
ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V      ČR 2018 – 2021  

Zápis  z  jednání  NR dne  4.  9.  2021                           č. zápisu: 14

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

Místo jednání: Praha, klášter minoritů, 10.00 – 16.00.
Program:
1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a zamyšlením Luboše Kolafy nad 1. listem sv. Pavla 
Korintským 12. kap. verše 4-11 a nad čl. 9 GK. Krátce také povzbudil k účasti při Synodě 
katolické církve a poděkoval členům NR za tři roky služby.

Členové NR pak v krátkosti sdíleli své osobní radosti a starosti.
2) Naše služba v MBS
a) Vykonané volební kapituly v MBS: Hodonín a Uherské Hradiště - Marie Richterová, 
Jihlava a Čáslav - Markéta Kubešová, Brno kapucíni - Václav Hájek, Praha sv. Josef  a 
Brandýs nad Orlicí - Pavel Vaněček, Slatiňany - Petr Tesařík, Havířov a Sokolov - Luboš 
Kolafa
Bratrská a pastorační vizitace v MBS Šumperk - Luboš Kolafa a P. Eliáš Paseka OFM
b) Kapituly a vizitace odložené a plánované do konce roku 2021 bude řešit už nová národní 
rada po VNK.
c) NR projednala a odsouhlasila žádost o založení MBS Brumov-Bylnice. Národní ministr 
předá oficiální žádost provinciálovi kapucínů. 

Mše svatá v kapli sv. Anny
Oběd

3) Národní bratrské společenství 
a) Příprava VNK 17. - 19. 9. 2021 na Sv. Hostýnu
– NR obdržela oznámení o změně delegáta z CIOFS – přijede Lucie Spodniaková OFS a 
Fr. Pedro Zitha OFM, na kapitulu bude tedy třeba jen jeden tlumočník – zajistí Markéta 
Kubešová
–  NR jednomyslně schválila Zprávu o činnosti NR za volební období 2018-2021 –  Markéta 
Kubešová ji přeloží do AJ pro CIOFS  – příloha č. 1
– NR jednomyslně schválila Revizní zpráva účtu NR od bratra Pavla Nebroje OFS
– NR projednala a národní ministr předloží kapitule návrh kandidátů za NR a MBS
– ubytování zajistí Zdeňka Nečadová, stravu v restauraci Václav Hájek
– dárky a upomínkové předměty pro hosty kapituly zajistí Marie Richterová a Václav Hájek 
podle počtu hostů
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– dovoz a prodej knih zajistí Pavel Vaněček a Václav Hájek se spolupracovníky
– liturgii dle programu zajistí Lumír Hurník a Václav Hájek
– během kapituly budou k dispozici delegátům respirátory, roušky a dezinfekce – zajistí 
Zdeňka Nečadová a Václav Hájek
– na kapitule budou přítomni pracovníci televize NOE a budou pořizovat záznamy pro 
plánovaný film o SFŘ

b) Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi  se bude konat 25. září – informace na webu SFŘ – 
připraví MBS Spořilov
c) Plánovaný formační seminář 13. listopadu připraví nová NR – informace na webu SFŘ a ve
Zpravodaji

4) Mezinárodní bratrské společenství 
Markéta Kubešová informovala:
– Generální kapitula CIOFS 2021 v Římě – zaplaceno 50 % poplatku, letenka zajištěna
– Mezinárodního Eucharistického kongresu v Budapešti se zúčastní dvě sestry NBS a jeden 
bratr františkán
– putování Františkánské ikony zatím neobnoveno
– národní pouť do Assisi odložena na předpokládaný termín 2023

5) Hospodaření
a) NR schválila Stav účtu a pokladny – příloha č. 2
b) NR vzala na vědomí stav příspěvků od MBS za rok 2021
c)  NR schválila ukončení sbírky na Chorvatsko, sbírka Well4Africa stále trvá.

6) Publikační činnost
a) Národní radě byla představena a nabídnuta kniha rozhovorů s P. Holotou OFM – pro SFŘ 
darováno 250 kusů, kniha bude k dispozici na VNK za jednotnou cenu 70,- Kč pro členy SFŘ 
(prodej mimo SFŘ 150,- Kč).
b) Václav Hájek informoval o vydání knihy OSM STOLETÍ NA CESTĚ EVANGELIA - 
z nákladu 1000 kusů bylo doposud prodáno či darováno 400 ks a 250 ks rezervováno pro 
Slovensko, kniha bude na VNK k prodeji za 70,- Kč v rámci SFŘ 
c) KRONIKA STO LET – kniha k výročí založení Řádu bude vydána pro potřeby SFŘ 
v nákladu 300 kusů v předpokládaném termínu podzimního formačního semináře 13.11. 2021
d) na realizaci dokumentárního FILMU o SFŘ byl ze strany TV NOE nominován tvůrčí tým, 
z NVK bude zpracován záznam pro použití ve filmu.

e) Zpravodaj NBS 14  – téma Služba – uzávěrka 19. 9. 2021

7) Modlitební tým
Hana Brigita Reichsfeld OFS informovala  fungování společenství přímluvné modlitby a 
o proběhlém semináři on-line na téma Síla přímluvné modlitby.
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8) Různé 
a) NR projednala nabídku zpracování díla Dr. Františka Noska a finanční odměnu pro toho, 
kdo se ujme rešerše všech dostupných pramenů o Dr. Noskovi přístupných na internetu 
(proslovy v parlamentu, dokumentace o Kampeličkách u nás i v zahraničí) a vytvoří z ní 
písemný a elektronický celek. Z materiálů bude sestavena publikace o Dr. Noskovi a jeho 
ekonomické a sociální  vizi. Veškeré výdaje budou hrazeny z fondu dobrovolných darů  
našeho účtu s variabilním symbolem 888 (blahořečení Dr. Noska).

b) Václav Hájek informoval o stálé nabídce pobytu ve františkánské poustevně na Lopeníku

 

Zapsal: Zdeňka Nečadová
Kontroloval: Luboš Kolafa
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