
Příloha č. 1 

KALENDÁŘ NBS SFŘ v  ČR pro rok 2021 

 

9. ledna – Tříkrálové setkání v Praze u Panny Marie Sněžné – oblastní setkání 

22.– 23. ledna – setkání ministrů Brno Petrinum 

13. února – zahájení  40. ročníku Cyrilometodějské pouti v kostele sv. Klimenta na Levém 

Hradci v 9.30 Prosíme 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 

trasy. Kontakt frantiskan@kolafa.name 

27. února – 12. zasedání NR v Praze 

7.  – 11. března – seminář pro františkánskou rodinu Velehrad Stojanov  

20. března – jarní formační seminář SFŘ v Praze 

21. března – oblastní setkání na Sv. Antonínku (15:00 mše svatá, 16:10 adorace, 17:00 agapé, 

sdílení) 

24. dubna  – pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou (mše svatá v 15:00 

celebruje Apoštolský nuncius P. Charles D. Balvo) oblastní setkání 

8. května –  oblastní pouť na Svatou Horu v Příbrami (zahájení 10:00 mší svatou, duchovní 

obnova ve 13:00)  

8. - 15. května – Národní pouť do Asissi v roce 800. výročí založení Řádu 

20. května – 20. ročník oblastní pouti seniorů do Hájku u Prahy (zahájení v klášteře na Bílé 

Hoře v 9:15) 

29. května – 13. zasedání NR  v Brně 

5. června – Mariánská pouť Prahou (283. ročník) zahájení mší svatou v kostele Panny Marie 

Andělské v 10:00  

5. června – 2. motorkářská pouť na Sv. Antonínku (začátek v 14:00, v 15:00 mše svatá) 

11. - 13. června nebo 18. - 20. června – Volební národní kapitula  

26. června – 1. zasedání NR v Brně (návrh pro novou NR) 

27. června – Kající pouť SFŘ na Sv. Antonínku (8:30 setkání u hrobu P. Ant. Šuránka v 

Ostrožské Lhotě, 10:30 mše svatá na Antonínku, 13:00 adorace a františkánské setkání, sdílení) 

21. srpna – poslední etapa 40. ročníku CMP (8 km). Zahájení v 8:00 od kostela sv. Václava 

v Boršicích. Závěrečná mše svatá v 11:30 na Velehradě  

28. srpna – Františkánská stezka ke Dni modliteb za péči o stvoření (5. ročník) 

Zahájení v 9.00 v kostele sv. Jiří v Býšti u Hradce Králové (8,5 km) 

1. září – Den modliteb za péči o stvoření 

11. září – 2. zasedání NR v Praze (návrh pro novou NR) 

17. – 18. září –  Národní františkánská národní pouť na Sv. Hostýn 

25. září  – Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi  (mše svatá v 11:30 hodin) 

31. října – oblastní setkání na Sv. Antonínku (15:00 mše svatá, 16:10 adorace, 17:00 agapé) 

12. – 13. listopadu – podzimní formační seminář v Brně (návrh pro novou NR) 

21. listopadu – 33. neděle v mezidobí – Světový den chudých 

4. prosince – 3. zasedání NR v Brně (návrh pro novou NR) 

 

Akce sousedních NBS SFŘ, na které jsme zváni: 

5. – 12. září – Mezinárodní Eucharistický kongres v Budapešti 

 

Akce Mezinárodního společenství SFŘ (CIOFS) s  prosbou o modlitbu: 

13. – 21. listopadu – Generální kapitula našeho řádu (CIOFS) v Římě 
 

Poznámka: tučně – akce  zajišťuje Národní rada SFŘ 
 

Uzávěrka Zpravodaje NBS: 9.3.2021, 8.6.2021, 7.9.2021, 7.12.2021 



Příloha č. 2 
 
Pozvánka na setkání ministrů 23.1.2021 

v Brně - CDM Petrinum Veveří 462/15 

Lze vyslat i jiného zástupce z místního společenství než jen člena místní rady ! 

(zástupce vysílá a pověřuje místní ministr. Předpokládá se, že přijede alespoň jeden zástupce z 

MBS, který pak předá svému MBS informace o setkání) Vítáni jsou velmi vřele i vaši 

duchovní asistenti, ( jsou součástí vašich místních rad ). Pozvěte je prosím osobně a prosím, 

kdo máte kontakt na sestřičky z různých Františkánských kongregací – pozvěte je na 

sobotní program ať nám něco o sobě a o jejich františkánském řádu povyprávějí. Prosím  

program setkání spoluvytváříme my všichni ze všech MBS a z celé františkánské rodiny. 

Děkuji, že se zapojíte i vy do sestavení společného programu a diskuze. 

Pátek 22. 1. 2021  

17:00 mše svatá + nešpory u Kapucínů (Kapucínské náměstí 303/5)  

18:45 - 19:15 ubytování v Petrinu  

19:30 večeře z darů, které donesete z domova  

20:00 a společný program v jídelně – doneste každý z vás nějakou radostnou zprávu a sdělte nám ji. 

Nebo nám vyprávějte co jste veselého zažili a ať nechybí i nějaký humor či vtip. 

Závěr večera – Adorace a modlitba a kompletář v kapli  

Sobota 23.1.2020 (Předběžný návrh ) 

7:30 ranní chvály v kapli  8:00 snídaně  

9:00 Mše svatá a po mši 10:00 – 12:00 (cca 10:45 - 11:15 přestávka) Rok 2021 je rokem 

800letého výročí založení našeho řádu a v červnu bude volební kapitula nové národní rady 

a v říjnu pak volební kapitula mezinárodní rady v Římě. Nabízíme diskuzi o tom jak oslavit 

naše výročí a o tom jaké máte reálné návrhy pro další tříleté období  2021 -2023 života v 

našem řádu. Bude prostor i pro vaše zkušenosti z období karantény Covid. Pokud si návrhy 

zformulujete už doma nebo dokonce je přinesete v písemné podobě, bude diskuze jistě 

smysluplnější. 

Cca 12:00 modlitba Anděl Páně  12:30 oběd (v restauraci)  

14:00 - 14:45 pokračování diskuze, informace národní rady do blízké budoucnosti 

Na setkání bude možno zakoupit knihu, kterou napsal nedávno František Reichel Vše má svůj 

čas. Cena po slevě pro náš řád je 190,- Kč. K dispozici bude i kniha Duchovní doprovázení a 

Svatost ve světě. Pokud budete vyžadovat větší počet knih pro svá společenství, prosím dejte 

vědět na frantiskan@kolafa.name  Co se týče ceny za pronájem pokojů a sálu i nadále 

podporujeme z vaší strany dobrovolný dar! Vaše účast tedy není závislá na financích. Pro 

ty, co mohou přispět za sebe či za druhé přikládám ceník pobytu od CDM Petrina . Kdo chce 

být solidární ať přispěje například takto: ubytování 300,- Kč, za sobotní pronájem sálu 50,- Kč 

a za objednaný oběd 150,-Kč . Prostě to dnes bez peněz nejde, ale naše solidarita umožní účast 

na setkání každému. 



Přihláška:  

Přihlašujte se prosím jednotlivě DO 10.1.2020 (frantiskan@kolafa.name ) 

Jméno a příjmení a MBS ………………………………………………………………………. 

Ubytování z 22 na 23.1 v Petrinu …….. ANO/NE     Poznámka………………………………. 

Požaduji parkovací místo v areálu:…… ANO/NE      Poznávací značka vozu………………... 

Oběd v restauraci v sobotu ……………. ANO/NE  

přihlášku zasílejte mailem nebo telefonem Stačí všechny údaje napsat mail výše uvedenou 

výše uvedenou přihlášku berte jen jako vzor o tom co potřebuji vědět pro organizaci setkání 

Luboš Kolafa : 602 306 284 / mail frantiskan@kolafa.name  

 

Ceník, který jsme obdrželi od CDM Petrinum 

cena ubytování za lůžko je 280.- Kč za noc 

cena za parkování je 100,- Kč za noc 

Pronájem sálu, provoz, energie a úklid - 4 800,-Kč 

Místní poplatek z pobytu pro město Brno -21,-Kč/noc a osobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Pozvání na kontemplativní seminář  

Žít v Přítomnosti 

Vede: Václav Čáp - teolog, laický misionář a Daniela Hrtúsová - lékařka, psychoterapeutka  

Kdy? 7. – 11. 3. 2021 (začátek v neděli večer, ukončení ve čtvrtek po obědě) 

Kde? Velehrad, poutní dům Stojanov 

Přihlášky: www.kontemplativniseminare.cz  (od 1. 10. 2020 formulář přihlášky najdete pod 

názvem: K1 pro františkány) 

Informace: brigita.reichsfeld@gmail.com, Tel: 739 389 235 

Václav Čáp má dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti s kontemplativním rozměrem 

duchovního života. Daniela Hrtúsová se dlouhodobě zajímá o vnitřní uzdravení a ucelený 

přístup k člověku v duchu, duši a těle tak, jak to zjevuje Bible.  

Seminář nabízí příležitost poznat základy kontemplace a pomocí praktických kroků se učit 

naslouchání, tichu a mlčení. Skrze kontemplativní modlitbu vstupovat do Boží přítomnosti a 

odevzdanosti Bohu. Během osobního volna pro kontemplaci je možné využívat prostory 

Stojanova domu, odejít do blízké přírody nebo zůstávat v kapli, kde bude vždy v čase ticha a 

volna vystavena Eucharistie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kontemplativniseminare.cz/
mailto:brigita.reichsfeld@gmail.com


Příloha č. 4 

Hospodaření NR SFŘ 4. 9. 2020 - 30. 11. 2020 

 

 

 

 

Zůstatek pokladny hospodář  

Provozní záloha sekretariat 

4.9.2020 

 

6 819,00 Kč 

5 884,00 Kč 

 30.11.2020 

 

4 796,00 Kč 

6 550,00 Kč 

Zůstatek na účtě 205 490,74 Kč  185 990,84 Kč 

Příjmy 4.9.2020 - 30.11.2020 
   

Přijaté členské příspěvky 

Pomoc Afrika 

Prodej knihy Duchovní doprovázení 

Příjem doprava, divadlo Hostýn 

Příjem za knihy 

Příjem pomoc Libanon 

Úroky 

 
10 950,00 Kč 

100,00 Kč 

1 250,00 Kč 

4 280,00 Kč 

240,00 Kč 

139 095,00 Kč 

4,05 Kč 

 

Celkem příjmy  155 919,05 Kč  

Výdaje 4.9.2020 - 30.11.2020 
   

Pouť Hostýn doprava, ubytování 

Cestovné pro členy NR 

Zasedání NR 

Poštovné 

Kancelářské potřeby, kopie Zpravodaj 

Odeslání pomoc Libanon 1. část 

Dary cgudým - Hospic, 

IFS Kniha Vše má svůj čas  

Bankovní poplatky 

 
25 573,00 Kč 

942,00 Kč 

2 433,00 Kč 

1 060,00 Kč 

929,00 Kč 

68 780,95 Kč 

13 000,00 Kč 

64 000,00 Kč 

348,00 Kč 

 

Celkem výdaje  177 065,95 Kč  

 

 

Za výše uvedené období byly výdaje o 21 146,90 Kč vyšší než příjmy. 

Zpracovala hospodářka Marie Richterová 

Ve Slatinkách 2.12.2020 

 

 

 



Příloha č.5 

Rozpočet SFŘ r. 2021 

Očekávané příjmy 

 

Členské příspěvky      120 000,00 Kč 

Příjmy z darů          5 000,00 Kč 

Příjmy z darů - dr. Nosek        3 000,00 Kč 

Příjmy formační semináře,      15 000,00 Kč 

Hostýn Prodej publikací, knih     10 000,00 Kč 

příjmy volební kapitula       10 000,00 Kč 

Prodej knihy Vše má svůj čas…        60 000,00 Kč 

Prodej knihy k výročí 800 let        40 000,00 Kč 

Celkem příjmy       263 000,00 Kč 

 

Plánované výdaje 

 

Semináře jarní, podzimní, ministři    15 000,00 Kč 

Volební kapitula SFŘ     35 000,00 Kč 

Františkánská pouť na Hostýně   15 000,00 Kč 

Příspěvek CIOFS     28 000,00 Kč 

Generální volební kapitula v Římě    50 000,00 Kč 

Vydání knihy k 800 let    85 000,00 Kč 

Cestovné členové NR     10 000,00 Kč 

Režijní náklady NR a sekretariátu (poštovné,tisky)  10 000,00 Kč 

Vydávání Zpravodaje SFŘ      2 000,00 Kč 

Dary pro chudé      10 000,00 Kč 

Bankovní poplatky       2 000,00 Kč 

Celkem výdaje              262 000,00 Kč 

 

Rozpočet pro r. 2021 je vyrovnaný  

Zpracovala hospodářka Marie Richterová  

Ve Slatinkách 2. 12. 2020 


