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Informace o úmyslu Národní rady  vydat knihu k 800.výročí
SFŘ

Národní rada schválila na svém zasedání sestavení publikace k 800. výročí SFŘ. Sestavení knihy se 
bude věnovat redakční tým, který ale bude potřebovat součinnost ze všech MBS.
Pro vaši představu vás chceme seznámit se stručnou osnovou knihy 

Kniha se bude  skládat ze tří oddílů a zatím nese pracovní název Cestou pokory 

První oddíl se bude stručně zabývat životem sv. Františka a stručnou historii řádu ve světě i u nás.

Druhý oddíl bude popisovat osobnosti 20 století, kteří byli úzce spjati s terciáři v ČR a (pokud se 
připojíte)  i historií některých MBS

Třetí oddíl se bude zabývat příběhy ze současného života našich členů. Budou stručně vyprávět jak 
u nich došlo k oslovení sekulárním řádem a o cestě přijetí do řádu. Druhá část těchto vyprávění se 
bude týkat toho, čím nás život v sekulárním řádu (se sv. Františkem) obohacuje.

A právě u třetího oddílu budeme potřebovat vaši pomoc z MBS

prosíme dobrovolníky, kteří se ve svém MBS vyptají na historii místního společenství a hlavně, 
kteří osloví své bratry a sestry (a také sebe) a krátce (stačí na ½ A4) odpoví na otázky:

• Jak došlo u tebe k oslovení a přijetí do SFŘ ?
• V čem cítíš svoje obdarování v souvislosti se sv. Františkem a současným životem v 

SFŘ?
• Co tě zaujalo na historii všeho MBS?

A ještě snad jedno nasměrování:

Byly bychom rádi, kdyby z vyprávění byla vyzdvižena RADOST, PROSTÝ ŽIVOT, 
POKORA A SKROMNOST, MODLITBA A KONTEMPLACE, BRATRSTVÍ A RODINA, 
BRATRSKÝ VZTAH KE STVOŘENÍ. Toto jsou některé základní hodnoty z našich 
Konstitucí. Nechceme se chlubit, vyzdvihovat svoje lidské zásluhy, ale chceme jít cestou 
pokory, která daleko víc přitahuje druhé.

Kromě toho bude potřeba fotografií v dostatečném rozlišení. Především vyprávějící osoby
a pokud budete psát historii vašeho MBS tak fotografii, kde se scházíte. Ochotný fotograf ale 
především zručný upravovatel došlých fotek se bude určitě hodit.

Veškeré příspěvky můžete už nyní posílat na adresu info@kolafa.name nebo se domluvte 
přes mobil 602306284

p.s. Část příspěvků sebrala v minulé národní radě Zdeňka Nečadová a příspěvky , už jsme 
částečně do knihy zapracovali. Je jich však málo a některé nebyly přímo zaměřeny do 
současné koncepce knihy tak, jak jste četli výše. Každý použitý příspěvek bude ještě před 
vydáním knihy znovu zkonfrontován s autorem a otištěn bude teprve po jeho schválení.


