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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  NÁRODNÍHO  BRATRSKÉHO
 SPOLEČENSTVÍ  SFŘ  V   ČR  ZA  ROK  2020

1. Stav NBS SFŘ v ČR
1.1 Místní bratrská společenství a členská základna: 
47  MBS – celkem  777 členů, z toho  732 s trvalou profesí,  13 s dočasnou profesí a
22 kandidátů profese, 10 přidružených členů.

1.2 Volební kapituly a Bratrské a pastorační vizitace MBS 
VK se konaly ve dvou MBS: Jilemnice a Praha Krč.
V deseti MBS se musely VK v roce 2020 kvůli pandemii odložit: Čeladná, Frýdek-
Místek, Fulnek, Havířov, Hodonín, Jihlava, Liberec, Ostrava, Praha PMS, Sušice.
BaPV se konala ve čtyřech MBS: Benešov, Lysá nad Labem, Praha PMS, Šternberk.
V devíti MBS se musely BaPV v roce 2020 kvůli pandemii odložit: Brno Husovice,
Černošice,  Český  Těšín,  Hradec  Králové,  Jindřichův  Hradec, Milotice,  Nivnice,
Olomouc, Příbram. 
MBS čekají  na  změnu vládních  opatření  a  ústup  pandemie,  aby  se mohli  setkávat
k vizitacím  a  volebním  kapitulám.  Někteří  reagují  na  výzvu,  aby  alespoň  poslali
zprávu za rok 2020, ale jsou ve výrazné menšině.

2. Formace a další duchovní aktivity
Co se týče pravidelných dvou formačních setkání na jaře a na podzim, byly oba kvůli
pandemii  zrušeny.  Národní  formátorka  schválila  vydání   pomůcky  pro  formaci
v období iniciace, kterou zpracovala MBS Sušice spolu s duchovním asistentem.

2.3 Služba duchovních asistentů
Členy  Národní  rady  jsou  zástupci  všech  tří  františkánských  řádů.  Předsedou
konference  národních  duchovních  asistentů  je  P.  František  Kroczek  OFMCap.  Ve
spolupráci  s  pověřenými  členy  Národní  rady  se  aktivně  zúčastňovali  bratrských  a
pastoračních vizitací  (viz.  odst.  1.2),  formačních seminářů a  dalších aktivit  NBS –
poutí atd. (viz odst. 3). 
Zastoupení  duchovních  asistentů v MBS:  ve  28 jsou  františkáni,  ve 12 kapucíni  a
ve 3 minorité.  V MBS Sokolov je duchovním asistentem člen NBS SFŘ Slovenska,
v MBS Český Těšín a Jablunkov členové 1. řádu OFM z Polska, v MBS Čáslav sestra
Gratie Šťulířová OSF.
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Všichni duchovní asistenti obdrželi slovenský překlad publikace Manuál pro duchovní
asistenty. Podle dohody s provinciály plánují jednou za tři roky konferenci duchovních
asistentů na úrovni MBS i NR.

2.5 Duchovní cvičení a exercicie a povzbudivá setkání
V  lednu  proběhlo  každoroční  setkání  služebníků  místních  rad  s  národní  radou.
Ústředním  bodem  setkání  bylo  společně  chválit  našeho  Pána,  hledat  Krista  ve
znameních doby a vzájemně si naslouchat.  To je v podstatě podobné téma každým
rokem. Jde o to spolupodílet se na životě národního společenství a vzájemně si sdílet
poznatky za uplynulý rok.  V lednu bylo vydáno zvláštní číslo národního Zpravodaje
k tématu 40. výročí schválení naší řehole.
Tříkrálové setkání každým rokem v lednu v Praze má podobný účel oblastní. Národní
rada vyzvala i k účasti na semináři Františkova ekonomie v Praze, kde se sešli ti, kteří
se zajímají o způsob ekonomického myšlení ovlivněné názory sv. Františka. 
Setkání  pod záštitou národní  rady byly exercicie  na Velehradě,  které vedl P.  Elias
Vella OFMConv.  na téma Nová evangelizace.  Seminář  je  určen pro františkánskou
rodinu i širokou veřejnost.
V červenci se konaly exercicie v Olomouci v kapucínském klášteře s tématem "Ježíš,
ačkoli měl Božskou přirozenost, nelpěl na tom, že je rovný Bohu" exercitátor P. Rafael
Budil OFMCap.
Ostatní události  se musely podřídit  vlně pandemie.  Začali  jsme se učit,  jak se více
povzbuzovat elektronicky a modlitebně. Jsme vděčni za dopisy a formace mezinárodní
rady, které hned po přeložení zveřejňujeme.

2. 6. Společné úmysly modliteb
Všechna společenství mají k dispozici modlitební úmysly CIOFS a navíc pro MBS
bratr  Jaroslav Antoš  OFS opět  připravil   na jednotlivé měsíce roku citace z Písma
svatého jako podklad pro modlitbu a meditaci. 

3. Činnost a akce NBS i MBS
V době pandemie a státních omezení na jaře a na podzim rozesílal národní ministr
František Reichel povzbudivé dopisy, které byly distribuovány nejen ve Zpravodaji,
ale také na všechny mailové adresy členů. Na webu byly zveřejňovány dopisy CIOFS.
Členové místních společenství  byli povzbuzování k tomu, aby si telefonovali,  psali
maily, či jinak mezi sebou komunikovali a nabízeli si vzájemnou pomoc v čase, kdy se
nemohli  společně  scházet.  Velmi  smutnou  zprávou  bylo,  že  náhle  zemřel  národní
ministr  František  Reichel,  který  byl  duší  celého  řádu.  Na  prosincovém  zasedání
národní  rady  převzal  službu  ministra  Luboš  Kolafa  –  dříve  zástupce  ministra.
Zástupcem ministra byl zvolen Pavel Vaněček a jako nový člen rady byl zvolen Václav
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Hájek.  Národní  rada  dál  pokračuje  ve  své  činnosti  jako  tým,  který  se  navzájem
podporuje a úzce spolupracuje.

3.2.  Poutě a další oblastní akce
Přes všechna omezení se podařilo některé pravidelné poutě uskutečnit za podmínek
dodržení všech epidemiologických vládních opatření.
Poutě  dle  možností  a  s  menší  účastí  organizovala  především  místní  bratrská
společenství za podpory národní rady. Snažili  jsme se tak udržet jejich dlouholetou
tradici.  Na některé z nich dlouhodobě přijímají pozvání k celebrování mše svaté i naši
biskupové (zejména do Poříčí a na Levý Hradec, Mariánská pouť Prahou).

V únoru byla zahájena Cyrilometodějská pouť na Levém Hradci. V menším počtu se
jí tradičně účastní terciáři z oblasti. Mši svatou pro ně celebrovali Národní duchovní
asistenti P. Eliáš Paseka OFM a P. František Kroczek OFMCap. a také předseda Matice
velehradské Mons. Jan Peňáz a farář z Odolena Vody P. Kamil Vrzal. Po mši svaté a
fotografování před kostelem se 50 poutníků vydalo na první etapu.

V dubnu se  konala  Oblastní  Pouť ke hrobu br.  Dr.  Františka  Noska  v Poříčí  nad
Sázavou. Byla ovlivněna pandemickou situací a proběhla komorně. Do Poříčí přesto
zajeli čtyři bratři z MBS u kostela Sv. Anežky v Praze na Spořilově. Byli to národní
ministr  František  Reichel  a  bratři  Jiří  Zajíc,  Lubomír  Mlčoch  a  Miloslav  Müller.
S nimi přijel také pan Stanislav Houška z Jílového u Prahy, který do Poříčí putoval  i
v předchozích  letech.  Poutníci  se  pomodlili  u Noskova  hrobu.  Mše  svatá  za  bratra
Noska byla sloužena již 18. dubna v Nasavrkách u Chrudimi P. Pavlem Čtvrtečkou,
který jezdí každým rokem na poříčskou pouť. 

V květnu se mnozí účastnili oblastní pouti seniorů do Hájku (19. ročník) 21. května
t.r. se uskutečnila pouť „ohroženého druhu“, tedy seniorů, do našeho milého Hájku.
Senioři, přes všechny nejistoty s dopravou, která jezdí v době pandemie tak trochu jak
chce,  byli  trpěliví,  natěšení  a  absolutně  nebojácní.  Poctivě  šlapali  obligátních  pět
kilometrů z vesnice Litovice, aby pak v Hájku zaplnili všechny připravené židličky.
Sluníčko  hřálo  a  osvětlilo  i  ty  nejtemnější  kouty,  což kvitoval  P.  Vianney ve  své
promluvě a my všichni zúčastnění se hřáli na výsluní a v duchu viděli Pána Ježíše, jak
stoupá k nebesům, neboť ten den se slavilo Nanebevstoupení Páně a takhle v přírodě
a pod nebesy se takové Nanebevstoupení oslavuje mnohem líp.

Na začátku června se konala oblastní Mariánská pouť Prahou (281. ročník).  Mši
svatou v kostele  Panny Marie Andělské na Hradčanech sloužil  apoštolský nuncius
Mons. Charles Daniel Balvo, desátky radostného růžence jsme se modlili v:  Loreta,
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Benediktinky,  sv.  Vít  svatováclavská  kaple,  Jezulátko  u  Karmelitánů,  před  nově
postaveným  mariánským  sloupem,  sv.  Jakub  u  minoritů  a  PMS  u  františkánů.
Zakončení – Tedeum bylo v kapli sv. Michala v klášteře františkánů u PMS.
Začátkem  června  po  koronavirové  izolaci  byl  na  Svatém  Antonínku  hostem  na
oblastním  setkání  SFŘ  misionář  Václav  Čáp,  který  promlouval  v  přednáškách
o nebezpečí New Age.
V červnu se konala 1. motorkářská pouť na Svatém Antonínku. Tři stovky motorek
od veteránů  až po  nejrychlejší  moderní  stroje  se  sjely  z  celé  Moravy,  Čech  i  ze
Slovenska.  Mši  svatou  celebroval  P.  Felix  Mária  Žiška  OFM.  Součástí  byla
charitativní  sbírka  –  téměř  20.000  Kč  předali  františkáni  mladému muži  Ivanovi,
který ochrnul po pádu na motokrosové motorce. 
Na  konci  června se  konala  pravidelná  oblastní  kající  pouti  SFŘ  na  Svatém
Antonínku a mši svatou sloužil P. Felix Mária Žiška OFM. Následovala adorace s
hudebním doprovodem a přímluvné modlitby a součástí bylo i divadlo pro malé děti.

V červenci  se konala oblastní pouť na Svatou Horu (v náhradním termínu za 8. 5.
zrušený  kvůli  koronaviru)  se  účastnilo  60  poutníků.  Duchovní  asistenti:  P.  Jan
Nepomuk, P. Eliáš, P. Bonaventura - OFM a P. František OFMCap.
Mši svatou celebroval P. Jan Nepomuk OFM. Duchovní povzbuzení měl P. František
Kroczek OFMcap. na téma Život sv. Pia. Na závěr jsme  vystoupali na Golgotu, kde
jsme se pomodlili Radostný růženec.

V srpnu se konal již 4. ročník  Františkánské lesní stezky ke světovému Dni modliteb
za  péči  o  Stvoření  (v  návaznosti  na  svoji  encykliku  Laudato  si’  vyhlásil  papež
František). Pouť začala  mší svatou v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové.
Cestou  bylo   15  zastavení,  na  kterých  účastníci  společně  rozjímali  myšlenky
z encykliky Laudato si. Akce proběhla pod záštitou Diecézních lesů Hradec Králové,
jejichž  ředitel  jáhen  Ing.  Pavel  Starý  se  také  zúčastnil.  Celebroval  olomoucký
pomocný biskup Mons. Mgr. Antonín Basler.

V září  se konala pravidelná Františkánské národní pouti na Svatý Hostýn, která se
pořádá od roku 1892. V dobách první republiky se jí účastnilo tisíce terciářů, dnes,
kdy počet terciářů mnohonásobně klesl, se jí účastní vždy 30 – 50 bratří a sester. Co
vždy potěší, že jsou přítomni některý z provinciálů prvního řádu. Letos se o nás od
pátku  vzorně  staral  P.  Eliáš  Paseka  OFM a  přítomen byl  od  pátku  také  P.  Jakub
Sadílek OFM – provinciál.

V záři se také konala  Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi. Začala podle tradice mší
svatou v kostele  sv.  Matouše,  kterou celebroval  P.  Bartoloměj  Pavel  Černý OFM,
následovalo posezení na faře a modlitba u hrobu P. Aloise Moce. Rádi putujeme na
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toto  františkánsky  prosté  poutní  místo,  které  je  navíc  v  krásné  krajině  mezi
posázavskými  lesy.  Putoval  sem rád P.  Alois  Jaroslav  Moc  OFM,  který pocházel
z blízkých Radošovic. Bral s sebou na pouť i členy tehdejšího místního bratrského
společenství SFŘ. To mělo název Praha-Jih a on byl jejich duchovním asistentem. 

Slovo  závěrem. Z  dosavadního  čtení  zprávy  vyplývá  skutečnost,  že  právě  poutě,
které  se  konají  v  přírodě  a  lze  při  nich  dodržet  doporučená  opatření  vzhledem
k pandemii, byly v roce 2020 cestou pro sdílení našeho bratrství.

Celkový přehled o akcích NBS viz kalendář akcí 2020 - Příloha č. 1

4. Činnost Národní rady

4.1 Zasedání NR
se konala pravidelně 4x do roka: 8. března v Praze, 13. června v Brně, 5. září v Praze, 
5. prosince v Brně. 

4.2 Zpráva o hospodaření SFŘ za rok 2020 
Podpořili jsme finančně opět studny Well4Africa, jednorázově obětem po výbuchu 
v Bejrútu. Každým rokem podporujeme Hospic Na blízku v ČR, který vedou terciáři.
Další informace o hospodaření viz příloha č 2. 

4.3 Informační a vydavatelská činnost

Zpravodaj NBS vyšel 4x a  1 mimořádné číslo v lednu věnované oslavám 40. výročí
Řehole. Zpravodaj obsahuje zprávy o oblastních a národních setkáních, upozornění na
budoucí setkání, informace o zasedání národní rady, modlitební úmysly a také některé
duchovní  články.  Ve formační  příloze  vycházejí  vzpomínky  na  osobnosti  a  hlubší
zamyšlení od různých autorů. Zpravodaj a jeho obsah rediguje národní rada za pomoci
dalších členů řádu.
V  roce  2020  byly  vydány  tiskem  záložky,  letáček  a  kniha.  Záložky  do  knih
s modlitbou  z  encykliky  Laudato  si  a  podobně letáček  do  lavic  kostelů  s  druhou
modlitbou  z  Laudato  si.  Měly  za  cíl  zvýšit  zájem  věřících  o  encykliku  papeže
Františka. K tomu jsme vydali ještě vizitku  pro zájemce o náš řád, kde je stručně
popsán  náš  život.  Ke  konci  roku  jsme  vydali  knihu,  která  reaguje  na  obnovení
Mariánského  sloupu  v  Praze.  Obnovení  sloupu  bylo  předmětem  mnoha  emocí  a
diskuzí. Kniha, kterou sepsal za pomoci dalších ministr našeho řádu František Reichel,
pomáhá lidem ukázat, že katoličtí křesťané na zbourání sloupu v revolučním roce 1918
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zareagovali výstavbou 12 kostelů v Praze, stejně jako je hvězd v gloriole Panny Marie.
Ministr zanedlouho po vydání knihy tragicky zemřel.

K moderní informační činnosti patří Webové stránky 
www.sfr.cz jsou  pravidelně  aktualizovány – zápisy  ze zasedání  NR,  kalendář  akcí
NBS,  pozvánky,  zprávy  o průběhu akcí.  V oddíle  MBS jsou postupně  doplňovány
kontakty  a  informace  o  setkáních,  v oddíle  CIOFS  jsou  zveřejňovány  překlady
dokumentů  informací  a  pozvánek  Mezinárodního  společenství.  Je  zde  pravidelně
zveřejňován  i  Zpravodaj  NBS.  Webové  stránky  našeho  NBS  jsou  propojeny  se
stránkami CIOFS i NBS Slovenska a se stránkami kalendáře SFŘ a dále s kalendářem
františkánů, který rediguje jeden ze členů NR.
Některá místní společenství se z vlastní iniciativy starají o své místní webové stránky,
někteří  členové publikuji  františkánské texty na Facebook, Twitter nebo mají svoje
stránky o františkánství. Tak je naše činnost aktuálně známá i veřejnosti.

4.4 Návaznost na CIOFS a mezinárodní spolupráce  
Informace z CIOFS přicházejí mailem na adresu člena mezinárodní rady a národního
ministra, jsou dle možností ihned překládány (složitější texty v rámci spolupráce pře-
bíráme občas  i  od  slovenských  sekulárních  františkánů)  a  předávány národní  radě.
Informace, určené celému národnímu společenství (např. dopisy generálního ministra
s povzbuzením v covidové pandemii, s výzvou k podpoře libanonských bratří, well4af-
rica, ke společné modlitbě za náš řád o 1. adventní neděli a pod.) jsou ihned rozeslány
všem ministrům MBS a ti je předávají svým členům.
Další zprávy, jako např. Výroční téma rodinné komise, materiály ke studiu encykliky
Laudato si, jakož i předchozí dopisy, je možno nalézt na našich webových stránkách
www.sfr.cz,  kde  je  zároveň  i  odkaz  na  stránky  CIOFS  a  stránky  slovenských
sekulárních františkánů. Důležité zprávy sdílíme též ve Zpravodaji, který vychází 4x
ročně.  Využíváme  také  zajímavé  články  z  Vox  Franciscana  a  velmi  nás  potěšilo
otištění informace o našich vyznamenaných bratřích a sestrách.
Reagovali jsme rychle na finanční prosby z CIOFS – roční příspěvek byl navýšen na
1050 Euro a odeslán v prvním čtvrtletí r. 2020, pro bratry v Bejrútu jsme vybrali a
odeslali 5078 Euro a pro well4africa 850 Euro.
Spolupracujeme též s okolními NBS, zvláště se slovenským SFŘ – vzájemně se zveme
na naše  poutě a význačné události  řádu,  letošní  pandemie  však omezila  všeobecně
cestování, ale jsme alespoň v mailovém kontaktu i s okolními NBS (Maďarsko, Litva,
Německo, Rakousko).
Výborná  je  komunikace  s  naší  evropskou  koordinátorkou  Anou  Fruk,  která  velmi
ochotně  a  rychle  reaguje  na  naše  dotazy  a  potřeby.  Oceňujeme  ze  strany  CIOFS
přípravu modlitebních intencí a připomínek výročí našeho řádu.
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Zaregistrovali jsme se v pořadníku pro putování Ikony Regina familiae franciscanae
v Litvě, připravujeme toto putování po naší vlasti, jakmile to situace umožní.
Přihlásili jsme zájemce z našich řad na Eucharistický kongres do Budapešti, který byl
přeložen na příští rok.
Oznámili  jsme  Aně  Fruk  a  CIOFS  předsednictvu  zprávu  o  náhlém  úmrtí  našeho
národního ministra Františka Reichela 20.11.2020 a obdrželi jsme mnoho kondolencí
z celé Evropy, za které děkujeme.

Účast na mezinárodních akcích CIOFS:  V roce 2020 byly všechny akce z důvodů
pandemie zrušeny

Mezinárodní spolupráce:  
17. 7. 2020 se opět setkali národní ministři Jozef Gazdík a František Reichel v Žilině,
aby vyhodnotili spolupráci mezi našimi NBS a projednali program další spolupráce:
1) Účast na významných akcích  V roce 2020 byly plánované akce a setkání v prvním
pololetí narušeny koronavirovou epidemií.  V roce 2021 NBS Slovenska připravuje
celoslovenské stretnutie a zve členy SFŘ z ČR. Termín bude upřesněn. NBS ČR zašle
pozvánku na Mariánskou pouť Prahou (5. 6.) a Národní pouť na Svatý Hostýn (18. 9.).
NBS ČR připravuje pouť do Assisi a Padovy ve dnech 8. - 15. 5. (možnost úpravy
trasy přes Bratislavu) –  plánovaný termín byl z  epidemiologických důvodů zrušen,
zatím nenahrazen.
2)  Publikační  a  vydavatelská  činnost:NBS  SR  bude  nadále  zasílat  časopis
Františkanská rodina. Časopis v elektronické formě je posílán na webové stránky SFŘ
ČR · Zpravodaj NBS SFŘ ČR je zasílán na Slovensko na adresy členů NR.

Zpracoval (z materiálů členů NR) Luboš Kolafa
Schváleno na zasedání NR v Olomouci dne 27. 2. 2021.

příloha č. 1 Kalendář akcí 2020
příloha č. 2 Hospodaření 2020
příloha č. 3 foto z akcí
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