
ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V      ČR 2018 – 2021  

Zápis  z  jednání  NR dne  27.  6.  2020                           č. zápisu: 09

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

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

Místo jednání: Brno, klášter kapucínů, 9.30 – 15.00.

Program jednání:
1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a zamyšlením nad slovy Evangelia Sk.1, 6-8 a Sk.6, 4 – 

jsme Pánovými učedníky – apoštoly, vyvolil si nás, obyčejné lidi z oblastí, rodin, 
v Duchu Svatém začínáme chápat, vede nás to ke chvále a modlitbě.

2) Naše služba v MBS:
a)  Proběhlé VK: v MBS Praha Krč (Luboš Kolafa) a v MBS Jilemnice (Pavel 
Vaněček)
b) Plánované a odložené VK do konce roku 2020 v MBS: Čeladná, Frýdek-Místek, 
Fulnek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Ostrava, Praha PMS, 
Sušice.
c) Plánované a odložené BaPV  do konce roku 2020 v MBS: Benešov, Brno 
Husovice, Černošice, Český Těšín, Jindřichův Hradec, Lysá nad Labem, Milotice, 
Nivnice, Olomouc, Příbram, Šternberk.
d) Všichni členové NR byli Františkem Reichelem znovu vyzváni ke komunikaci se 
svými patronátními MBS ohledně vytištěných záložek a letáčků, účasti na poutích a 
formačním semináři, a ohledně zaplacení členských příspěvků.
e) Plánované návštěvy v Ostravě, Jablunkově, Českém Těšíně a Sokolově byly 
odloženy na druhou polovinu roku 2020.
f) Ludmila Kučerová z MBS Plzeň obdrží „malou“ cenu Celestýna Opitze na 
podzimním formačním semináři v Brně. 

3) Národní bratrské společenství
a) NR zhodnotila činnost v průběhu „koronavirového“ období a vzala na vědomí 
informace o zrušení akcí nebo jejich přesunu na nový termín – jarní formační seminář, 
celoslovenské setkání, Oblastní pouť SFŘ na Svatou Horu, Pouť do Mariazell, 
Světový eucharistický kongres, Setkání františkánské mládeže na Cvilíně.
b) František Reichel informoval o plánu pokračování a závěru 39. ročníku Cyrilo-
metodějské pouti, o Pouti k hrobu Dr. F. Noska 25.4. a o Pouti seniorů do Hájku 21. 5.
(zúčastnilo asi 80 lidí)
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c) Mariánská pouť Prahou proběhla v plánovaném termínu 6. 6., informace, foto a 
kázání otce arcibiskupa nuncia je zveřejněno ve Zpravodaji.
d) Marie Richterová informovala o exerciciích v Olomouci 13. -16. 8., které pořádá 
MBS Olomouc rodiny. Ještě je několik volných míst, informace byly ve Zpravodaji a 
na webu.
e) František Reichel informoval o přípravě Františkánské stezky 29.8., kterou pořádá 
MBS Hradec Králové. Účast přislíbil pan biskup Antonín Basler. Za NR se zúčastní 
František Reichel, Pavel Vaněček a Markéta Kubešová. 
f) Zdeňka Nečadová a Pavel Vaněček informovali o přípravě Národní pouti SFŘ na 
Svatý Hostýn 12. 9. Informace a program byly zveřejněny ve Zpravodaji. NR 
jednomyslně schválila finanční a organizační zajištění kulturního programu v sobotu 
po mši svaté v Jurkovičově sále: divadelní představení Jana Horáka „František 
blázen“. Náklady budou hrazeny z dobrovolného vstupného, zbytek uhradí NR.
g) František Reichel informoval o  přípravě Oblastní pouť SFŘ na Hrádek 
u Vlašimi 19. 9.
h) Lída Holásková informovala internetovou poštou NR o přípravách Podzimního 
formačního semináře v Brně 17. 10. Pozvánka a přihláška je  zveřejněna ve 
Zpravodaji.
i) František Reichel informoval o přípravě Zpravodaje NBS  – uzávěrka  8. 6.
h) NR vzala na vědomí informace o Kající pouti SFŘ na Sv. Antonínek. Informace 
byly zveřejněny na webu.
i) Luboš Kolafa informoval o stavu našich webový stránek a o potřebě aktualizace 
informací o MBS. NR schválila doplnit chybějící informace podle dostupných dat na 
sekretariátu. NM vyzval členy národní rady k povzbuzení ministrů svých patronátních 
MBS, aby dali souhlas se zveřejněním kontaktu na konkrétní osobu ve společenství.

4) Mezinárodní bratrské společenství
a) Markéta Kubešová informovala o odložení volební generální kapituly ASFŘ 
b) Spolupráce s NBS Slovenska: na našich webových stránkách v záložce „SFŘ 
Slovensko – spolupráce“ je odkaz na jejich webové stránky, kde je možné si přečíst 
časopis Františkánská rodina v elektronické podobě. Objednání tištěné verze se zatím 
nepodařilo. 
NR schválila posunutí termínu na společné zasedání NR ČR a SR na příští rok.
c) Markéta Kubešová na příští zasedání NR připraví a zpracuje pro MBS Dopis 
rodinné komise CIOFS.

5) Hospodaření
a) Marie Richterová předložila zprávu o hospodaření za období 1.3. - 26.6.2020
 – NR jednomyslně schválila – viz příloha č. 1
b) NR vzala na vědomí zprávu Marie Richterové o stavu plateb členských příspěvků 
od jednotlivých  MBS za rok 2020.

6) Publikace
a) Patrik Crasta OFMCap. „Duchovní doprovázení“ – NR schválila dotisk knihy ve 
spolupráci se slovenským NBS –  domluví a zajistí František Reichel a Luboš Kolafa.
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b) „Vítězná od věků“ – nové pražské kostely – NR schválila předání do tisku – zajistí 
František Reichel a Luboš Kolafa. Průzkum zájmu o publikaci ve farnostech pražských
nových kostelů provede Pavel Vaněček.
c) „Cestou pokory“ publikace k výročí 800 let založení našeho řádu – předpokládaný 
termín vydání květen 2021 –  připraví ve spolupráci s Václavem Hájkem a Hanou 
Brigitou Reichsfeld Luboš Kolafa
d) Informační letáčky + záložky – byly vydány v květnu 2020 – budou předávány do 
MBS na našich akcích a poutích. Informace a instrukce byly ve Zpravodaji.
e) „Manuál pro duchovní asistenty“ (příloha č. 2) bude rozeslán v elektronické podobě 
našim duchovním asistentům a ministrům MBS – zajistí Zdeňka Nečadová.
Marie Richterová zajistí vytištění  tří výtisků (pro archivaci a pod.)

7) Různé
a) Putování ikony MFF bylo vzhledem k pandemii koronaviru přerušeno.  Markéta 
Kubešová zjistí možné nové termíny putování v ČR. Pavel Vaněček zajistí společný 
program pro pražská MBS.
b) NR byla seznámena s tématy od Jiřího Šenkýře – Znamení doby, která budou 
použita pro přípravu Národní volební kapituly SFŘ v roce 2020 a jako téma pro 
setkání ministrů MBS 23.1.2021 v Brně. Jiří Šenkýř bude pozván na příští zasedání 
NR.
c) NR projednala návrh na Františkánskou pouť do Assisi 8. - 15. 5. 2021. František 
Reichel připraví program a Luboš Kolafa zadá požadavek cestovní kanceláři.
d) František Reichel informoval o jednání s biskupy, které navštívil s Jiřím Šenkýřem 
a nabídl jim pomoc pro jejich službu v nové biskupské konferenci: Mons. Jan Baxant –
média a církev a Mons. Antonín Basler – oblast ekologie. Příloha č. 3 a 4
e) Luboš Kolafa a Zdeňka Nečadová byli pověřeni přípravou kalendáře SFŘ pro příští 
rok.
f) Zdeňka Nečadová byla pověřená zahájením přípravy Volební národní kapituly NBS 
SFŘ v termínu 11. – 13. 6. 2021.

Příští zasedání NR bude 5. 9. 2020 v Praze v klášteře minoritů u sv. Jakuba, v čase 10.00 – 
15.30 hodin.

Zapsal: Zdeňka Nečadová
Kontroloval: František Reichel
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