
ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V      ČR 2018 – 2021  

Zápis  z  jednání  NR dne  27.  02.  2021                           č. zápisu: 12

Přítomni: Luboš Kolafa OFS, Pavel Vaněček OFS, Zdeňka Nečadová OFS,  Markéta 
Kubešová OFS,  Marie Richterová OFS, Ludmila Holásková OFS, Lumír Hurník OFS,  
Václav Hájek OFS, P. František Kroczek OFMCap., P. Eliáš Paseka OFM
Host: Petr Tesařík OFS, Hana Brigita Reichsfeld OFS
Omluveni:  P. Karel Koblížek OFMConv.

Místo jednání: internetové spojení přes aplikaci WEBEX, 10.00 – 13.00

Program jednání:
1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a písní Laudato si. Lumír Hurník připravil rozjímání nad 

slovy papeže Františka v jaké žijeme době, o potřebě bratrství. Máme přinášet Pokoj a 
Dobro na přímluvu sv. Františka všude, kde jsme.

2) NR přijala rezignaci Ludmily Holáskové na službu národního formátora.
NM předložil návrh dvou kandidátů do uprázdněné služby: Petra Tesaříka a Hanu Brigitu 
Reichsfeld a navrhl volit tajně při setkání vedeném distančně aplikaci internetu. Zdeňka 
Nečadová navrhla počkat s volbou až do příštího zasedání NR. Členové NR volbu 
odsouhlasili osmi hlasy.  
Na uvolněné místo formátora v národní radě byl ze dvou kandidátů zvolen šesti hlasy 
(jeden se zdržel hlasování) bratr Petr Tesařík OFS z MBS Praha Krč – službu formátora 
přijal.
Bratři Václav Hájek a Petr Tesařík složili slib dle Rituálu SFŘ on-line.

3) Naše služba v MBS:
Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním opatřením se vizitace a volby v MBS 
nemohou uskutečňovat. NR rozhodla o odložení volebních kapitul v MBS o jeden rok 
s tím, že pokud se epidemiologická opatření uvolní, uskuteční se v nejbližším možném 
termínu. Plánované a odložené bratrské a pastorační vizitace se uskuteční pak rok po 
volebních kapitulách.

4) Národní bratrské společenství
a) Volební národní kapitula NBS se uskuteční 17. – 19. září 2021 na Sv. Hostýně (od pátku
do neděle). Přípravu zajistí Zdeňka Nečadová se spolupracovníky, vyhlášení kapituly učiní
Luboš Kolafa do 1. 4. 2021, kandidátku do nové národní rady připraví po zaslání přihlášek 
od MBS.
b) NR jednomyslně schválila znění Výroční zprávy NBS za rok 2020 (příloha č. 1)
c) Hana Brigita Reichsfeld informovala o přípravě semináře na Velehradě  (7.- 11.3.2021):
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vzhledem k vládním opatřením  je přeložen na příští rok.
d) Luboš Kolafa informoval o jarním formačním semináři v sobotu 20. března po internetu 
přes aplikaci WEBEX (2x video MUDr. Svatošová a P. Martin Richard Macek OH).
Informace a instrukce k připojení on-line připraví Petr Tesařík a Luboš Kolafa.
e) Luboš Kolafa informoval o přípravě Zpravodaje NBS, uzávěrka 7.3.2021.
f) NR pověřila vedením webových stránek Petra Tesaříka.
g) NR projednala  připomínky a odsouhlasila pokračování v tradičních poutích SFŘ – 
CMP, Levý Hradec, Mariánská pouť Prahou – zajistí Luboš Kolafa a Pavel Vaněček.

5) Mezinárodní bratrské společenství
a) Markéta Kubešová předloží Výroční zprávu NBS pro CIOFS ke schválení internetovou 
cestou a odevzdá do 1.4.2021.
b) NR schválila účast Markéty Kubešové na generální kapitule SFŘ v Římě ve dnech 13. - 
21. listopadu 2021. Pro přípravu kapituly připraví odpovědi na Instrumentum Laboris a 
odešle na CIOFS.
c) Putování františkánské ikony pro naše NBS zatím odloženo pro nemožnost předání ze 
zahraničí.
d) Formaci z CIOFS k Memoriale Propositi  Markéta Kubešová po přeložení do češtiny 
nechá rozeslat do MBS – informace ve Zpravodaji NBS.

6) Hospodaření
a) Marie Richterová předložila zprávu o hospodaření za období 1.12.2020 - 24.2.2021 – 
NR jednomyslně schválila (příloha č. 2).
b) NR jednomyslně schválila zaslání finančního příspěvku za členy do CIOFS – 1050 €
 – Marie Richterová zašle do konce března.
c) NR vzala na vědomí zprávu Marie Richterové o stavu plateb členských příspěvků 
od jednotlivých  MBS za rok 2021
d) NR schválila zaslání finančního příspěvku pro chorvatské NBS SFŘ, který byl vybrán 
po výzvě k pomoci po zemětřesení. 

7) Publikace
a) Václav Hájek informoval o přípravě publikace Cestou pokory – je připravena k vydání 
v květnu 2021.
b) Dále informoval o zamýšleném filmu – videoklipu o našem řádu, který tvoří společně 
s Alešem Kapsou z MBS Nivnice. NR schválila tento záměr s doporučením pro příští NR. 
c) Pavel Vaněček pokračuje v prodeji a distribuci do MBS knihy Vše má svůj čas.
d) NR schválila vydání stolního kalendáře na rok 2022 s tématem Z Kronik MBS – zajistí  
Luboš Kolafa.
e) NR schválila návrh Luboše Kolafy na rozhovor Lenky Fojtíkové s Václavem Němcem 
pro Katolický Týdeník o výročí 800 let našeho řádu.
d) Luboš Kolafa vytvořil nový soukromý web pro celou Františkánskou rodinu. Kromě 
informací z celé Františkánské rodiny jej používá také k prodeji našich knih 
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(  https://www.frantiskani.cz  ) pro národní radu. Členové řádu si mohou objednat knihy 
poštou do svých domovů.

8) Různé
a) Markéta Kubešová informovala o odložení františkánské pouti do Assisi na dobu, kdy 
budeme moci volně a bezpečně cestovat. 
b) Hana Brigita Reichsfeld bude ve Zpravodaji informovat o modlitební týmu.
c) Národní rada shání Serafinské květy z roku 1947 – pro kapucínský klášter v Brně, kde 
tento ročník chybí, výzva se objeví ve Zpravodaji.

Příští zasedání NR bude 29. 5. 2021 v Brně, v čase 10.00 – 15.30 hodin.

Zapsal: Zdeňka Nečadová
Kontroloval: Luboš Kolafa
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