). V průběhu roku ukončil svou službu v NR P. Antonín Klaret
Dabrowski OFM a na jeho místo nastoupil P. Eliáš Paseka OFM.
Zastoupení  duchovních  asistentů v MBS:  ve  28 jsou  františkáni,  ve  12 kapucíni  a
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ve 3 minorité.  V MBS Sokolov je duchovním asistentem člen NBS SFŘ Slovenska,
v MBS Český Těšín a Jablunkov členové 1. řádu OFM z Polska, v MBS Čáslav sestra
Gratie Šťulířová OSF.
Významnou  událostí  bylo  setkání  duchovních  asistentů a  členů  Národní  rady
v klášteře bratrů kapucínů v Brně se 19. 11. Zúčastnilo se ho 18 bratří ze všech tří
františkánských  řádů,  kteří  asistují  ve  32  MBS,  jako  host  i  jeden  z  národních
duchovních asistentů Slovenského NBS SFŘ P. Robert Jozef Chabada OFM. Podrobně
byla projednána situace v jednotlivých MBS a hlavní  události  v NBS.  Následovala
informace o proběhlých a připravovaných formačních seminářích, mezinárodní radě a
probíhajících  i  připravovaných  mezinárodních  akcích.  Byl  probrán  připravovaný
kalendář akcí pro rok 2020. Poslední diskutované téma bylo františkánská mládež.

2.4 Rok Řehole a Svaté Anežky
V závěru roku Řehole tj. do 25. 6. pokračovaly obnovy profese v jednotlivých MBS.
Na  pozvání  Generálního  ministra  SFŘ se  jako  zástupci  naší  republiky  –  Národní
ministr  František  Reichel  a  Členka  MR Markéta  Kubešová  zúčastnili  24.  3.  oslav
40. výročí Řehole v římské koleji Seraficum. Mši svaté předsedal kardinál João Bráz
de  Aviz  -  prefekt  Kongregace  pro  institut  zasvěceného  života  a  společnosti
apoštolského  života.  Následovala  konference  za  přítomnosti  předsednictva  CIOFS
včetně generálního ministra Tibora Kausera, generálních duchovních asistentů a kněží
prvního řádu a TOR. Hlavními řečníky, kteří osvětlili  a komentovali přípravu nové
Řehole a její naplnění byli P. Raniero Cantalamessa,OFMCap, Encarnación del Pozo,
Michèle Altmeyer, Benedetto Lino. Tyto příspěvky byly zpracovány do mimořádního
čísla Zpravodaje NBS SFŘ.
Rok Svaté Anežky při příležitosti 30.výročí kanonizace jsme slavnostně zahájili 14. 9.
při  mši  svaté  na  tradiční  františkánské  pouti  na  Svatý  Hostýn,  kterou  celebroval
apoštolský nuncius arcibiskup Cherles Daniel Balvo s kněžími františkánských řádů.
Hlavním bodem oslav byl  Víkend s Anežkou 9. - 10. 11. na který se sjelo do Prahy
více než sto členů SFŘ. Oslavy jsme zahájili mší svatou v kostele Svatého Salvátora,
který sv. Anežka založila. Celebroval předseda Konference duchovních asistentů NBS
František  Kroczek  OFMCap.  Následovala  podrobná  prohlídka  Anežského  kláštera.
Odpoledne  jsme  navštívili  a  prohlédli  si  kostel  sv.  Františka  z Assisi  a  klášter
Křížovníků s červenou hvězdou, který sv. Anežka založila. Večer proběhla přednáška
o přípravě a průběhu kanonizace v Římě v listopadu 1989. Následující den (v neděli)
jsme byli na mši svaté a prohlídce kostela Narození Panny Marie v klášteře sester
premonstrátek v Doksanech, ve kterém Anežka prožila několik let svého dětství. Řada
členů SFŘ se též zúčastnila Národní poutě do Říma. 
V některých MBS se uskutečnili přednášky a besedy s účastníky kanonizace.

2.5 Duchovní cvičení a exercicie
3. -  8. 3. Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou OFMConv. (z Malty) na Velehradě na
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téma „Ježíš – lékař těla i duše“.
11.  –  14.  7. Exercicie  pro  terciáře  a  přátele  sv.  Františka  v Olomouci  (vedla
Mudr. Jitka Krausová)
2. 6. Společné úmysly modliteb
Bratr  Jaroslav  Antoš  OFS  opět  připravil  na  jednotlivé  měsíce  roku  citace  z Písma
svatého jako podklad pro modlitbu a meditaci (viz příloha č.1). 

3. Činnost a akce NBS i MBS
3.1 Mezinárodní vizitace NBS SFŘ ČR

proběhla podle článků 94 a 95 Generální konstituce ve dnech 15. – 18. 5. (předchozí
byla  30.  5.  2.  6.  2013).  Vizitátory  byli  sestra  Monika  Midveryte  z Litvy  (členka
Mezinárodní  rady)  a  Br.  Alfred  Parambakathu  OFMConv.,  generální  duchovní
asistent.  Místo  pro  vizitaci  (včetně  návazných  služeb)  nám  poskytli  bratři  ve
františkánském klášteře  u  Panny Marie  Sněžné  v Praze. Podrobně  o  vizitaci,  jejím
průběhu a závěrech viz Zpráva o bratrské vizitaci pro NBS ČR z 5. 6. 2019 (příloha
č. 2). Vizitace nebyla jenom záležitostí členů NR, ale v rámci návazných programů se
vizitátoři  setkali  s řadou dalších našich členů,  a to:  při pouti  k hrobu Dr.  Františka
Noska v Poříčí nad Sázavou (11. 5.), při františkánské pouti seniorů do Hájku (16. 5.
celebroval  br.  Alfred)  a  na  závěr  při  pouti  na  Svatou  Horu  včetně  návštěvy  MBS
Černošice  (18.  5.).  Kromě toho se vizitátoři  spolu s členy NR setkali  s generálním
vikářem  Mons.  Zdeňkem Wasserbauerem  (16.  5.)  a  také  zúčastnili  Svatojánských
oslav v Praze (15. 5).

3.2.  Poutě a další oblastní akce
Pouti jsou velmi rozšířenou formou činnosti SFŘ v ČR. Poutě organizují jak místní
bratrská  společenství,  často  s  účastí  některých  členů  NR.  Některé  mají  velkou  a
dlouholetou tradici. 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).
16. února byl  zahájen na Levém Hradci  38. ročník pěší  etapové  Cyrilometodějské
pouti  na  Velehrad.  Mši  svatou,  při  které  jsme  si  připomněli  1150.  výročí  smrti
sv. Cyrila  sloužil  P.  Vianey  Dohnal, OFM.  Trasa  vedla  Posázavím  do  Žďáru  nad
Sázavou a dále přes Vranov a Křtiny na Klimentek.  Zakončení  na Velehradě bylo
24. srpna. 
6. března Křižovou cestu na zahájení postní doby v Praze na Petříně pro pražské členy
SFŘ vedl P. Eliáš Paseka OFM.
14. dubna Pouť ke hrobu br. Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou. Mši svatou
sloužil Mons. Zdeněk Wasserbauer, generální vikář a světící biskup pražský.
8. května oblastní františkánská pouť na Svatou Horu u Příbrami. Mši svatou pro více
než 50 účastníků (ze 7 MBS – 4. diecézí) sloužil člen NR František Kroczek OFMCap.

3



Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu
 v České republice – národní rada

                 email:info@sfr.cz                                           http:// www.sfr.cz

16. května oblastní  pouť seniorů do Hájku (18. ročník) vycházela z kláštera na Bílé
hoře  a  dále  po  staré  poutní  cestě  do  františkánského  kláštera  v Hájku.  Hlavní
celebrant P. Alfred Parambakathu OFMConv. ( v rámci vizitace NBS).
1. června Mariánská pouť Prahou (280. ročník). Mší svatou v kostele Panny Marie
Andělské  na  Hradčanech  sloužil  otec  provinciál  P.  Dismas  Tomaštík  OFMCap.
Letošního  putování  se  zúčastnilo  45  členů  slovenského  NBS  včetně  národního
ministra Josefa Gazdíka a také zástupci  SFŘ z Rakouska a Bavorska. Zakončení –
Tedeum bylo v kapli sv. Michala v klášteře františkánů u Panny Marie Sněžné.
30. června Mši svatou při kající pouti SFŘ na Svatém Antonínku sloužil P. Antonín
Klaret Dabrowski OFM; následovala adorace s hudebním doprovodem a přímluvné
modlitby.
31. srpna 3. ročník Františkánské lesní stezky   ke Světovému dni modliteb za péči
o stvoření se  konala z iniciativy MBS v Hradci Králové. Zahájení  bylo mší svatou
v kostele  Sv.  Jiří  v Byšti.  Účastníci  potom  na  8,5  km  trase  hradeckými  lesy
u sedmnácti  zastavení  se  zamýšleli  v návaznosti  na  encykliku  „Laudato  si“  nad
tématem  stvoření  a  ekologickou  situací.  Zakončení  bylo  v kostele  sv.  Antonína
v Novém Hradci Králové.
13. – 14. září  Na  Františkánské národní pouti  na Svatý Hostýn jsme zahájili rok
svaté Anežky (viz. 2.4).
21. září  Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi začala podle tradice mší svatou v kostele
sv. Matouše, následovalo posezení na faře a modlitba u hrobu P. Aloise Moce.
Celkový přehled o akcích NBS viz kalendář akcí 2019 (Příloha 3)
3.4 Ocenění našich členů
Na podzim letošního roku byli oceněni tři členové našeho Národního bratrského 
společenství za svou celoživotní činnost a angažovanost:
   MUDr. Soňa Míčková (MBS u kostela Panny Marie Sněžní v Praze) je laureátkou
Opitzovy ceny, kterou byla oceněna za celoživotní obětavou práci jako lékařka. Cenu
jí předal představený Řádu milosrdných bratří bratr Martin Macek OH na slavnosti
v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 19. října. (Celý slavnostní večer včetně koncertu
přenášela televize NOE).
   Ing.  Jan  Smrčina (MBS  Lysá  nad  Labem).  Zlatou  svatovojtěšskou  medaili
arcibiskupství pražského mu udělil Dominik kardinál Duka v katedrále svatého Víta,
Václava a Vojtěcha při slavnostní bohoslužbě k poctě svaté Anežky 16. listopadu za
rozvoj svobodné katolické charity a prohloubení piety Lidických obětí.
  Mgr. Jiří Zajíc –  Edy (MBS u sv. Anežky v Praze na Spořilově) obdržel nejvyšší
skautské vyznamenání Řád stříbrného vlka za službu nejvyšší Pravdě a Lásce, kterou
mimořádným  způsobem  zpřítomňoval  v celém  skautském  hnutí  i  ve  veřejném
prostoru.  Slavnostní  dekorování  se  vykonal  při  mši  svaté  v kostele  Nejsvětějšího

4



Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu
 v České republice – národní rada

                 email:info@sfr.cz                                           http:// www.sfr.cz

Salvátora  v Praze  2.  prosince  v den  třicátého  výročí  veřejného  vyhlášení  obnovy
československého skautingu náčelník Junáka – českého skauta Marek Baláš.

4. Činnost Národní rady
4.1 Zasedání NR 

se konala pravidelně 4x do roka: 23. února, 18. května a 7. září v Praze, 7. prosince 
v Brně.

4.2 Zpráva o hospodaření SFŘ za rok 2019 
Viz příloha č 4. 

4.3 Informační a vydavatelská činnost 
Zpravodaj  NBS byl  vydán 4x (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. Formační příloha, kterou
rediguje bratr Irenej Mlčoch, je zařazována jako hlavní příloha v každém Zpravodaji
NBS SFŘ. Snažíme se v ní využívat moudrosti a rad našich domácích františkánských
osobností, s jejich cestou často trnitou, a proto duchovně plodnou. Letos mimo různá
zamyšlení,  pokračovala  články  sv.  Leopolda  Mandiče:  „Poslání  3.  řádu“  (Překlad
P. Bonaventury Štivara OFMCap.). Soubor článků ukazuje, jak se rozumělo 3. řádu
před reformou a před II. Vatikánským koncilem – a jak bychom měli našemu SFŘ
rozumět my dnes. Václav Němec pokračoval v právním výkladu pravidel naší nové
řehole. Významnou částí byly vzpomínky na naše zemřelé – bratra Karla Makonje,
Česlava Křížalu a otce Michala Pometla OFM.
Zpravodaj je rozeslán na e–mailové adresy členů a starším bratrům a sestrám poštou
v tištěné podobě.
Webové stránky www.sfr.cz     
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.   Je  zde  pravidelně  zveřejňován  i  Zpravodaj
NBS. Webové  stránky  našeho  NBS  jsou  propojeny  se  stránkami  CIOFS  i  NBS
Slovenska.
Byla vydána kniha Duchovní doprovázení od P. Crasty OFMCap. Autor zajímavým
způsobem  v osmi  kapitolách  popisuje  Krista  podle  evangelia  svatého  Jana  jako
duchovního, který na své cestě do Jeruzaléma se setkává s řadou lidí a navazuje s nimi
velice osobní a specifické vztahy. Náklad 600 výtisků.

4.4 Návaznost na CIOFS a mezinárodní spolupráce   
    CIOFS dokumenty přebírá mailem členka MR , jsou ihned překládány a předávány
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Narodní radě k dalšímu zpracování. Velmi dobrá je mailová korespondence s evrop-
skou koordinátorkou Anou Fruk.
   Podporujeme CIOFS i finančně – naše NR odhlasovala zvýšení ročního příspěvku na
1000  €.  Nadále  podporujeme  projekt  Well4Africa,  kam  jsme  v  r.  2019  odeslali
13 784 Kč.
Účast na mezinárodních akcích CIOFS: 
Oslavy  40.  výročí  Řehole  v římské  koleji  Seraficum 24.  3.  se  zúčastnili  Národní
ministr František Reichel a členka Mezinárodní rady  Markéta Kubešová jako zástupci
našeho NBS.  Slavnostní  mši  svaté předsedal  kardinál  João Bráz de  Aviz  -  prefekt
Kongregace  pro  institut  zasvěceného  života  a  společnosti  apoštolského  života,
koncelebrovali naši generální duchovní asistenti a velké množství kněží prvního řádu a
TOR. Následovali přednášky o přípravě naší Řehole (od Pavla VI). O  jejím významu
přednášel P. Raniero Cantalamessa OFMCap.  O její přípravě a jejím dalším průběhu
hovořili:  bývalá  generální  ministryně  Encarnación  del  Pozo,  Michèle  Altmeyer,
Benedetto  Lino  (jejich  přenášky  jsou  kompletně  otištěny  v Mimořádném  čísle
Zpravodaje SFŘ). V dalším programu jsme se setkali s generální ministrem Tiborem
Kauserem, řadou členů předsednictva CIOFS a také mnoha zástupci NBS z různých
zemí. Kromě tohoto oficiálního programu jsme navštívili českou kolej Nepomucenum.
Spiritual koleje P. Tomášem Roule nás pozval na českou mši svatou, kterou celebroval
v bazilice sv. Petra u oltáře sv. Václava za členy českého NBS SFŘ.
Mezinárodní spolupráce: 

Naše česko – slovenská spolupráce je mnohočetná a oboustranně aktivní: Velice si
vážíme  tradiční  účasti  sester  a  bratří  ze  Slovenska  na  našich  akcích  (zejména
Mariánské pouti Prahou, duchovní obnovy na Velehradě s P. E. Vellou, a oslav k 30.
výročí kanonizace sv. Anežky v Praze v rekordním počtu přes 60 účastníků. A naopak
děkujeme  za  možnost  účasti  na  Celoslovenském  setkání  OFS  v  Krivej  na  Oravě.
Téměř samozřejmostí byla naše účast formačním semináři i na volební kapitule NBS
v Melčicích. Naopak jeden ze slovenských   duchovních asistentů se zúčastnil našeho
setkání  duchovních  asistentů  v  Brně.  Zanedbatelná  není  ani  oblast  při  překladech
materiálů  CIOFS  a  při  vydávání  františkánské  literatury.  Zde  plně  můžeme využít
jeden z nadstandartních  darů Ducha svatého  pro naše obě  společenství  –  vzájemné
porozumění textu bez překladatele.

    Na naše poutě zveme sekulární františkány z okolních zemí - národní pouti na
Hostýně se účastnili hosté z Litvy, Německa, Slovenska.

  Zpracoval (z materiálů členů NR) František Reichel  
  Schváleno na zasedání NR v Praze dne 7. března 2020.
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