
ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V      ČR 2018 – 2021  

Zápis  z  jednání  NR dne  7.  3.  2020                           č. zápisu: 08

Přítomni: František Reichel OFS, Markéta Kubešová OFS, Zdeňka Nečadová OFS, Marie 
Richterová OFS, Pavel Vaněček OFS, Lumír Hurník OFS, P. František Kroczek OFMCap.

Omluveni: Luboš Kolafa OFS, Ludmila Holásková OFS, P. Eliáš Paseka OFM, P. Karel 
Koblížek OFMConv.

Místo jednání: Praha, klášter minoritů, 9.30 – 15.00.

Program jednání:
1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a zamyšlením nad slovy Písma Iz. 49 (učiním tě světlem 

národů) - je třeba se připravit na zkoušky a výzvou Národního ministra k zamyšlení a 
odpověděním si na tři otázky: Věřím v Boha? Důvěřuji mu? Věřím a důvěřuji v každé 
situaci, v každé době, vždy a ve všem?

2) Naše služba v MBS:
a)  Proběhlé VK: v MBS Opava (Lumír Hurník), a v MBS Červený Kostelec (Luboš 
Kolafa)
Proběhlé a BaPV: v MBS Přerov (Lumír Hurník a P. Karel Koblížek), MBS Moravská 
Třebová II (Markéta Kubešová a P. Eliáš Paseka), MBS Moravská Třebová I (Lída 
Holásková a P. Eliáš Paseka)
Plánované VK v první polovině roku v MBS: Fulnek, Havířov, Jilemnice a Praha Krč  
Plánované BaPV v první polovině roku v MBS: Benešov, Hodonín, Hradec Králové, 
Jindřichův Hradec, Lysá nad Labem, Nivnice, Olomouc, Ostrava, Praha PMS, Šternberk.
b)  Lumír Hurník informoval o duchovních asistentech v MBS příhraničních oblastí 

s Polskem (Český Těšín Jablunkov,  MBS navštíví a povzbudí je k větší účasti na 
společných akcích NBS – zejména formační semináře a setkání ministrů).
c)  NR jednomyslně schválila návrh Luboš Kolafy na ocenění sestry Ludmily Kučerové 
z MBS Plzeň udělit „malou“ cenu Celestýna Opitze, a předat ji  na jarním formačním 
semináři v Praze
d) Zdeňka Nečadová informovala o situaci v MBS Brno kapucíni a přípravě profese dvou 
uchazečů, kteří se připravovali v Brně u minoritů pod patronací NR. 

3) Národní bratrské společenství
a) NR jednomyslně schválila Výroční zprávu 2019. příloha č. 1
b) František Reichel informoval o semináři Františkova ekonomie v Praze 11.1.2020. 

Zpráva Jiřího Šenkýře bude zveřejněna ve Zpravodaji NBS. příloha č. 2
c) NR společně zhodnotila seminář ministrů 25. 1. 2020 v Brně. Podněty a návrhy vzešlé

na  semináři  společně  s vyjádřeními  došlými  od  ministrů  MBS  budou  využity  jako
podklad pro zahájení přípravy Návrhu programu NBS SFŘ ČR pro léta 2021 - 2024
pro volební kapitulu v roce 2021. Konkrétní kroky projednat na zasedání Národní rady
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5. září a na 27. 1. 2021 svolat opět setkání ministrů NBS a zde vytvořit konečný návrh
programu.  Tyto  náměty  budou  zpracovány  i  jako  příspěvek  pro  vystoupení  naší
zástupkyně na Mezinárodní volební kapitule SFŘ v listopadu 2020 v Římě. Na základě
podnětů  členů  NBS  NR  schvaluje  přípravu  dokumentu  Znamení  doby,  souhlasí
s vytvořením pracovní skupiny a pověřuje jejím vedením bratra J. Šenkýře. příloha č. 3

d) František Reichel informoval o zahájení 39. ročníku Cyrilometodějské pouti 15.2.2020 
na Levém Hradci, které se zúčastnili zástupci ze sedmi MBS. Podrobnosti a foto je na 
www.sfr.cz. 

e) NR byla informována Pavlem Vaněčkem o proběhlém semináři „Nová evangelizace“ 
s P. Eliasem Vellou OFMConv. na Velehradě. Svědectví účastníků a fotografie budou 
zveřejněny ve Zpravodaji NBS. NR pověřuje Hanu Brigitu Reichsfeld OFS zajištěním a
organizací těchto seminářů i v příštích letech.  

f) Lída Holásková e-mailovou poštou informovala o přípravě Jarního formačního 
semináře v Praze 28. 3. 2020 a o počtu přihlášených. Jednotliví členové NR osloví svá 
MBS a povzbudí je k účasti na semináři. příloha č. 4 

g) František Reichel informoval o přípravě naší účasti na Celoslovenském setkání v Szent 
kút 18. 4. 2020. Za naše NBS pojede 8 členů.

h) NR byla informována o připravované tradiční pouti k hrobu Dr. F. Noska 25. 4. 2020. 
Za NR se zúčastní Pavel Vaněček. příloha č. 5

i) Luboš Kolafa informoval e-mailovou poštou o připravované 5. oblastní pouti na Svatou 
Horu 8. 5. 2020 příloha č. 6

j) František Reichel informoval o přípravě pouti seniorů do Hájku 21. 5. 2020 příloha č. 7
k) František Reichel informoval o přípravě Mariánská pouť Prahou 6. 6. 2020. Pozvání 

přijal apoštolský nuncius arcibiskup Charles Daniel Balvo. příloha č. 8
l) NR projednala možnost účasti zástupce NBS na letošním Setkání františkánské mládeže

na Cvilíně 1. – 4. 7. 2020
m) NR pověřila Zdeňku Nečadovou  a Pavla Vaněčka a zajištěním a organizací poutě SFŘ 

na Svatý Hostýn 12. 9. 2020. příloha č. 9
n) František Reichel a Markéta Kubešová zajišťují naši účast na 52. eucharistickém  

kongresu v Maďarsku – je přihlášeno 8 zájemců příloha č. 10
o) NR byla seznámena s přípravou a tématy pro Zpravodaj NBS č. 7 – uzávěrka 7. 3. 2020.
p) Luboš Kolafa informoval e-mailovou poštou o stavu našeho webu SFŘ a požádal členy 

NR, aby při návštěvách v MBS povzbuzovali k aktualizaci informací.
4) Mezinárodní bratrské společenství

a) NR byla předem e-mailovou poštou seznámena s výzvou Svatého otce Františka a 
průvodním dopisem Tibora Kausera  ke slavení týdne Laudato si 16. – 24. května. NR 
pověřila Zdeňku Nečadovou rozesláním těchto informací ministrům MBS s výzvou 
zapojení se MBS k této akci a zároveň s prosbou o zaslání zkušeností a návrhů, jak se 
v MBS zapojit. příloha č. 11

b) NR jednomyslně schválila vypracovanou Výroční zprávu o NBS 2019 pro CIOFS 
v anglickém jazyce. příloha č. 12
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c) NR projednala odpověď vizitátorům našeho NBS ohledně Konference národních 
duchovních asistentů. Tuto otázku máme zpracovanou v prvním dokumentu nové NR 
z 30.6.2018 – Zásady činnosti NR – čl. 4.

d) NR jednomyslně schválila návrh Františka Reichela a Marie Richterové uhradit 
příspěvky pro CIOFS za letošní rok ve výši 1 050 € na základě požadavku CIOFS 
(tj. včetně našeho dluhu 50 €), a další dva roky 1 000 €.

e) Lída Holásková e-mailovou poštou informovala o své účasti na formačním semináři 
slovenského NBS v Melčicích. příloha č. 13

f) NR projednala návrh na další spolupráci se slovenským NBS: kromě oboustranných 
účastí na poutích a seminářích také prohloubení spolupráce v oblasti vydávání tiskovin. 
NR pověřila Zdeňku Nečadovou objednáním 15 výtisků časopisu „Františkánska 
rodina“, kterou vydává NBS Slovenska. Členové NR obdrží po jednom výtisku a budou 
je nabízet a představovat v MBS a zjišťovat zájem o předplatné. František Reichel zjistí 
možnost spolupráce na vydávání tohoto časopisu. Na příští rok by bylo vhodné 
domluvit společné zasedání NR Slovenska a ČR.

g) Národní pouti rakouského NBS do Mariazell 23. 5. 2020 se zúčastní František Reichel, 
Markéta Kubešová a Lída Holásková.

h) NR vzala na vědomí změny stanov před Mezinárodní generální kapitulou. 

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

příloha č. 14
b) NR byla seznámena se stavem plateb členských příspěvků za rok 2020. Jednotliví 

členové osloví svá MBS a vyzve k zaplacení příspěvků do konce června 2020.
                                                                                                       

c) NR na příštím zasedání projedná příspěvek na chudé a potřebné jako v roce 2018 – 
5 000 Kč v ČR a 5 000 Kč do zahraničí. Členové NR připraví návrhy.

6) Různé
a) Markéta Kubešová informovala o podrobnostech Putování ikony MFF – v ČR zajistí 

a budou koordinovat Luboš Kolafa a Markéta Kubešová příloha č. 15
b) Ustavení Konference národních duchovních asistentů SFŘ viz bod 4c
c) P. František Kroczek OFMCap. informoval o knize „Manuál pro duchovní asistenty“ 

(slovensky). NR pověřila Zdeňku Nečadovou zjistit možnosti koupení knihy od 
slovenských bratří, případně možnosti rozeslat knihu v e-podobě našim duchovním 
asistentům.

d) František Reichel předal NR informaci o publikaci „Nové pražské kostely“. NR ji 
jednomyslně schválila do tisku. Luboš Kolafa projedná podrobnosti a připraví smlouvu 
s nakladatelstvím FLÉTNA. Pavel Vaněček byl pověřen průzkumem zájmu o knihu 
v dotyčných farnostech. Předpokládaný termín předání do tisku je konec června.

příloha č. 16
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e) NR jednomyslně schválila návrh a přípravu knihy Cestou pokory (2021) a pověřila 
Luboše Kolafu vedením týmu a jednáním s nakladatelstvím. Do příští zasedání NR 
připraví schéma a rozpočet ke schválení. Předpokládaný termín předání do tisku je 
leden 2021. příloha č. 17

f) NR dostala podnět z MBS vytisknout informační letáčky o SFŘ a záložku do knihy. 
NR pověřila Luboše Kolafu jejich přípravou a realizací.  Předpokládaný termín je 
začátek září.

g) František Reichel informoval o jednání s provinciálem P. Jakubem Sadílkem OFM 
o přípravách blahořečení Dr. Františka Noska. Na bankovním kontě SFŘ je pod 
variabilním symbolem 888 uloženo 26 850 Kč pro podporu této aktivity. V současnosti 
stále hledáme vícepostulátora blahořečení.

h) NR uvítala návrh pouti do Assisi v roce 800. výročí založení třetího řádu 2021. 
Předběžný termín mezi 15. dubnem a 31. květnem. Na příští zasedání NR předloží 
František Reichel návrh programu poutě a jednotliví členové NR zjistí možnost 
realizace - cestovní kanceláře.

i) Zdeňka Nečadová informovala o setkání hnutí a komunit s Brně s otcem biskupem 
Vojtěchem Cikrle a vikářem Mons. Jiřím Mikuláškem 30. 1. 2020. 

Příští zasedání NR bude 13. 6. 2020 v klášteře kapucínů v Brně, v čase 9.30 – 15.00 hodin.

Zapsal: Zdeňka Nečadová
Kontroloval: František Reichel
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