
Příloha č. 12

ANNUAL REPORT

According to the articles 51.2b, 62.2g and 66.2h GGCC, the OFS Fraternities send an annual report
to  the  higher-level  Fraternity.  Please  complete  the  questionnaire  and  send  it  to  the  Presidency
before April 1st.

A. GENERAL INFORMATION

 This report describes the last year, which was: 2019

 This is the report of the National Fraternity of: Czech republic

 Report made by (name):Markéta Kubešová
(function):Czech OFS Councillor
(contact info): phone: +420 608 141 845
E mail: mar.kubesova@seznam.cz

 Date of last National elective Chapter: 8.-10.6.2018

 Date of last Fraternal Visit: 15.-20.5.2019

 Date of last Pastoral Visit : 15.-20.5.2019

 Postal address of the National Council:
            Sekulární františkánský řád

Kapucínské náměstí 303/5
602 00 Brno
Czech Republic

 Was there a change in the composition of the National Council during the last year? If so, what 
changed and why?

P. Antonin Klaret Dabrowski, OFM, after 20 years of perfect service as a National Spiritual 
Assistant for our Order, terminated this service and was replaced by P. Eliáš Tomáš Paseka, 
OFM.

 If there is an Executive Council: was there a change in the composition in the last year? If so, 
what changed and why?

There is not.

 Did you get by purchase/donation/inheritance or sell/donate/loose assets/properties during the 
last year? If so, please give a short description.

We did not.

 Do you have questions/requests/suggestions to the Presidency? This can be with regard to any 
subject!
Thanks for the perfect preparation and organization of the celebrations the 40th anniversary of 
the Rule. Next year will be the anniversary of the founding of our Order - unfortunately we have
not received any information yet. If everything is done after the November chapter, it will be 
very difficult to incorporate it in the national programs and plans for 2021.



Příloha č. 12

STATISTICAL INFORMATION
Number of Local/Regional Fraternities in National
Fraternity

January 1 last 
year

December 31 last 
year

Canonically established Local Fraternities: 47 47
Emerging Local Fraternities: 1 0
Canonically established but inactive Local 
Fraternities:

0 0

Regional Fraternities: 0 0

In the National Fraternity
January 1 last 
year

December 31 last 
year

Number of permanently professed members: 772 745
Number of temporary professed members: 3 13
Number of members in the period of formation: 36 35

Number of Fraternities/groups of Franciscan Youth: 0 0
Number of members of Franciscan Youth: 0 0

Number of groups of Franciscan Children: 0 0
Number of Franciscan Children:

Number of OFS Fraternities of permanent deacons: 0 0
Number of OFS permanent deacons: 1 2

Number of Fraternities of OFS priests (Const. 35,2): 0 0
Number of OFS diocesan priests: 3 4

Number of OFS Bishops: 0 0

Number of groups of members with private vows 
(36 GGCC):

0 0

Number of members with private vows: 0 0

Number of Local Spiritual Assistants in the 
National Fraternity

January 1 last 
year

December 31 last 
year

OFM: 20 22
OFM Conv: 3 3
OFM Cap: 7 7
TOR: 0 0
Poor Clares: 0 0
3rd Order Franciscan religious brothers and sisters: 0 1
Other religious brothers and sisters: 0 0
Diocesan priests: 0 0
Members of OFS: 1 1
TOTAL number of local spiritual assistants: 31 34
Number of Local Fraternities without Spiritual 
Assistants:

0 0
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If there is a change in numbers between January 1 and December 31 of the last year of more than 5 
%, please give an explanation.
 There is not.

THE NATIONAL FRATERNITY

1. Did the National Fraternity have special formation projects/activities, and/or pilgrimages, 
and/or other spiritual activities (retreats, conferences etc.) in the last year? Please give a 
short description.

Formation seminars:
8.-9.3. topic: introduction to contemplation by br. Radek Navrátil and didactics for the exercises of
P. Elias Vella by Václav Jarolímek, OFS
18.-19.10. topic: crisis in general, personal, spiritual, etc. and how to pass them by P. Bonaventura
Štivar, OFMCap

Pilgrimages and Regional Meetings:
5.1. “Three kings” meeting in Prague – regional meeting of local fraternities
16.2. XXXVIII. year of the pedestrian stage Cyril and Methodius pilgrimage to Velehrad started in
Levý Hradec
3.-8.3. Spiritual Renewal "Internal healing" - P. Elias Vella OFMConv. (with guests from Slovak
OFS)
8.5. Franciscan pilgrimage to the Holy Mountain near Příbram – regional fraternal meeting
11.5.  Pilgrimage to the grave of our brother Dr. František Nosek ( Candidate of beatification) in
Poříčí nad Sázavou
16.5.  Regional pilgrimage of Seniors to Hájek (18th year) – with the guests from CIOFS FaPV 
1.6.  OFS Regional Meeting – spiritual renewal –  on Sv. Antonínek
1.6. Marian pilgrimage in Prague (280th year)- with the guests from Slovac and Germany OFS
11.-14.7. Spiritual renewal  for OFS and franciscan friends in Olomouc
31.8. Franciscan Forest pilgrimage to World  Day of Prayer for Care for Creation (2nd year) in
Hradec Králové 
13.-14. 9. Franciscan National Pilgrimage to Svatý Hostýn with guests Apostolic nuncio P.Charles
de Balvo and OFS members from Slovakia, Lithuania and Germany
17 .11.  the Day of the Poor, proclaimed by Pope Francis on the 33rd Sunday during the liturgical
year. This has found again resonance in several MBS in support of food events,  there have been
several meetings of our members with "needy" people.
9.-10.11. “Weekend with st. Agnes from Bohemia” - national OFS celebration on the occasion of
the 30th anniversary of st. Agnes ( the founder of our Order ) canonization.
19.11. Meeting of our Spiritual assistents with members of our National Council.

2. Did the National Fraternity have special social projects/activities in the last year? Please 
give a short description.
We sent 39 213,- Kč for Well4Africa and we continue in this project.
Our member – MUDr. Soňa Míčková was awarded for her commitment to social and health 
care - the Opitz Prize awarded by the Order of the Brothers of Mercy.

3. Did the National Fraternity organize activities related to YouFra and/or Franciscan Children 
in the last year? Please give a short description.
There have been several local fraternities with more young members in recent years- fami-
lies with children, which made these programs on local level.
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4. Are the materials and letters sent by the Presidency of the International Council of the OFS 
received regularly by the National Council? Do you use the formation material on the 
CIOFS website? How are these publications used? Do you have any suggestions to make?
The materials and letters from CIOFS come to the e- mail address of the International Con-
cillor, are  translated and sent to all members of the National Council and discussed at its 
meeting. All our members are regularly acquainted with the  Newsletter  (published 4 times 
a year) and also on our website. Another form is information by members of the NC during 
Fraternal and Pastoral Visits. CIOFS Formation translations are accessed by all local frater-
nities on our website, worked at their discretion and needs, and supported by NC members.

5. Do the National and Regional Spiritual Assistants have access to the publications of the 
General Spiritual Assistants? How are these publications used? Do you have any suggestions
to make?
All our spiritual assistants have access to the Internet and thus to the CIOFS website, but 
they did not visit them very often last year –I will try to send them a message that the article 
has been published.
One of our National SA was on Interntional meeting of spiritual assistents in Roma.

6. Are the members of the Fraternities sensitive to the need for economic contributions for the 
support of the structures of the OFS at the various levels? Does the National Fraternity have 
problems covering its costs and/or the financial contribution to the International Fraternity?
Our members are sensitive to the economic support of the OFS structures, and we do not 
have any problem of covering the costs or financial contribution of CIOFS – our NC even 
decided to raise it.

7. How is the contact of the National Fraternity with the Bishops and the local Church commu-
nities?
We inform the bishops  about our work and activities at occasional meetings. The
 Prague Bishop and Vicar General P. Wasserbauer accepted our NC with visitors during our 
CIOFS FaP visit very openly and cordially. The contact with local church communities is 
also very good.

8. In regards to the last FPV report, what is the status of the recommendations’ implementation
by the National Council and Minister? For pending matters, please indicate any action plan, 
specifying implementation times.
1. More frequent meetings of Local fraternities: One third of LF has meetings 2 - 4 times a 
month, for others it is not possible because of the range 30 - 60 km.
2. Evangelization :  A lot of our pilgrimages are also evangelizating, as many people outside 
the OFS participate in them - we are adapting the program accordingly. Our members  often 
participate in first-order evangelistic events.
3. Ad youth: In recent years, several Local Fraternities have been created where there are 
more young members - parents with children, so they did their own promgams for youth and
children. As a recommendation to organize special pilgrimages with charismatic singing and
camping for young people, we note that this is what the First Order and Franciscan sisters 
often do, for example weekend stays in monasteries.
4. We have established a conference of spiritual assistants. In addition, last year we held an 
all-day meeting of local spiritual assistants and NC members - we want to continue this.
5. We already have one local fraternity led by a Franciscan sister.
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9. Did you experience grave problems in your National Fraternity? If so, please give a short 
description. In what way do you think CIOFS could help?
No, we did not.

10. What are the strong points of your National Fraternity?
Regional events and pilgrimages, where many non-members participate, and excellent co-
operation with the Provincials of the First Order.

11. What else do you think is important to mention about the National Fraternity in the last 
year?
The patronage of NC members over individual Local Fraternities proved to be very useful - 
the information on both sides and the specific solution of situations in LF, support for the el-
derly and the sick are flexible.
We have excellent cooperation with the OFS  of Slovakia - mutual visits, publications, trans-
lations etc.

12. If you have special plans for the present or the next year, please give a short description.
During the traditional meeting of LF ministers and NC members we started a discussion on 
the topic - the Sign of the Times. We would like to prepare for our National Election Chapter
next year a document on the main focus - tasks and needs for the next parliamentary term 
(2021 - 2024) in connection with the Pope´s Encyclicals and the current tasks and needs of 
the Church in the Czech Republic.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA

Podle  článků  51.2b,  62.2g  a  66.2h  Generálních  Konstitucí  posílají  bratrská  společenství  SFŘ
výroční zprávu vyšší úrovni společenství.  Vyplňte prosím dotazník a zašlete Předsednictvu před
1. dubnem.

B. OBECNÉ INFORMACE

 Toto je zpráva za rok : 2019

 Zpráva Národního bratrského společenství : Czech republic

 Sestavena kým (jméno):Markéta Kubešová
(služba):Czech OFS Councillor
(kontakt) tel: +420 608 141 845
E mail: mar.kubesova@seznam.cz

 Datum poslední Národní volební kapituly: 8.-10.6.2018

 Datum poslední bratrské vizitace: 15.-20.5.2019

 Datum poslední pastorační vizitace : 15.-20.5.2019

 Poštovní adresa Národní Rady:
            Sekulární františkánský řád

Kapucínské náměstí 303/5
602 00 Brno
Czech Republic

 Byly v posledním roce nějaké změny ve složení národní rady ? Jestliže ano, co bylo změněno a 
proč ?

P. Antonín Klaret Dabrowski OFM po 20 letech perfektní služby jako národní duchovní asistent 
pro náš řád tuto službu ukončil a nahradil ho P. Eliáš Tomáš Paseka OFM.

 Pokud existuje Výkonná Rada – byly zde nějaké změny a proč ?
Neexistuje.

 Dostali jste v minulém roce nějaký majetek /dar/dědictví ? Jestliže ano, krátce popište.
      Nedostali.

 Máte nějaké otázky/návrhy/žádosti na Předsednictvo ? Může se týkat jakéhokoli tématu !
Děkujeme za perfektní přípravu a organizaci oslav 40. výročí Řehole. Příští rok bude výročí 
založení našeho Řádu – bohužel jsme zatím neobdrželi žádné informace. Pokud bude vše 
zařizováno až po listopadových volbách, bude velmi těžké začlenit to do národních programů a 
plánů na rok 2021.
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C. STATISTICKÉ INFORMACE
Počet místních/regionálních bratrských společenství v NBS       1.1.2019           31.12.2019
Kanonicky ustanovená místní bratrská společenství                       47                     47
Vznikající MBS                                                                                  1                       0
Kanonocky ustanovená MBS, ale neaktivní                                       0                       0
Regionální BS                                                                                     0                       0

V NBS
Počet členů s trvalou profesí                                                           772                    745
Počet členů s dočasnou profesí                                                            3                      13
Počet členů ve formaci                                                                       36                       35
Počet skupin Františkánské mládeže                                                    0                        0
Počet členů Františkánské mládeže                                                     0                        0
Počet skupin Františkánských dětí                                                        0                       0
Počet Františkánských dětí                                                                    0                       0
Počet OFS bratrských skupin trvalých jáhnů                                         0                       0
Počet OFS trvalých jáhnů                                                                       1                      2
Počet Skupin OFS kněží                                                                         0                      0
Počet OFS diecézních kněží                                                                    3                      4
Počet OFS biskupů                                                                                  0                     0
Počet  skupin členů se soukromými sliby (36 GK)                                 0                     0
Počet členů se soukromými sliby                                                             0                    0

Počet Místních duchovních asistentů v NBS

OFM                                                                                                      20                    22
OFMConv.                                                                                               3                    3
OFMCap.                                                                                                 7                    7
TOR                                                                                                         0                    0
Klarisky                                                                                                    0                   0
Bratři a sestry 3. Františkánského řádu                                                     0                   1
Ostatní řádoví bratři a sestry                                                                      0                  0
Diecézní kněží                                                                                           0                   0
Členové OFS                                                                                             1                   1
Celkový počet Místních duchovních asistentů                                       31                  34
Počet společenství bez duchovního asistenta                                           0                    0
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D. NÁRODNÍ BRATRSKÉ SPOLEČENSTVÍ

13. Mělo NBS speciální formační projekty/aktivity nebo poutě nebo jiné duchovní aktivity 
( duchovní obnovy, konference) v minulém roce ? Prosím, krátce popište.

Formační semináře :
8.-9.3.  téma:  úvod do  kontemplace  od br.  Radka Navrátila  OFMCap.  a  didaktiky k exerciciím
P. Eliase Velly OFMConv. od Václava Jarolímka
18.-19.10. téma: krize – obecně, osobní, duchovní, apod. A jak jimi procházet od P. Bonaventury
Štivara OFMCap.
Poutě a regionální setkání :
5.1. Tříkrálové setkání v Praze – oblastní setkání Místních bratrských společenství
16.2. XXXVIII.ročník pěší Cyrilometodějské pouti na Velehrad, začínající na Levém Hradci
3.-8.3. Duchovní obnova „Vnitřní uzdravení“ P. Eliase Velly OFMConv. na Velehradě (s hosty ze
SFŘ Slovensko )
8.5. Františkánská pouť na Sv. Horu u Příbrami – oblastní bratrské setkání
11.5.  Pouť ke hrobu našeho bratra  Dr.  Františka Noska  (kandidáta blahořečení)  do Poříčí  nad
Sázavou
16.5.  Oblastní pouť seniorů do Hájku – 18. ročník – s hosty z CIOFS při BaPV 
1.6.  SFŘ region. setkání – duchovní obnova na Sv. Antonínku
1.6. Marianská pouť Prahou (280. ročník) – s hosty ze SFŘ Slovensko a Německo.
11.-14.7. Duchovní obnova pro SFŘ a přátele sv. Františka v Olomouci
31.8. Františkánská lesní pouť ke Dni modliteb za stvoření (2. ročník) v Hradci Králové 
13.-14. 9. SFŘ národní pouť na sv. Hostýn s hosty – apoštol. Nunciem P. Charlesem Danielem
Balvo a členy SFŘ Slovenska, Německa a Litvy.
17 .11.  Den chudých, propagovaný Papežem Františkem na 33. neděli  liturgického roku, našel
odezvu v mnoha MBS – potravinová podpora, proběhlo několik setkání našich členů s pořebnými
lidmi.
9.-10.11. “Víkend se sv. Anežkou Českou” - národní SFŘ oslava 30. výročí svatořečení Anežky
České – (zakladatelky našeho řádu). 
19.11. Setkání našich duchovních asistentůse členy NR.

14. Mělo NBS speciální sociální projekty/aktivity v loňském roce ?  Prosím, krátce popište.
Poslali jsme  39 213,- Kč na Well4Africa a pokračujeme v tomto projektu.
Naše členka MUDr. Soňa Míčková byla oceněna za svou angažovanost v sociální a 
zdravotní péči Opitzovou cenou, udělenou Řádem Milosrdných bratří.

15. Organizovalo vaše NBS aktivity pro YouFra nebo Františkánské děti v loňském roce ? 
Prosím, krátce popište.
V posledních letech máme několik místních bratrských společenství s většinou mladými 
lidmi – rodinami s dětmi, který tvoří tyto programy na lokální úrovni.

16. Jsou materiály a dopisy posílané Předsednictvem a Mezinárodní Radou  doručovány 
pravidelně Národní radě ? Používáte formační materiály z webových stránek CIOFS ? Jak 
jsou publikace využívány ? Máte nějaké návrhy ?
Materiály a dopisy z CIOFS přicházejí na mailovou adresu Člena MR, jsou  překládány a 
odesílány všem členům národní rady a diskutovány při setkáních. Všichni naši členové 
pravidelně dostávají Zpravodaj ( vydávaný 4 x ročně) a též na webových stránkách. Další 
formou je informování našich členů členy NR při bratrských a pastoračních vizitacích. 
CIOFS formační texty jsou k dispozici na našich webových stránkách všem místním bra-
trským společenstvím, která s nimi pracují dle svých potřeb a uvážení, s podporou NR.
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17. Mají Národní a oblastní duchovní asistenti přístup k publikacím Generálních duchovních 
asistentů ? Jak jsou poblikace využívány ? Máte nějaké návrhy ?
Naši národní duchovní asistenti mají přístup na web a tudíž i na stránky CIOFS, ale 
v loňském roce je nenavštěvovali často – myslím, že bylo mou chybou, že nedostali up-
zornění, že nějaký článek vyšel.
Jeden z našich Národních duchovních asistentů se zúčastnil setkání duchovních asistentů 
v Římě.

18. Jsou vaši členové citliví k ekonomickým potřebám pro podporu struktur SFŘ na různých 
úrovních ? Má Národní bratrské společensví problém s pokrytím poplatku pro Mezinárodní 
společenství ?
Naši členové jsou citliví k ekonomické podpoře struktur SFŘ a nemáme žádný problé 
s pokrytím poplatku pro CIOFS – naše Národní rada rozhodla dokonce o navýšení.

19. Jaký je kontakt vašeho NBS s biskupy a místními církevními komunitami ?
Příležitostně informujeme při setkáních biskupy o naší práci a aktivitách. Pražský biskup a 
generální vikář P. Wasserbauer přijal naši národní radu a vizitátory během naší mezinárodní 
BaPV velmi otevřeně a srdečně. Kontakty s místními církevními komunitami jsou také 
velmi dobré.

20. S ohledem na zprávu z poslední BaPV, jaký je stav začlenění doporučení v práci NR a Min-
istra ? U nevyřízených záležitostí uveďte prosím plán s časovou specifikací.
1. Častější setkávání v MBS -  třetina našich MBS se setkává 2-4 x do měsíce, u ostatních to
není možné z důvodu dojíždění 30-60 km.

2. Evangelizace:  Množství našich poutí je zároveň evangelizačních, účastní se jich mnoho 
lidí nepatřících do SFŘ – přizpůsobujeme  tomu program.  Naši členové se rovněž účastní 
evangelizačních programů Prvního řádu.

3. Mládež: V posledních letech vzniklo několik Místních BS, kde je většina mladých lidí – 
rodičů s dětmi, takže si tvořili vlastní programy. K doporučení, abychom zkusili organizovat
poutě pro mládež s charismatickým zpěvem a kempováním, chceme poznamenat, že toto 
často organizují První řády a Františkánské sestry, např. víkendové pobyty v klášteřích.

4. Ustanovili jsme Konferenci duchovních asistentů. Navíc jsme v loňském roce zorganizo-
vali celodenní setkání místních duchovních asistentů s členy NR a chceme v tom pokračo-
vat.

5. Již máme 1 MBS doprovázené Františkánskou sestrou.

21. Měli jste ve vašem Národním společenství nějaký vážný problém ? Jestliže ano, krátce 
popište. Mohl by CIOFS pomoci ?
Ne, neměli jsme.

22. Jaké jsou silné stránky vašeho NBS?
Regionální akce a poutě, kde se účastní mnoho ne-členů a výborná spolupráce s provinciály 
Prvních řádů. 
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23. Co ještě považujete za důležité sdělit o vašem NBS v loňském roce ?
Patronace členů NR u místních bratrských společenství se ukázala velmi užitečnou – infor-
movanost obou stran a řešení specifických situací v MBS, podpora slabých a nemocných je 
efektivnější.
Máme výbornou spolupráci se SFŘ Slovensko – vzájemné návštěvy, publikace, překlady, 
apod.

24. Pokud máte speciální plány pro tento nebo příští rok, prosím o krátký popis.I
Během tradičního setkání Místních ministrů  se členy NR jsme začali diskusi na téma Zna-
mení doby. 
Chtěli bychom pro naše Národní volby v příštím roce připravit dokument s hlavním za-
měřením – úkoly a potřeby pro nadcházející volební období (2021 - 2024) ve spojitosti s pa-
pežskými encyklikami a současnými výzvami a potřebami církve v ČR.


