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VÝROČNÍ  ZPRÁVA  NÁRODNÍHO  BRATRSKÉHO 

 SPOLEČENSTVÍ  SFT  V   ČR  ZA  ROK  2020 

 
 1. Stav NBS SFT v ČR 

1.1 Místní bratrská společenství a členská základna:  
47 MBS – celkem 777 člen], z toho 732 s trvalou profesí, 13 s dočasnou profesí a 
22 kandidát] profese, 10 pUidružených člen]. 
 
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 kv]li pandemii odložit: Čeladná, Frýdek-
Místek, Fulnek, HavíUov, Hodonín, Jihlava, Liberec, Ostrava, Praha PMS, Sušice. 
BaPV se konala ve čtyUech MBS: Benešov, Lysá nad Labem, Praha PMS, Šternberk. 
V devíti MBS se musely BaPV v roce 2020 kv]li pandemii odložit: Brno Husovice, 
Černošice, Český TEšín, Hradec Králové, JindUich]v Hradec, Milotice, Nivnice, 
Olomouc, PUíbram.  
MBS čekají na zmEnu vládních opatUení a ústup pandemie, aby se mohli setkávat 
k vizitacím a volebním kapitulám. NEkteUí reagují na výzvu, aby alespoO poslali 
zprávu za rok 2020, ale jsou ve výrazné menšinE. 
 
 2. Formace a další duchovní aktivity 

Co se týče pravidelných dvou formačních setkání na jaUe a na podzim, byly oba kv]li 
pandemii zrušeny. Národní formátorka schválila vydání  pom]cky pro formaci 
v období iniciace, kterou zpracovala MBS Sušice spolu s duchovním asistentem. 
 
2.3 Služba duchovních asistent]  

Členy Národní rady jsou zástupci všech tUí františkánských Uád]. PUedsedou 
konference národních duchovních asistent] je P. František Kroczek OFMCap. Ve 
spolupráci s povEUenými členy Národní rady se aktivnE zúčastOovali bratrských a 
pastoračních vizitací (viz. odst. 1.2), formačních semináU] a dalších aktivit NBS – 
poutí atd. (viz odst. 3).  
Zastoupení duchovních asistent] v MBS: ve 2Ř jsou františkáni, ve 12 kapucíni a 
ve 3 minorité. V MBS Sokolov je duchovním asistentem člen NBS SFT Slovenska, 
v MBS Český TEšín a Jablunkov členové 1. Uádu OFM z Polska, v MBS Čáslav sestra 
Gratie Š[ulíUová OSF. 
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Všichni duchovní asistenti obdrželi slovenský pUeklad publikace Manuál pro duchovní 
asistenty. Podle dohody s provinciály plánují jednou za tUi roky konferenci duchovních 
asistent] na úrovni MBS i NR. 
 
2.5 Duchovní cvičení a exercicie a povzbudivá setkání 
V lednu probEhlo každoroční setkání služebník] místních rad s národní radou. 
ÚstUedním bodem setkání bylo společnE chválit našeho Pána, hledat Krista ve 
znameních doby a vzájemnE si naslouchat. To je v podstatE podobné téma každým 
rokem. Jde o to spolupodílet se na životE národního společenství a vzájemnE si sdílet 
poznatky za uplynulý rok. V lednu bylo vydáno zvláštní číslo národního Zpravodaje 
k tématu 40. výročí schválení naší Uehole. 
TUíkrálové setkání každým rokem v lednu v Praze má podobný účel oblastní. Národní 
rada vyzvala i k účasti na semináUi Františkova ekonomie v Praze, kde se sešli ti, kteUí 
se zajímají o zp]sob ekonomického myšlení ovlivnEné názory sv. Františka.  
Setkání pod záštitou národní rady byly exercicie na VelehradE, které vedl P. Elias 
Vella OFMConv. na téma Nová evangelizace. SemináU je určen pro františkánskou 
rodinu i širokou veUejnost. 
V červenci se konaly exercicie v Olomouci v kapucínském klášteUe s tématem "Ježíš, 
ačkoli mEl Božskou pUirozenost, nelpEl na tom, že je rovný Bohu" exercitátor P. Rafael 
Budil OFMCap. 
Ostatní události se musely podUídit vlnE pandemie. Začali jsme se učit, jak se více 
povzbuzovat elektronicky a modlitebnE. Jsme vdEčni za dopisy a formace mezinárodní 
rady, které hned po pUeložení zveUejOujeme. 
 

2. 6. Společné úmysly modliteb 

Všechna společenství mají k dispozici modlitební úmysly CIOFS a navíc pro MBS 
bratr Jaroslav Antoš OFS opEt pUipravil  na jednotlivé mEsíce roku citace z Písma 
svatého jako podklad pro modlitbu a meditaci.      
  

 3. Činnost a akce NBS i MBS 

V dobE pandemie a státních omezení na jaUe a na podzim rozesílal národní ministr 
František Reichel povzbudivé dopisy, které byly distribuovány nejen ve Zpravodaji, 
ale také na všechny mailové adresy člen]. Na webu byly zveUejOovány 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 společnE scházet. Velmi smutnou zprávou bylo, že náhle zemUel národní 
ministr František Reichel, který byl duší celého Uádu. Na prosincovém zasedání 
národní rady pUevzal službu ministra Luboš Kolafa – dUíve zástupce ministra. 
Zástupcem ministra byl zvolen Pavel VanEček 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.  PoutE a další oblastní akce 

PUes všechna omezení se podaUilo nEkteré pravidelné poutE uskutečnit za podmínek 
dodržení všech epidemiologických vládních opatUení. 
PoutE dle možností a s menší účastí organizovala pUedevším místní bratrská 
společenství za podpory národní rady. Snažili jsme se tak udržet jejich dlouholetou 
tradici.  Na nEkteré z nich dlouhodobE pUijímají pozvání k celebrování mše svaté i naši 
biskupové (zejména do PoUíčí a na Levý Hradec, Mariánská pou[ Prahou). 
 
V únoru byla zahájena CyrilometodEjská pou[ na Levém Hradci. V menším počtu se 
jí tradičnE účastní terciáUi z oblasti. Mši svatou pro nE celebrovali Národní duchovní 
asistenti P. Eliáš Paseka OFM a P. František Kroczek OFMCap. a také pUedseda Matice 
velehradské Mons. Jan PeOáz a faráU z Odolené Vody P. Kamil Vrzal. Po mši svaté a 
fotografování pUed kostelem se 50 poutník] vydalo na první etapu. 
 

V dubnu se konala Oblastní Pou[ ke hrobu br. Dr. Františka Noska v PoUíčí nad 
Sázavou. Byla ovlivnEna pandemickou situací a probEhla komornE. Do PoUíčí pUesto 
zajeli čtyUi bratUi z MBS u kostela Sv. Anežky v Praze na SpoUilovE. Byli to národní 
ministr František Reichel a bratUi JiUí Zajíc, Lubomír Mlčoch a Miloslav Müller. 
S nimi pUijel také pan Stanislav Houška z Jílového u Prahy, který do PoUíčí putoval  i 
v pUedchozích letech. Poutníci se pomodlili u Noskova hrobu. Mše svatá za bratra 
Noska byla sloužena již 1Ř. dubna v Nasavrkách u Chrudimi P. Pavlem Čtvrtečkou, 
který jezdí každým rokem na poUíčskou pou[.  
 

V kvEtnu se mnozí účastnili oblastní pouti senior] do Hájku (1ř. ročník) 21. kvEtna 
t.r. se uskutečnila pou[ „ohroženého druhu“, tedy senior], do našeho milého Hájku. 
SenioUi, pUes všechny nejistoty s dopravou, která jezdí v dobE pandemie tak trochu jak 
chce, byli trpEliví, natEšení a absolutnE nebojácní. PoctivE šlapali obligátních pEt 
kilometr] z vesnice Litovice, aby pak v Hájku zaplnili všechny pUipravené židličky. 
Sluníčko hUálo a osvEtlilo i ty nejtemnEjší kouty, což kvitoval P. Vianney ve své 
promluvE a my všichni zúčastnEní se hUáli na výsluní a v duchu vidEli Pána Ježíše, jak 
stoupá k nebes]m, nebo[ ten den se slavilo Nanebevstoupení PánE a takhle v pUírodE 
a pod nebesy se takové Nanebevstoupení oslavuje mnohem líp. 
 

Na začátku června se konala oblastní Mariánská pou[ Prahou (2Ř1. ročník). Mši 
svatou v kostele Panny Marie AndElské na Hradčanech sloužil apoštolský nuncius 
Mons. Charles Daniel Balvo, desátky radostného r]žence jsme se modlili v:  Loreta, 
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Benediktinky, sv. Vít svatováclavská kaple, Jezulátko u Karmelitán], pUed novE 
postaveným mariánským sloupem, sv. Jakub u minorit] a PMS u františkán].  
Zakončení – Tedeum bylo v kapli sv. Michala v klášteUe františkán] u PMS. 
Začátkem června po koronavirové izolaci byl na Svatém Antonínku hostem na 
oblastním setkání SFT misionáU Václav Čáp, který promlouval v pUednáškách 
o nebezpečí New Age. 
V červnu se konala 1. motorkáUská pou[ na Svatém Antonínku. TUi stovky motorek 
od veterán] 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 – témEU 20.000 Kč pUedali františkáni mladému muži Ivanovi, 
který ochrnul po pádu na motokrosové motorce.  
Na konci června se konala pravidelná oblastní kající pouti SFT na Svatém 
Antonínku a mši svatou sloužil P. Felix Mária Žiška OFM. Následovala adorace s 
hudebním doprovodem a pUímluvné modlitby a součástí bylo i divadlo pro malé dEti. 
 

V červenci se konala oblastní pou[ na Svatou Horu (v náhradním termínu za Ř. 5. 
zrušený kv]li koronaviru) se účastnilo 60 poutník]. Duchovní asistenti: P. Jan 
Nepomuk, P. Eliáš, P. Bonaventura - OFM a P. František OFMCap. 
Mši svatou celebroval P. Jan Nepomuk OFM. Duchovní povzbuzení mEl P. František 
Kroczek OFMcap. na téma Život sv. Pia. Na závEr jsme  vystoupali na Golgotu, kde 
jsme se pomodlili Radostný r]ženec. 
 

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

V záUí se konala pravidelná Františkánské národní pouti na Svatý Hostýn, která se 
poUádá od roku 1Řř2. V dobách první republiky se jí účastnilo tisíce terciáU], dnes, 
kdy počet terciáU] mnohonásobnE klesl, se jí účastní vždy 30 – 50 bratUí a sester. Co 
vždy potEší, že jsou pUítomni nEkterý z provinciál] prvního Uádu. Letos se o nás od 
pátku vzornE staral P. Eliáš Paseka OFM a pUítomen byl od pátku také P. Jakub 
Sadílek OFM – provinciál. 
 

V záUi se také konala  Oblastní pou[ na Hrádek u Vlašimi. Začala podle tradice mší 
svatou v kostele sv. Matouše, kterou celebroval P. BartolomEj Pavel Černý OFM, 
následovalo posezení na faUe a modlitba u hrobu P. Aloise Moce. Rádi putujeme na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Papež
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toto františkánsky prosté poutní místo, které je navíc v krásné krajinE mezi 
posázavskými lesy. Putoval sem rád P. Alois Jaroslav Moc OFM, který pocházel 
z blízkých Radošovic. Bral s sebou na pou[ i členy tehdejšího místního bratrského 
společenství SFT. To mElo název Praha-Jih a on byl jejich duchovním asistentem.  
 

Slovo závErem. Z dosavadního čtení zprávy vyplývá skutečnost, že právE poutE, 
které se konají v pUírodE a lze pUi nich dodržet doporučená opatUení vzhledem 
k pandemii, byly v roce 2020 cestou pro sdílení našeho bratrství. 
 

Celkový pUehled o akcích NBS viz kalendáU akcí 2020 - PUíloha č. 1 
 
 

 4. Činnost Národní rady 

 
4.1 Zasedání NR 

se konala pravidelnE 4x do roka: Ř. bUezna v Praze, 13. června v BrnE, 5. záUí v Praze, 
5. prosince v BrnE.  
 
4.2 Zpráva o hospodaUení SFT za rok 2020  
PodpoUili jsme finančnE opEt studny Well4Africa, jednorázovE obEtem po výbuchu 
v Bejrútu. Každým rokem podporujeme Hospic Na blízku v ČR, který vedou terciáUi. 
Další informace o hospodaUení viz pUíloha č 2.  
 

4.3 Informační a vydavatelská činnost 
 

Zpravodaj NBS vyšel 4x a 1 mimoUádné číslo v lednu vEnované oslavám 40. výročí 
Tehole. Zpravodaj obsahuje zprávy o oblastních a národních setkáních, upozornEní na 
budoucí setkání, informace o zasedání národní rady, modlitební úmysly a také nEkteré 
duchovní články. Ve formační pUíloze vycházejí vzpomínky na osobnosti a hlubší 
zamyšlení od r]zných autor]. Zpravodaj a jeho obsah rediguje národní rada za pomoci 
dalších člen] Uádu. 
V roce 2020 byly vydány tiskem záložky, letáček a kniha. Záložky do knih 
s modlitbou z encykliky Laudato si a podobnE letáček do lavic kostel] s druhou 
modlitbou z Laudato si. MEly za cíl zvýšit zájem vEUících o encykliku papeže 
Františka. K tomu jsme vydali ještE vizitku pro zájemce o náš Uád, kde je stručnE 
popsán náš život. Ke konci roku jsme vydali knihu, která reaguje na obnovení 
Mariánského sloupu v Praze. Obnovení sloupu bylo pUedmEtem mnoha emocí a 
diskuzí. Kniha, kterou sepsal za pomoci dalších ministr našeho Uádu František Reichel, 
pomáhá lidem ukázat, že katoličtí kUes[ané na zbourání sloupu v revolučním roce 1ř1Ř 
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zareagovali výstavbou 12 kostel] v Praze, stejnE jako je hvEzd v gloriole Panny Marie. 
Ministr zanedlouho po vydání knihy tragicky zemUel. 
 
K moderní informační činnosti patUí Webové stránky  
www.sfr.cz jsou pravidelnE aktualizovány – zápisy ze zasedání NR, kalendáU akcí 
NBS, pozvánky, zprávy o pr]bEhu akcí. V oddíle MBS jsou postupnE doplOovány 
kontakty a informace o setkáních, v oddíle CIOFS jsou zveUejOovány pUeklady 
dokument] informací a pozvánek Mezinárodního společenství. Je zde pravidelnE 
zveUejOován i Zpravodaj NBS. Webové stránky našeho NBS jsou propojeny se 
stránkami CIOFS i NBS Slovenska a se stránkami kalendáUe SFT a dále s kalendáUem 
františkán], který rediguje jeden ze člen] NR. 
NEkterá místní společenství se z vlastní iniciativy starají o své místní webové stránky, 
nEkteUí členové publikuji františkánské texty na Facebook, Twitter nebo mají svoje 
stránky o františkánství. Tak je naše činnost aktuálnE známá i veUejnosti. 
 
4.4 Návaznost na CIOFS a mezinárodní spolupráce   
Informace z CIOFS pUicházejí mailem na adresu člena mezinárodní rady a národního 
ministra, jsou dle možností ihned pUekládány (složitEjší texty v rámci spolupráce 
pUebíráme občas i od slovenských sekulárních františkán]) a pUedávány národní radE. 
Informace, určené celému národnímu společenství (napU. dopisy generálního ministra 
s povzbuzením v covidové pandemii, s výzvou k podpoUe libanonských bratUí, 
well4africa, ke společné modlitbE za náš Uád o 1. adventní nedEli a pod.) jsou ihned 
rozeslány všem ministr]m MBS a ti je pUedávají svým člen]m. 
Další zprávy, jako napU. Výroční téma rodinné komise, materiály ke studiu encykliky 
Laudato si, jakož i pUedchozí dopisy, je možno nalézt na našich webových stránkách 
www.sfr.cz, kde je zároveO i odkaz na stránky CIOFS a stránky slovenských 
sekulárních františkán]. D]ležité zprávy sdílíme též ve Zpravodaji, který vychází 4x 
ročnE. Využíváme také zajímavé články z Vox Franciscana a velmi nás potEšilo 
otištEní informace o našich vyznamenaných bratUích a sestrách. 
Reagovali jsme rychle na finanční prosby z CIOFS – roční pUíspEvek 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, zvláštE se slovenským SFT – vzájemnE se zveme 
na naše poutE a význačné události Uádu, letošní pandemie však omezila všeobecnE 
cestování, ale jsme alespoO v mailovém kontaktu i s okolními NBS (Ma@arsko, Litva, 
NEmecko, Rakousko). 
Výborná je komunikace s naší evropskou koordinátorkou Anou Fruk, která velmi 
ochotnE a rychle reaguje na naše dotazy a potUeby. OceOujeme ze strany CIOFS 
pUípravu modlitebních intencí a pUipomínek výročí našeho Uádu. 

http://www.sfr.cz/
http://www.sfr.cz/
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Zaregistrovali jsme se v poUadníku pro putování Ikony Regina familiae franciscanae 
v LitvE, pUipravujeme toto putování po naší vlasti, jakmile to situace umožní. 
PUihlásili jsme zájemce z našich Uad na Eucharistický kongres do Budapešti, který byl 
pUeložen na pUíští rok. 
Oznámili jsme AnE Fruk a CIOFS pUedsednictvu zprávu o náhlém úmrtí našeho 
národního ministra Františka Reichela 20.11.2020 a obdrželi jsme mnoho kondolencí 
z celé Evropy, za které dEkujeme. 
 
Účast na mezinárodních akcích CIOFS:  V roce 2020 byly všechny akce z d]vod] 
pandemie zrušeny. 
 

Mezinárodní spolupráce:   
17. 7. 2020 se opEt setkali národní ministUi Jozef Gazdík a František Reichel v ŽilinE, 
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 pUipravuje 
celoslovenské stretnutie a zve členy SFT z ČR. Termín bude upUesnEn. NBS ČR zašle 
pozvánku na Mariánskou pou[ Prahou (5. 6.) a Národní pou[ na Svatý Hostýn (1Ř. ř.). 
NBS ČR pUipravuje pou[ do Assisi a Padovy ve dnech Ř. - 15. 5. (možnost úpravy 
trasy pUes Bratislavu) – plánovaný termín byl z epidemiologických d]vod] zrušen, 
zatím nenahrazen. 
2) Publikační a vydavatelská činnost: NBS SR bude nadále zasílat časopis 
Františkánská rodina. Časopis v elektronické formE je posílán na webové stránky SFT 
ČR : Zpravodaj NBS SFT ČR je zasílán na Slovensko na adresy člen] NR. 
 

Zpracoval (z materiál] člen] NR) Luboš Kolafa  
Schváleno na zasedání NR dne 27. 2. 2021. 
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PUíloha č. 1 

 

 

KALENDÁŘ NBS SFŘ ┗ ČR ヮヴﾗ ヴﾗﾆ ヲヰヲヰ 
 

5. ledna に Tギｹﾆヴ=ﾉﾗ┗Y ゲWデﾆ=ﾐｹ ┗ Praze - Lhotce 

11. ledna に ゲWﾏｷﾐ=ギ Fヴ;ﾐデｷジﾆﾗ┗; WﾆﾗﾐﾗﾏｷW ふヱヰくヰヰ に 15.00) Praha u PMS 

24.に 25. 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 

ヱヵく ┎ﾐﾗヴ; に ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ンΓく ヴﾗLﾐｹﾆ┌ C┞ヴｷﾉﾗﾏWデﾗS[ﾃゲﾆY ヮﾗ┌デi v ﾆﾗゲデWﾉW ゲ┗く KﾉｷﾏWﾐデ; ﾐ; LW┗Yﾏ Hヴ;SIｷ 
v 9.30 

23. に ヲΒく ┎ﾐﾗヴ; 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┌ ゲ P. Eliasem Vellou Velehrad Stojanov 

Αく HギW┣ﾐ; に Βく ┣;ゲWS=ﾐｹ NR ┗ Praze 

ヲヱく HギW┣ﾐ; に OHﾉ;ゲデﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ に MBS Pﾉ┣Wﾒ 

ヲΒ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 

25. 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) 

ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ 
Βく ﾆ┗[デﾐ; に 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┗; ┗W ヱンぎヰヰぶ 
ﾗHﾉ;ゲデﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ 
ヲヱく ﾆ┗[デﾐ; に ヱΓ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 aヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆYｴﾗ ﾆﾉ=ジデWヴ; H=ﾃW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) 

ヶく LWヴ┗ﾐ; に M;ヴｷ=ﾐゲﾆ= ヮﾗ┌ド Pヴ;ｴﾗ┌ ふヲΒヲく 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 ┌ Lorety v 10:00 

ヱンく LWヴ┗ﾐ; に Γく ┣;ゲWS=ﾐｹ NR  ┗ Bヴﾐ[ 

ヲΒ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┌ 

13. に 16. LWヴ┗ence に exercicie v Olomouci ゎJW┥ｹジが ;Lﾆﾗﾉｷ ﾏ[ﾉ Bﾗ┥ゲﾆﾗ┌ ヮギｷヴﾗ┣Wﾐﾗゲデが ﾐWﾉヮ[ﾉ ﾐ; デﾗﾏが ┥W ﾃW 
ヴﾗ┗ﾐ┠ Bﾗｴ┌ゎ W┝WヴIｷデ=デﾗヴ Pく R;a;Wﾉ B┌Sｷﾉ OFMCap. 

22. srpna に ヮﾗゲﾉWSﾐｹ Wデ;ヮ; ンΓ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;┗; 
v 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[  
29. 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 ふヴく 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 Den modﾉｷデWH ┣; ヮYLｷ ﾗ ゲデ┗ﾗギWﾐｹ 
ヵく ┣=ギｹ に ヱヰく ┣;ゲWS=ﾐｹ NR ┗ Pヴ;┣W  

11. に ヱヲく ┣=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 

ヱΓく ┣=ギｹ  に OHﾉ;ゲデﾐｹ ヮﾗ┌ド ﾐ; Hヴ=SWﾆ ┌ Vﾉ;ジｷﾏｷ 
16. に ヱΑく ギｹﾃﾐ; に ヮﾗS┣ｷﾏﾐｹ aﾗヴﾏ;Lﾐｹ ゲWﾏｷﾐ=ギ aﾗヴﾏ=デﾗヴ└ MBS ┗ Bヴﾐ[ 

15. listopadu に 33く ﾐWS[ﾉW ┗ ﾏW┣ｷSﾗHｹ に S┗[デﾗ┗┠ SWﾐ Iｴ┌S┠Iｴ 

5. prosince に ヱヱく ┣;ゲWS=ﾐｹ NR ┗ Bヴﾐ[  
 

Pﾗ┣ﾐ=ﾏﾆ;ぎ デ┌Lﾐ[ に ;ﾆIW  ┣;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 9.3.2020, 8.6.2020, 7.9.2020, 7.12.2020 

 

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 
18. に 19. dubna に IWﾉﾗゲﾉﾗ┗WﾐゲﾆY ゲWデﾆ=ﾐｹ NBS Sﾉﾗ┗Wﾐゲﾆ; ┗ ﾏ;T;ヴゲﾆYﾏ ヮﾗ┌デﾐｹﾏ ﾏｹゲデ[ S┣Wﾐﾆ┌デ 

22. に ヲンく ﾆ┗[デﾐ; に N=ヴﾗSﾐｹ ヮﾗ┌ド NBS R;ﾆﾗ┌ゲﾆ; Sﾗ M;ヴｷ;┣Wﾉﾉ 
ヲく LWヴ┗WﾐIW に IWﾉﾗゲﾉﾗ┗Wﾐゲﾆ= ヮﾗ┌ド Sﾗ LW┗ﾗLe ﾐ; ゲ┗=デWﾆ N;┗ジデｹ┗Wﾐｹ P;ﾐﾐ┞ M;ヴｷW 

13. に ヲヰく ┣=ギｹ に MW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ E┌Iｴ;ヴｷゲデｷIﾆ┠ kongres v 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: 

4. に ヱヰく LWヴ┗WﾐIW に MW┣ｷﾐ=ヴﾗSﾐｹ ゲWデﾆ=ﾐｹ aヴ;ﾐデｷジﾆ=ﾐゲﾆY ﾏﾉ=SW┥W ふYﾗ┌Fヴ;ぶ ┗ MW┝ｷﾆ┌ 

14. に 22. 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[  



ヮギｹﾉﾗｴ; Lく ヲ

Národní  bratrské  společenství Sekulárního  františkánského  Uádu v České republice
Kapucínské námEstí 303/5, 602 00 BRNO

email: info@sfr.cz      IČO: 00676560        http:// www.sfr.cz

HospodaUení SFT 2020

1.1.2020 31.12.2020

Z└ゲデ;デWﾆ ヮﾗﾆﾉ;Sﾐ┞ ｴﾗゲヮﾗS=ギ ヱヰ ンΒΑがヰヰ KL                     ヴ ヵヵヴがヰヰ KL            

Z└ゲデ;デWﾆ ヮﾗﾆﾉ;Sﾐ┞ ┣=ゲデ┌ヮIW ヵ ヰヴΑがヰヰ KL                       ン ヰΑΑがヰヰ KL            

Z└ゲデ;デWﾆ ┎LWデ SFŘ ヱンΓ ΑヶヶがΒヲ KL                   ヱヲΑ ヲヶヱがンヰ KL        

Pギｹﾃﾏ┞ ヲヰヲヰ

ČﾉWﾐゲﾆY ヮギｹゲヮ[┗ﾆ┞ ヱヲΑ Αヶヰがヰヰ KL                   

Pギｹﾃﾏ┞ aﾗヴﾏ;Lﾐｹ ゲWﾏｷﾐ=ギWが ヮﾗ┌ド Hﾗゲデ┠ﾐ ヱン ヶΒヰがヰヰ KL                     

PヴﾗSWﾃ ﾆﾐｷｴがSﾗﾆ┌ﾏWﾐデ└がデｷゲﾆﾗ┗ｷﾐ ヲ ヴヴヰがヰヰ KL                        

D;ヴ┞ SFŘ Βヰヰがヰヰ KL                           

PヴﾗSWﾃ S┗;デﾗゲデ ┗W ゲ┗[デ[が Dﾗヮヴﾗ┗=┣Wﾐｹ ヲン ヶヰヰがヰヰ KL                     

PヴﾗSWﾃ ﾆﾐｷｴ┞ ジW ﾏ= ゲ┗└ﾃ L;ゲ ヲヵ Βンヰがヰヰ KL                     

D;ヴ┞ LﾉWﾐ└ MBSどゲデ┌Sﾐ┞ ┗ AaヴｷIW ヲヵ ヶΒΒがヰヰ KL                     

D;ヴ┞ LﾉWﾐ└ MBSど LｷH;ﾐﾗﾐ BWｷヴ┌デ ヱヴヰ ヵΓヵがヰヰ KL                   

Dary dr. Nosek ヱヵヰがヰヰ KL                           

Prodej propisek ヱ ヵヰヰがヰヰ KL                        

PヴﾗSWﾃ ﾉWデ=ﾆ└ SFŘ ン ヲンヵがヰヰ KL                        

PギｹﾃWﾏ ゲWﾏｷﾐ=ギ VWﾉﾉ; ンン ヲンヰがヰヰ KL                     

Pギｷヮゲ;ﾐY ┎ヴﾗﾆ┞ ヱヴがンヰ KL                             

CWﾉﾆWﾏ ヮギｹﾃﾏ┞ ンΓΒ ヵヲヲがンヰ KL          

V┠S;ﾃW ヲヰヲヰ

Pギｹゲヮ[┗Wﾆ CIOFS ヴく ヲヰヲヰ ヲΓ ΓΒヰがヶヵ KL                     

V┠S;ﾃW aﾗヴﾏ;Lﾐｹ ゲWﾏｷﾐ=ギWが ヮﾗ┌ド Hﾗゲデ┠ﾐ ンΒ ヴヴΑがヰヰ KL                     

RW┥ｷW NR ヮギｷ ┣;ゲWS=ﾐｹIｴ ヵ ヶヱΒがヰヰ KL                        

CWゲデﾗ┗ﾐY ヮヴﾗ LﾉWﾐ┞ NR ヱヱ ヱヶヶがヰヰ KL                     

D;ヴ┞ LﾉWﾐ└ MBS ど ゲデ┌Sﾐ┞ ┗ AaヴｷIW ヲヵ ヶΒΒがΑヵ KL                     

D;ヴ┞ LﾉWﾐ└ MBS ど LｷH;ﾐﾗﾐ BWｷヴ┌デ ヱンΓ ヵΓヵがヰン KL                   

D;ヴ┞ Iｴ┌S┠ﾏ ヱン ヰヰヰがヰヰ KL                     

N=ﾆﾉ;S┞ Zヮヴ;┗ﾗS;ﾃ SFŘ ヲ ΑΑヰがヰヰ KL                        

N=ﾆﾉ;┞ ┗┞S=ﾐｹ ﾆﾐｷｴ┞ VジW ﾏ= ゲ┗└ﾃ L;ゲ ヶヴ ヰヰヰがヰヰ KL                     

Dﾗデｷゲﾆ ﾆﾐｷｴ┞ D┌Iｴﾗ┗ﾐｹ Sﾗヮヴﾗ┗=┣Wﾐｹ ヲン Αヵヰがヰヰ KL                     

Tｷゲﾆ ﾉWデ=ﾆ└ SFŘ ヱヱ ンンヶがンΓ KL                     

Oゲデ;デﾐｹ ﾐ=ﾆﾉ;S┞どヮﾗジデﾗ┗ﾐYが ﾆ;ﾐIWﾉ=ギが デｷゲﾆ┞ ヱΓ ヴヱヴがヰヰ KL                     

V┠S;ﾃW ゲWﾏｷﾐ=ギ VWﾉﾉ; ンン ヲンヰがヰヰ KL                     

B;ﾐﾆﾗ┗ﾐｹ ヮﾗヮﾉ;デﾆ┞ Βンヵがヰヰ KL                           

CWﾉﾆWﾏ ┗┠S;ﾃW ヴヱΒ ΒンヰがΒヲ KL          

V┠S;ﾃW ┣; ┌┗WSWﾐY ﾗHSﾗHｹ H┞ﾉ┞ ﾗ ヲヰ ンヰΒがヵヲ KL ┗┞ジジｹ ﾐW┥ ヮギｹﾃﾏ┞
Kﾐｷｴ┞ ; ヮ┌Hﾉｷﾆ;IW SﾉW ｷﾐ┗Wﾐデ┌ヴ┞ ﾆ ンヱく ヱヲく ヲヰヲヰ ┗ ｴﾗSﾐﾗデ[ ヱヵン ヲヲヲがどKL
N; ヮﾗﾏ┞ゲﾉﾐYﾏ ﾆﾗﾐデ[ Dヴく Nﾗゲﾆ; ﾃW ヲΑ ヰヰヰがどKL

Zヮヴ;Iﾗ┗;ﾉ; ぎ ｴﾗゲヮﾗS=ギﾆ; M;ヴｷW RｷIｴデWヴﾗ┗=
Slatinky 15.1.2021























NovE postavená kaple sv. Františka z Assisi v OldUiši velkou 
zásluhu mají manžele Kučerovi OFS z MBS Brandýs nad Orlicí 


