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ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFT V  ČR 201Ř – 2021 
 

Zápis z jednání NR dne 27. 02. 2021                           č. zápisu: 12 
 
PUítomni: Luboš Kolafa OFS, Pavel VanEček OFS, ZdeOka 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 TesaUík OFS, Hana Brigita Reichsfeld OFS 
Omluveni: P. Karel Koblížek OFMConv. 
Místo jednání: internetové spojení pUes aplikaci WEBEX, 10.00 – 13.00 
 

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

slovy papeže Františka v jaké žijeme dobE, o potUebE bratrství. Máme pUinášet Pokoj a 
Dobro na pUímluvu sv. Františka všude, kde jsme. 

2) NR pUijala rezignaci Ludmily Holáskové na službu národního formátora. 
NM pUedložil návrh dvou kandidát] do uprázdnEné služby: Petra TesaUíka a Hanu Brigitu 
Reichsfeld a navrhl volit tajnE pUi setkání vedeném distančnE aplikaci internetu. ZdeOka 
Nečadová navrhla počkat s volbou až do pUíštího zasedání NR. Členové NR volbu 
odsouhlasili osmi hlasy.   
Na uvolnEné místo formátora v národní radE byl ze dvou kandidát] zvolen šesti hlasy 
(jeden se zdržel hlasování) bratr Petr TesaUík OFS z MBS Praha Krč – službu formátora 
pUijal. 
BratUi Václav Hájek a Petr TesaUík složili slib dle Rituálu SFT on-line. 

3) Naše služba v MBS: 
Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním opatUením se vizitace a volby v MBS 
nemohou uskutečOovat. NR rozhodla o odložení volebních kapitul v MBS o jeden rok 
s tím, že pokud se epidemiologická opatUení 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. – 1ř. záUí 2021 na Sv. HostýnE (od pátku 
do nedEle). PUípravu zajistí ZdeOka Nečadová se spolupracovníky, vyhlášení kapituly učiní 
Luboš Kolafa do 1. 4. 2021, kandidátku do nové národní rady pUipraví po zaslání pUihlášek 
od MBS. 
b) NR jednomyslnE schválila znEní Výroční zprávy NBS za rok 2020 (pUíloha č. 1) 
c) Hana Brigita Reichsfeld informovala o pUípravE semináUe na VelehradE (7.- 11.3.2021): 
vzhledem k vládním opatUením je pUeložen na pUíští rok. 
d) Luboš Kolafa informoval o jarním formačním semináUi v sobotu 20. bUezna po internetu 
pUes aplikaci WEBEX (2x video MUDr. Svatošová a P. Martin Richard Macek OH). 
Informace a instrukce k pUipojení on-line pUipraví Petr TesaUík a Luboš Kolafa. 
e) Luboš Kolafa informoval o pUípravE Zpravodaje NBS, uzávErka 7.3.2021. 
f) NR povEUila vedením webových stránek Petra TesaUíka. 
g) NR projednala pUipomínky a odsouhlasila pokračování v tradičních poutích SFT – 
CMP, Levý Hradec, Mariánská pou[ Prahou – zajistí Luboš Kolafa a Pavel VanEček. 
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5) Mezinárodní bratrské společenství 
a) Markéta Kubešová pUedloží Výroční zprávu NBS pro CIOFS ke schválení internetovou 
cestou a odevzdá do 1.4.2021. 
b) NR schválila účast Markéty Kubešové na generální kapitule SFT v TímE ve dnech 13. - 
21. listopadu 2021. Pro pUípravu kapituly pUipraví odpovEdi na Instrumentum Laboris a 
odešle na CIOFS. 
c) Putování františkánské ikony pro naše NBS zatím odloženo pro nemožnost pUedání ze 
zahraničí. 
d) Formaci z CIOFS k Memoriale Propositi Markéta Kubešová po pUeložení do češtiny 
nechá rozeslat do MBS – informace ve Zpravodaji NBS. 

6) HospodaUení 
a) Marie Richterová pUedložila zprávu o hospodaUení za období 1.12.2020 - 24.2.2021 – 
NR jednomyslnE schválila (pUíloha č. 2). 
b) NR jednomyslnE schválila zaslání finančního pUíspEvku za členy do CIOFS – 1050 € 
 – Marie Richterová zašle do konce bUezna. 
c) NR vzala na vEdomí zprávu Marie Richterové o stavu plateb členských pUíspEvk] 
od jednotlivých MBS za rok 2021 
d) NR schválila zaslání finančního pUíspEvku pro chorvatské NBS SFT, který byl vybrán 
po výzvE k pomoci po zemEtUesení.  

7) Publikace 
a) Václav Hájek informoval o pUípravE publikace Cestou pokory – je pUipravena k vydání 
v kvEtnu 2021. 
b) Dále informoval o zamýšleném filmu – videoklipu o našem Uádu, který tvoUí společnE 
s Alešem Kapsou z MBS Nivnice. NR schválila tento zámEr s doporučením pro pUíští NR.  
c) Pavel VanEček pokračuje v prodeji a distribuci do MBS knihy Vše má sv]j čas. 
d) NR schválila vydání stolního kalendáUe na rok 2022 s tématem Z Kronik MBS – zajistí   
Luboš Kolafa. 
e) NR schválila návrh Luboše Kolafy na rozhovor Lenky Fojtíkové s Václavem NEmcem 
pro Katolický Týdeník o výročí Ř00 let našeho Uádu. 
d) Luboš Kolafa vytvoUil nový soukromý web pro celou Františkánskou rodinu. KromE 
informací z celé Františkánské rodiny jej používá také k prodeji našich knih 
(https://www.frantiskani.cz) pro národní radu. Členové Uádu si mohou objednat knihy 
poštou do svých domov]. 

8) R]zné 
a) Markéta Kubešová informovala o odložení františkánské pouti do Assisi na dobu, kdy 
budeme moci volnE a bezpečnE cestovat.  
b) Hana Brigita Reichsfeld bude ve Zpravodaji informovat o modlitební týmu. 
c) Národní rada shání Serafinské kvEty z roku 1ř47 – pro kapucínský klášter v BrnE, kde 
tento ročník chybí, výzva se objeví ve Zpravodaji. 

 
 

PUíští zasedání NR bude 2ř. 5. 2021 v BrnE, v čase 10.00 – 15.30 hodin. 
 
Zapsal: ZdeOka Nečadová 
Kontroloval: Luboš Kolafa 

https://www.frantiskani.cz/index.php/obchod/


pUíloha č. 1 

 

 

KALENDÁŘ NBS SFŘ ┗ ČR ヮヴﾗ ヴﾗﾆ ヲヰヲヱ 

 
9. ledna に Tギｹﾆヴ=ﾉﾗ┗Y ゲWデﾆ=ﾐｹ ┗ Pヴ;┣W KヴLｷ に ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ 
22.に 23. ledna に ゲWデﾆ=ﾐｹ ﾏｷﾐｷゲデヴ└ Bヴﾐﾗ PWデヴｷﾐ┌ﾏ 

ヱンく ┎ﾐﾗヴ; に ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ヴヰく ヴﾗLﾐｹﾆ┌ C┞ヴｷﾉﾗﾏWデﾗS[ﾃゲﾆY ヮﾗ┌デｷ ┗ ﾆﾗゲデWﾉW ゲ┗く KﾉｷﾏWﾐデ; ﾐ; LW┗Yﾏ Hヴ;SIｷ ┗ 9.30 

Pヴﾗゲｹﾏe ┗ジWIｴﾐ┞ ヮﾗ┌デﾐｹﾆ┞が ﾆデWギｹ ゲW ┗ ﾏｷﾐ┌ﾉ┠Iｴ ヴﾗLﾐｹIｹIｴ ヮﾗ┌デ[ ┎L;ゲデﾐｷﾉｷ ┣ ﾐ;ジWｴﾗ ギ=S┌ ふｷ ﾗゲデ;デﾐｹぶが ;H┞ 
ヮギｷジﾉｷ ┌Iデｹデ ヮ;ﾏ=デﾆ┌ ヮﾗ┌デﾐｹﾆ; Fヴ;ﾐデｷジﾆ; RWｷIｴWﾉ; ; ヮﾗﾏﾗｴﾉｷ ゲ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｹ デヴ;ゲ┞く Kﾗﾐデ;ﾆデ 
frantiskan@kolafa.name 

ヲΑく ┎ﾐﾗヴ; に ヱヲく ┣;ゲWS=ﾐｹ NR ┗ Praze 

7.  に ヱヱく HギWzna に ゲWﾏｷﾐ=ギ ヮヴﾗ aヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆﾗ┌ ヴﾗSｷﾐ┌ VWﾉWｴヴ;S Sデﾗﾃ;ﾐﾗ┗ に ﾗSﾉﾗ┥Wﾐ ﾐ; ヴﾗﾆ ヲヰヲヲ 

ヲヰく HギW┣ﾐ; に ﾃ;ヴﾐｹ aﾗヴﾏ;Lﾐｹ ゲWﾏｷﾐ=ギ SFŘ ┗ Praze に Sｷゲデ;ﾐLﾐ[ ヮﾗ ｷﾐデWヴﾐWデ┌ 

ヲヱく HギW┣ﾐ; に ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ ﾐ; S┗く Aﾐデﾗﾐｹﾐﾆ┌ ふヱヵぎヰヰ ﾏジW ゲ┗;デ=が ヱヶぎヱヰ ;Sﾗヴ;IWが ヱΑぎヰヰ ;ｪ;ヮYが ゲSｹﾉWﾐｹぶ 

24. dubna に pﾗ┌ド ﾆW ｴヴﾗH┌ Hヴ;デヴ; Dヴく Fヴ;ﾐデｷジﾆ; Nﾗゲﾆ; v PﾗギｹLｹ ﾐ;S S=┣;┗ﾗ┌ ふﾏジW ゲ┗;デ= ┗ 15:00 celebruje 

Aヮﾗジデﾗﾉゲﾆ┠ ﾐ┌ﾐIｷ┌ゲ Pく Cｴ;ヴﾉWゲ Dく B;ﾉ┗ﾗぶ ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ 
Βく ﾆ┗[デﾐ; に ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ヮﾗ┌ド ﾐ; S┗;デﾗ┌ Hﾗヴ┌ ┗ PギｹHヴ;ﾏｷ ふ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ヱヰぎヰヰ ﾏジｹ ゲ┗;デﾗ┌が S┌Iｴﾗ┗ﾐｹ ﾗHﾐﾗ┗; ve 

13:00)  

8. - ヱヵく ﾆ┗[デﾐ; に N=ヴﾗSﾐｹ ヮﾗ┌ド Sﾗ Aゲｷゲゲｷ ┗ ヴﾗIW Βヰヰく ┗┠ヴﾗLｹ ┣;ﾉﾗ┥Wﾐｹ Ř=S┌ に ﾗSﾉﾗ┥Wﾐﾗ 

ヲヰく ﾆ┗[デﾐ; に ヲヰく ヴﾗLﾐｹﾆ ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ヮﾗ┌デｷ ゲWﾐｷﾗヴ└ Sﾗ H=ﾃﾆ┌ ┌ Pヴ;ｴ┞ ふ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ┗ ﾆﾉ=ジデWギW ﾐ; BｹﾉY HﾗギW ┗ 9:15) 

ヲΓく ﾆ┗[デﾐ; に ヱンく ┣;ゲWS=ﾐｹ NR v Bヴﾐ[ 

ヵく LWヴ┗ﾐ; に Mari=ﾐゲﾆ= ヮﾗ┌ド Pヴ;ｴﾗ┌ ふヲΒンく ヴﾗLﾐｹﾆぶ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ﾏジｹ ゲ┗;デﾗ┌ ┗ ﾆﾗゲデWﾉW P;ﾐﾐ┞ M;ヴｷW AﾐS[ﾉゲﾆY 
v 10:00  

ヵく LWヴ┗ﾐ; に ヲく ﾏﾗデﾗヴﾆ=ギゲﾆ= ヮﾗ┌ド ﾐ; S┗く Aﾐデﾗﾐｹﾐﾆ┌ ふ┣;L=デWﾆ ┗ 14:00, v ヱヵぎヰヰ ﾏジW ゲ┗;デ=ぶ 
ヲΑく LWヴ┗ﾐ; に K;ﾃｹIｹ ヮﾗ┌ド SFŘ ﾐ; S┗く Aﾐデﾗﾐｹﾐﾆ┌ (8ぎンヰ ゲWデﾆ=ﾐｹ ┌ ｴヴﾗH┌ Pく Aﾐデく Š┌ヴ=ﾐﾆ; ┗ Oゲデヴﾗ┥ゲﾆY Lｴﾗデ[が 
ヱヰぎンヰ ﾏジW ゲ┗;デ= ﾐ; Aﾐデﾗﾐｹﾐﾆ┌が ヱンぎヰヰ ;Sﾗヴ;IW ; aヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆY ゲWデﾆ=ﾐｹが ゲSｹﾉWﾐｹぶ 

21. srpna に ヮﾗゲﾉWSﾐｹ Wデ;ヮ; ヴヰく ヴﾗLﾐｹﾆ┌ CMP ふΒ ﾆﾏぶく );ｴ=ﾃWﾐｹ ┗ Βぎヰヰ ﾗS ﾆﾗゲデWﾉ; ゲ┗く V=Iﾉ;┗; ┗ BﾗヴジｷIｹIｴく 
)=┗[ヴWLﾐ= ﾏジW ゲ┗;デ= ┗ ヱヱぎンヰ ﾐ; VWﾉWｴヴ;S[  
28. srpna に Fヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆ= ゲデW┣ﾆ; ﾆW Dﾐｷ ﾏﾗSﾉｷデWH ┣; ヮYLｷ ﾗ ゲデ┗ﾗギWﾐｹ ふヵく ヴﾗLﾐｹﾆぶ 

);ｴ=ﾃWﾐｹ ┗ 9.00 v ﾆﾗゲデWﾉW ゲ┗く Jｷギｹ ┗ B┠ジデｷ ┌ Hヴ;SIW Kヴ=ﾉﾗ┗Y ふΒがヵ ﾆﾏぶ 
ヱく ┣=ギｹ に DWﾐ ﾏﾗSﾉｷデWH ┣; ヮYLｷ ﾗ ゲデ┗ﾗギWﾐｹ 
ヱヱく ┣=ギｹ に 14く ┣;ゲWS=ﾐｹ NR ┗ Pヴ;┣W 

17. に 19く ┣=ギｹ に VﾗﾉWHﾐｹ ﾐ=ヴﾗSﾐｹ ﾆ;ヮｷt┌ﾉ; ﾐ; S┗く Hﾗゲデ┠ﾐ[ 

ヱΒく ┣=ギｹ に N=ヴﾗSﾐｹ aヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆ= ﾐ=ヴﾗSﾐｹ ヮﾗ┌ド ﾐ; S┗く Hﾗゲデ┠ﾐ 

ヲヵく ┣=ギｹ に OHﾉ;ゲデﾐｹ ヮﾗ┌ド ﾐ; Hヴ=SWﾆ ┌ Vﾉ;ジｷﾏｷ ふﾏジW ゲ┗;デ= ┗ ヱヱぎンヰ ｴﾗSｷﾐぶ 
ンヱく ギｹﾃﾐ; に ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ ﾐ; S┗く Aﾐデﾗﾐｹﾐﾆ┌ ふヱヵぎヰヰ ﾏジW ゲ┗;デ=が ヱヶぎヱヰ ;Sﾗヴ;IWが ヱΑぎヰヰ ;ｪ;ヮYぶ 
12. に 13. listopadu に ヮﾗS┣ｷﾏﾐｹ aﾗヴﾏ;Lﾐｹ ゲWﾏｷﾐ=ギ ┗ Bヴﾐ[ ふﾐ=┗ヴｴ ヮヴﾗ ﾐﾗ┗ﾗ┌ NRぶ 
21. listopadu に ンンく ﾐWS[ﾉW ┗ ﾏW┣ｷSﾗHｹ に S┗[デﾗ┗┠ SWﾐ Iｴ┌S┠Iｴ 

4. prosince に ┣;ゲWS=ﾐｹ NR ┗ Bヴﾐ[ ふﾐ=┗ヴｴ ヮヴﾗ ﾐﾗ┗ﾗ┌ NRぶ 
 

AﾆIW ゲﾗ┌ゲWSﾐｹIｴ NBS SFŘが ﾐ; ﾆデWヴY ﾃゲﾏW ┣┗=ﾐｷぎ 
5. に ヱヲく ┣=ギｹ に MW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ EuchaヴｷゲデｷIﾆ┠ ﾆﾗﾐｪヴWゲ ┗ B┌S;ヮWジデｷ 
 

AﾆIW MW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹｴﾗ ゲヮﾗﾉWLWﾐゲデ┗ｹ SFŘ ふCIOFSぶ ゲ prosbou o modlitbu: 

13. に 21. listopadu に GWﾐWヴ=ﾉﾐｹ ﾆ;ヮｷデ┌ﾉ; ﾐ;ジWｴﾗ ギ=S┌ ふCIOFSぶ ┗ Řｹﾏ[ 
 
 

Pﾗ┣ﾐ=ﾏﾆ;ぎ デ┌Lﾐ[ に akce ┣;ﾃｷジド┌ﾃW N=ヴﾗSﾐｹ ヴ;S; SFŘ 

U┣=┗[ヴﾆ; )ヮヴ;┗ﾗS;ﾃW NBSぎ 9.3.2021, 8.6.2021, 7.9.2021, 7.12.2021 



pUíloha č. 2

1.12.2020 24.2.2021

Z└ゲデ;デWﾆ ヮﾗﾆﾉ;Sﾐ┞ ｴﾗゲヮﾗS=ギ ヴ ΑΓヶがヰヰ KL                  ヴ ヱΓヵがヰヰ KL        

Pヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┣=ﾉﾗｴ; ゲWﾆヴWデ;ヴｷ;デ ヶ ヵヵヰがヰヰ KL                  ヲ ヰヴΑがヰヰ KL        

Z└ゲデ;デWﾆ ﾐ; ┎Lデ[ ヱΒヵ ΓΓヰがΒヴ KL             ヲンヰ ΑヶΒがヴヴ KL    

Pギｹﾃﾏ┞  ヱく ヱヲく ヲヰヲヰ ど ヲヴく ヲく ヲヰヲヱ

Pギｷﾃ;デY LﾉWﾐゲﾆY ヮギｹゲヮ[┗ﾆ┞ ヲン ンヰヰがヰヰ KL                

Pomoc Afrika ヱヲ ヶΒΒがヰヰ KL                

PヴﾗSWﾃ ﾆﾐｷｴ┞ VジW ﾏ= ゲ┗└ﾃ L;ゲ ンヲ ヲヶヰがヰヰ KL                

Pomoc Chorvatsku ヴヵ Αヰヰがヰヰ KL                

PギｹﾃWﾏ ヮﾗﾏﾗI LｷH;ﾐﾗﾐ ヱ ヵヰヰがヰヰ KL                  

D;ヴ ヮヴﾗ SFŘ ヴヰ ヰヰヰがヰヰ KL                

Č;ゲﾗヮｷゲ Fヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆ; ヴﾗSｷﾐ; Sﾉﾗ┗Wﾐゲﾆﾗ Βヰヰがヰヰ KL                     

Úヴﾗﾆ┞ ヲがヲヶ KL                          

CWﾉﾆWﾏ ヮギｹﾃﾏ┞ ヱヵヶ ヲヵヰがヲヶ KL              

V┠S;ﾃW ヱく  ヱヲくヲヰヲヰ ど ヲヴく ヲく ヲヰヲヱ

CWゲデﾗ┗ﾐY ヮヴﾗ LﾉWﾐ┞ NR ヵ ヵヱΑがヰヰ KL                  

Z;ゲWS=ﾐｹ NR ヲ ヴΑΓがヰヰ KL                  

Pﾗジデﾗ┗ﾐY ヱ ΓヰΒがヰヰ KL                  

KﾗヮｷW Zヮヴ;┗ﾗS;ﾃ ; ﾗゲデ;デﾐｹ ﾏ;デWヴｷ=ﾉ┞ ヶヱヰがヰヰ KL                     

K;ﾐIWﾉ=ギが┎LデﾗがヮﾗｴギWHﾐｹ ┗[ﾐWI Β ヵンヰがヰヰ KL                  

Č;ゲﾗヮｷゲ Fヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆ; ヴﾗSｷﾐ; Sﾉﾗ┗Wﾐゲﾆﾗ ΑΓヰがΒン KL                     

OSWゲﾉ=ﾐｹ ヮﾗﾏﾗI LｷH;ﾐﾗﾐ ヲくL=ゲデ Αヰ ΒヱヴがヰΒ KL                

OSWゲﾉ=ﾐｹ ゲデ┌Sﾐ┞ Aaヴｷﾆ; ヲヵ ヶΒΒがΑヵ KL                

B;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹ ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞ ヱヴΓがヰヰ KL                     

CWﾉﾆWﾏ ┗┠S;ﾃW ヱヱヶ ヴΒヶがヶヶ KL              

Z; ┗┠ジW ┌┗WSWﾐY ﾗHSﾗHｹ H┞ﾉ┞ ヮギｹﾃﾏ┞ ﾗ ンΓ Αヶンがヶヰ  KL ┗┞ジジｹ ﾐW┥ ┗┠S;ﾃW

Zヮヴ;Iﾗ┗;ﾉ; ｴﾗゲヮﾗS=ギﾆ; M;ヴｷW RｷIｴデWヴﾗ┗=

VW Sﾉ;デｷﾐﾆ=Iｴ ヲヵく ヲく ヲヰヲヱ

HﾗゲヮﾗS;ギWﾐｹ NR SFŘ ヱく ヱヲく ヲヰヲヰ ど ヲヴく ヲく ヲヰヲヱ


