
ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V      ČR 2018 – 2021  

Zápis  z  jednání  NR dne  29.  5.  2021                           č. zápisu: 13

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

Místo jednání: Brno, klášter kapucínů, 9.00 – 16.30.
Program:
1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a zamyšlením P. Eliáše nad 1. listem sv. Pavla 
Korintským 11. kap. verše 23-26 (nejstarším zapsaným svědectvím o ustanovení 
Eucharistie). První v našem životě má být vztah s Bohem, je potřeba zvedat oči k nebi,
mluvit s Pánem, být s Ním, dát Mu svůj čas.

Členové NR pak v krátkosti sdíleli své osobní radosti a starosti.
2) Naše služba v MBS
a) VK MBS Sušice – Luboš Kolafa
b) Kapituly a vizitace odložené a plánované do konce roku 2021: všichni členové NR 
informovali o stavu ve svých patronátních MBS, do dvou týdnů budou svá MBS 
kontaktovat a připravované a odložené vizitace a volební kapituly naplánují dle 
možností. Také vyzvou ministry MBS k zaslání přihlášek na VNK, k zaslání členských
příspěvků a ohlášení případných změn v seznamu svých členů.
c) NR projednala žádost MBS Olomouc o zrušení. Luboš Kolafa záležitost projedná se
zástupci MBS Olomouc a Olomouc rodiny.
d) NR vzala na vědomí žádost o znovu založení MBS Lysá nad Labem.
e) NR schválila způsob archivace dokumentů a předmětů NR SFŘ vypracovaný 
sestrou Reginou Kirkingovou. Sekretáři doporučila vypracovat seznam zkratek 
užívaných v archivu a opravit způsob vedení došlé a odeslané pošty.

3) Národní bratrské společenství 
a) Příprava VNK 17. - 19. 9. 2021 na Sv. Hostýnu
– Zpráva o činnosti NR za volební období 2018-2021 – připraví Luboš Kolafa a 
Markéta Kubešová, všichni členové NR zašlou zprávu za svou službu do konce června
– Revizní zpráva účtu NR – připraví Marie Richterová a Pavel Nebroj
– sestavení návrhu kandidátů za NR a MBS - po obdržení přihlášek sestaví celou 
kandidátku národní rada v červenci a projedná na zasedání v září . Předloží kapitule.
– projednání a rozdělení služeb během VNK
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– místo konání je zajištěno, ubytování upřesníme podle přihlášených delegátů po 
30.6.2021 – zajistí Zdeňka Nečadová, stravu v restauraci zajistí Václav Hájek
– tlumočníky zajistí Markéta Kubešová a Hana Brigita Reichsfeld
– dárky a upomínkové předměty pro hosty kapituly zajistí Marie Richterová a Václav 
Hájek
– dovoz a prodej knih zajistí Pavel Vaněček a Václav Hájek
– liturgii dle programu zajistí Lumír Hurník
b) Mariánská pouť Prahou se bude konat 5. června – informace na webu SFŘ
c) Kající pouť na Sv. Antonínku je připravena 27. června, hlavní celebrant P. Didak 
Klučka OFM – informace na webu SFŘ
d) Markéta Kubešová  informovala o konání  etap CMP
e) Františkánská stezka v Hradci Králové se bude konat 28. srpna – za NR se zúčastní 
Markéta Kubešová a Luboš Kolafa
f) Připomenutí oslav 1. září Dne modliteb za péči o stvoření bude ve Zpravodaji NBS
g) MBS Spořilov připravilo na 25. září oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi – informace
na webu SFŘ
h) Formační seminář v Brně 13. listopadu v Brně – plánovaný pro novou NR: téma 
připraví a místo konání zajistí Petr Tesařík 
i) MBS Spořilov připravilo na první výročí úmrtí Františka Reichela na sobotu 
20.11.2021 vzpomínkovou mši svatou v kostele sv. Anežky (s návštěvou hřbitova a 
sdílením s občerstvením v klubovně kostela sv. Anežky na Spořilově).

4) Mezinárodní bratrské společenství 
Markéta Kubešová informovala o přípravě Generální kapitula CIOFS 2021 v Římě a 
o Eucharistickém kongresu v Budapešti.

5) Hospodaření
a) NR schválila Stav účtu a pokladny – příloha č. 1
b) NR vzala na vědomí stav příspěvků od MBS za rok 2021
c)  NR schválila inventuru skladu knih

6) Publikační činnost
a) NR projednala a schválila návrh Václava Hájka na vytvoření Evangelizačního 
publikačního fondu (na účtě NR SFŘ s variabilním symbolem 800), který bude 
sloužit na financování evangelizační a publikační činnosti NR.  Členové NR zašlou do 
příštího zasedání Václavu Hájkovi svůj návrh na způsob použití (účel využití) 
finančních prostředků z tohoto fondu.
b) NR projednala a schválila vydání knih OSM STOLETÍ NA CESTĚ EVANGELIA 
(náklad 1000 kusů, vydavatelství Flétna, výrobní cena 70 Kč) a knihy KRONIKA STO
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LET SFŘ (náklad 320 ks, výrobní cena 180 Kč, nakladatelství Flétna) – zajistí Václav 
Hájek
c) Václav Hájek informoval o přípravě dokumentárního filmu o SFŘ, který připravuje 
ve spolupráci s Alešem Kapsou.
d) Luboš Kolafa připraví k vydání stolní kalendář  SFŘ na rok 2022. Zdeňka 
Nečadová rozešle ministrům MBS email ohledně zájmu o kalendář v MBS. Luboš 
Kolafa v případě dostatečného počtu zájemců zajistí vydání kalendáře, který bude 
k prodeji na VNK na Sv. Hostýně.
e) Zpravodaj NBS 13  – uzávěrka 8. 6. 2021
f) Marie Richterová a Pavel Vaněček informovali o prodeji a vyúčtování knih. 
g) Petr Tesařík informoval NR o stavu zabezpečení a zálohování dat na webu SFŘ – 
NR pověřila Petra Tesaříka ve spolupráci s Jakubem Fejkem tuto situaci řešit.

7) Modlitební tým
Hana Brigita Reichsfeld OFS informovala elektronickou poštou:
a)  v březnu 2021 se modlitební skupina T78, kterou vedl František Reichel, spojila se 
společenstvím přímluvců RUAH na Sv. Antonínku a dalšími třiceti sekulárními 
františkány, kteří se na výzvu ve Zpravodaji přihlásili. Nyní je zapsáno celkem 45 
přímluvců z různých míst ČR. Prosby o modlitbu dostávají prostřednictvím 
františkánského webu, osobní cestou, sms nebo emailem a také na Sv. Antonínku ve 
džbánu.
b)  25.5.2021 začal seminář on-line na téma Síla přímluvné modlitby, účastní se ho 76 
osob.

8) Zprávy z konference duchovních asistentů 
P. Eliáš Paseka OFM informoval o on-line setkání duchovních asistentů.

9) Různé 
a) NR projednala a neschválila návrh Petra Tesaříka na další změnu Stanov týkající se 
vyhlášení volební kapituly v MBS a jejích termínů.

 

Příští zasedání NR bude 4. září 2021 v čase 9.30 – 16.30 v Praze u minoritů a jako 
hosté budou pozvání kandidáti do nové NR.

Zapsal: Zdeňka Nečadová
Kontroloval: Luboš Kolafa
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