
Výpisy ze Zpráv z MBS ke dni 22. 1. 2021  

 

ZPRAVODAJ – vaše podněty k vylepšení 

SHRNUTÍ: Zpravodaj je psán dobře, oceňujeme, že informuje o tom, co se děje a co se chystá, 

mohlo by tam být více svědectví různých společenství, případně jednotlivých členů. Lépe 

Zpravodaj rozčlenit. Část žádostí navrhovala, aby byl vlastní Zpravodaj štíhlejší a bylo víc příloh, 

ze kterých by si mohl čtenář jednoduše vybírat, co jej zajímá. Dost lidí psalo, že jej nečte celý, že je 

Zpravodaj příliš obsáhlý (tato námitka byla nejčastější) a že by raději méně článků ale více 

kvalitních. Např.: Aktuální články, formační články se zaměřením na formaci členů, kronika řádu, 

zajímavé osobnosti v řádu i mimo něj, články od duchovních asistentů. Vymyslet rubriky a jejich 

náplň.  

Úkol pro všechny členy 

Všichni bychom měli být iniciativní a hledat nové redaktory a dopisovatele. Stačí jednoduchá 

prosba – mohla bys to napsat do redakce? Redakce pak upraví dle potřeby. Např. Potřebujeme 

někoho, kdo by se věnoval aktuálním myšlenkám z Pramenů. Kdo by vyhledával zajímavé 

osobnosti, a to nejen v našem řádu a vedl s nimi rozhovor. Kdo by měl odvahu napsat něco i o 

názorech diskutabilních. Dopisovatel nemusí být člen řádu. 

 

KALENDÁŘ NS - váš postoj ke zjednodušení národního a oblastního setkávání 

 

SHRNUTÍ: V tomto bodě zazněla jednotná odezva. Všichni jsme pro akce zjednodušit – důvody 

jsou různé. Dát všem akcím národním i oblastním pevné termíny v okolí nějakého svátku. Někteří 

už pořádají oblastní setkání a poutě a proto žádají o určitý termínový řád. Tak nebudou akce v jeden 

termín. Co se týče poutí, všichni souhlasí se změnou míst celonárodní pouti, ale žádají též o 

zachování poutě na Hostýn.  

(Můj názor: Možná by se národní rada mohla po roce střídat v organizování s některými MBS např.:  Národní 

pouť udělat jednou za tři roky a dvě poutě za oblast. Na tu národní by pak možná přijelo více lidí, protože by byla 

slavnostnější a vzácnější i pro celou františkánskou rodinu). Musíme se přizpůsobovat okolnostem, které 

přicházejí právě teď a důvěřovat v Ježíšovu blízkost a zároveň i vnuknutí, které nám dává skrze 

členy františkánské rodiny.   

Petr Kocůrek navrhl: Souhlasím se zjednodušením kalendáře NS na tři hlavní akce v roce, a to s 

prosbou zařadit je k poctě nejsvětější Trojice: první k Božímu otcovství - březen setkání služebníků 

s prosbou o dar duchovního otcovství pro vedení společenství,  

druhé k Božímu synovství - červenec až září putování na hlubinu s Ježíšem, 

třetí k Duchovnímu bratrství - setkání členů MBS na říjnovém podzimním semináři s mottem a 

prosbou o dar vzájemného, chudobou podloženého bratrství. 

 

ŽIVOT v MBS – vaše nápady, co by se dalo vylepšit 

 

SHRNUTÍ: Vše ostatní není tak důležité jako je spolupráce národní rady a MBS. Vizitace, volby.  

Národní rada by měla dál pokračovat v péči o MBS i mimo tyto dvě události. - tedy průběžně. 

Pokud bude člen rady z místní dojezdové oblasti, bude to reálné a pokud se bratrská společenství 

vzdají touhy sejít se na vizitaci v den, na který jsou zvyklí, ale budou chtít věnovat vizitaci např. 

celou sobotu, bude mít vizitace daleko větší význam, než má dnes. Lze pak uskutečnit návštěvy 



seniorů, noviců, mít společné jídlo, mít čas na soukromé rozhovory. (p.s. pro mne byly vždy krásné 

zážitky, když jsem musel kvůli dojezdové vzdálenosti využít ubytování u některé rodiny či bratří.) 

 

FORMACE – navržená témata k národním setkáním a do Zpravodaje 

 

SHRNUTÍ: navržená témata  

- pečovat o starší a nemocné. 

- povolání nových členů SFŘ, sdílet zkušenosti a konkrétní rady. (p.s. řeší nově mezinárodní rada v 

tématech pro rok 2021 - bude vycházet ve Zpravodaji) 

- více reagovat na vedení papeže Františka, více se zapojit do akcí františkánské rodiny 

- pomáhat členům zajet na hlubinu, modlit se na setkáních tichou a vnitřní modlitbou za ostatní 

- dávat větší slovo mladším. Ti mají svěží mozky a netradiční pojetí víry.  

- pomáhat v rozjímání členům k představě o svém vlastním životě a o životě MBS - vnitřní život se 

pak automaticky odrazí i v životě řádu 

- bylo by dobré se v národní radě zamyslet nad nabídkou pro společenství, a to podle jejího 

generačního zastoupení.  

-vy sami z vizitací víte, co kde naši bratři a sestry dělají a co by mohlo být inspirací a nabídkou pro 

ty ostatní.   

- papež Jan XXIII. iniciátor II. Vatikánského koncilu, hovořil o „aggiornamentu“, což v překladu 

znamená - nepřizpůsobovat se tomuto světu, ale jeho potřebám. A to si musí každý sám ve svém 

srdci rozvážit, co on jako jedinec může udělat pro druhého, čím mu může pomoci.  Důležitá je 

vlastní iniciativa. Také o tom je však potřeba společně mluvit a vzájemně si podněty srdce sdílet 

Při setkáních snad jen méně anonymity, oficialit. Důležité je budování fraternity, vzájemné podpora 

i v běžných situacích. 

 

Zpracoval Luboš Kolafa (celé zprávy k dispozici na doptání) 


