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ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V  ČR 2018 – 2021 
 

 

 

 

Zápis  z  jednání  NR dne  5.  12.  2020                           č. zápisu: 11 

 

Přítomni: Luboš Kolafa OFS, Zdeňka Nečadová OFS, Marie Richterová OFS, Ludmila 

Holásková OFS, Lumír Hurník OFS, Pavel Vaněček OFS, P. František Kroczek OFMCap. 

Přítomna on-line na internetu: Markéta Kubešová OFS 

Omluveni: P. Eliáš Paseka OFM, P. Karel Koblížek OFMConv. 
 

Místo jednání: Brno, klášter kapucínů, 10.00 – 15.00. 

 

Program jednání: 

1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a zamyšlením nad slovy Zj 3.20 – „stojím u dveří a 

klepu“ - i dnes u dveří srdce každého z nás. 

 

2) 20. listopadu 2020 zemřel národní ministr František Reichel. Pohřeb se uskutečnil 

1.12.2020 v úzkém rodinném kruhu se zástupci NR a pražských MBS. Rozloučení se 

zádušní mší svatou a poděkováním je plánováno na jaro 2021. 

Luboš Kolafa jako zástupce národního ministra zvolený volební národní kapitulou 

v červnu 2018 převzal službu národního ministra. 

Národní rada tajným hlasování zvolila zástupcem národního ministra Pavla Vaněčka, 

službu přijal. 

Na uvolněné místo v národní radě byl tajným hlasováním ze dvou kandidátů zvolen bratr 

Václav Vendelín Hájek z MBS Uherské Hradiště – bratr byl kontaktován telefonickým 

rozhovorem a službu přijal, slib uskuteční na příštím zasedání NR. 

 

3) Naše služba v MBS: 

a) Plánované a odložené VK do konce roku 2020 a v prvním čtvrtletí 2021 v MBS: Brno 

kapucíni, Čeladná, Frýdek-Místek, Fulnek, Havířov, Hodonín, Jihlava, Krnov, Liberec, 

Moravská Třebová I, Ostrava, Praha PMS, Praha sv. Josef, Přerov, Slatiňany, Stará 

Boleslav, Sušice, Uherské Hradiště. 

b) Plánované a odložené BaPV do konce roku 2020 a v prvním čtvrtletí 2021 v MBS: 

Blažovice, Brno Husovice, Černošice, Český Těšín, Hradec Králové, Jablunkov, 

Jindřichův Hradec, Kroměříž, Milotice, Nivnice, Olomouc rodiny, Plzeň, Praha Spořilov, 

Příbram, Šumperk. 

c) MBS Lysá nad Labem zažádalo při bratrské a pastorační vizitaci o zrušení MBS a 

návrat členů do MBS Stará Boleslav. 
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4) Národní bratrské společenství 

a) Příprava Volební národní kapituly NBS 11. – 13. 6. 2021 na Sv. Hostýně. Termín a 

delegát z CIOFS ještě nebyl dosud potvrzen. Na setkání ministrů MBS v lednu v Brně 

bude projednán a předložen na kapitule návrh směřování řádu pro novou NR. 

b) NR vzala na vědomí zprávu o Národní pouti SFŘ na Svatém Hostýně 12. 9., o oblastní 

pouti SFŘ na Hrádek u Vlašimi 19. 9. a o zapojení se ke Dni chudých 15. 11.  

c) NR projednala plán akcí pro příští rok – příloha č. 1 

d) NR vyslechla zprávu o přípravě vydání Zpravodaje NBS – uzávěrka 5. 12. 

e) Členové NR předložili podklady pro Výroční zprávu 2020, zašlou do ledna 2021 

Lubošovi Kolafovi ke zpracování. 

f) Pavel Vaněček informoval o přípravě Tříkrálového setkání 9. 1. 2021 u MBS v Praze 

Krči. Vzhledem k opatřením a omezením možného počtu účastníků bude toto oblastní 

setkání pouze pro dva zástupce z MBS pražské oblasti. 

g) Luboš Kolafa informoval o přípravě Setkání ministrů v Brně 23. 1. 2021 - příloha č. 2 

h) Kontemplativní seminář Velehrad 7.- 11.3.2021 – za Národní radu se zúčastní Václav 

Vendelín Hájek – pozvánka – příloha č. 3 

i) Zahájení 40. ročníku CMP bude 13.2.2021 v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci 

v 9.30. NR prosí všechny poutníky, kteří se v minulých ročnících poutě účastnili z našeho 

řádu (i ostatní), aby přišli uctít památku poutníka Františka Reichela a pomohli 

s organizací poutě. 

j) Lída Holásková informovala o představě jak dál s formačními semináři a o možnosti on-

line setkávání. Prostory pro plánovaný seminář 20.3. 2021 zajistí Luboš Kolafa, informace 

budou ve Zpravodaji. 

 

5) Mezinárodní bratrské společenství 

 a) Na sbírku vyhlášenou CIOFS na bratry v Libanonu se vybralo a zaslalo 68.000 Kč, 

dalších téměř 70.000 Kč odešle hospodářka do konce roku. Velké díky všem dárcům! 

Poděkování zaslali člen předsednictva CIOFS a člen mezinárodní rady SFŘ Libanonu. 

Na sbírku Well4Africa odešle hospodářka dalších vybraných 13.000 Kč. 

 b) Markéta Kubešová informovala o termínu generální kapituly v SFŘ v Římě ve dnech 

13. - 21. listopadu 2021. Pro přípravu kapituly mezinárodní rada zaslala otázky ohledně 

fungování řádu, které budou zaslány do MBS a uveřejněny ve Zpravodaji a odpovědi 

budou podkladem pro jednání kapituly. 

 c) NR byla seznámena s Listem tří generálních ministrů – uveřejněn ve Zpravodaji. 

 

6) Hospodaření 

a) Marie Richterová předložila zprávu o hospodaření za období 4.9. - 30.11.2020 – NR 

jednomyslně schválila – viz příloha č. 4 

b) NR vzala na vědomí zprávu Marie Richterové o stavu plateb členských příspěvků 

od jednotlivých MBS za rok 2020. 

c) NR projednala a jednomyslně schválila rozpočet na rok 2021 – příloha č. 5 
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d) NR neschválila návrh Zdeňky Nečadové zvýšení členských příspěvků na 200 Kč a 

přeložila tento bod k diskusi na Národní volební kapitulu. 

 

7) Publikace 

a) Luboš Kolafa převzal od Františka Reichela výtisky knihy Vše má svůj čas – nové 

pražské kostely. Pavel Vaněček předá a nabídne k prodeji knihy do farností nových 

kostelů. Jednotliví členové NR si odebrali výtisky k prodeji v MBS a zbytek knih byl 

uložen do archivu NBS v Brně. 

b) Luboš Kolafa informoval o přípravě publikace „Cestou pokory“ k výročí 800 let 

založení našeho řádu – předpokládaný termín vydání květen 2021.  

 c) NR obdržela Pomůcku formace v období iniciace – Zdeňka Nečadová ji rozešle 

elektronickou poštou ministrům a formátorům MBS. 

 d) Lída Holásková obdržela Příručku pro formátory – připraví ji pro použití v MBS a 

Zdeňka Nečadová rozešle formátorům. 

 

 

8) Různé 

Markéta Kubešová informovala o počtu přihlášených na Františkánskou pouť do Assisi   

8. - 15. 5. 2021. Duchovní doprovod NR budeme ještě hledat mezi duchovními asistenty 

SFŘ.  

 

 

 

Příští zasedání NR bude 27. 2. 2021 v Praze, v čase 10.00 – 15.30 hodin. 

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová 

Kontroloval: Luboš Kolafa 


