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  ZPRÁVA   O  ČINNOSTI  NÁRODNÍHO  BRATRSKÉHO
 SPOLEČENSTVÍ   SFŘ   V   ČR  ZA OBDOBÍ  2018 - 2021  

Stav NBS SFŘ v ČR

Zpráva sekretáře NR SFŘ v ČR za období 2018-2021
Sekretářka  průběžně  evidovala  a  kontrolovala  všechny  karty  členů v souladu  s EU
směrnicí o ochraně dat. Data jsou vedena v papírové a elektronické podobě. Papírová data
jsou  uzamčena  v bytě  sekretářky  a  elektronická  data  pod  heslem  v počítači  s antivirem
v databázi  NR. Sekretářka obnovuje data na základě vizitací a volebních kapitul v MBS a
hlášení z MBS. Písemné zprávy předávají delegáti osobně na zasedání NR v papírové formě a
jsou dále zpracovávány pouze sekretářem a zasílány do MBS doporučeně poštou. Za celé
volební období bylo vykonáno 36 volebních kapitul a 27 bratrských a pastoračních vizitací v
MBS. Vzhledem k pandemické situaci a vládním opatřením nebylo možné v letech 2020 a
2021 všechny potřebné návštěvy v MBS uskutečnit. V roce 2021 bylo zrušeno společenství
Olomouc.

12/2018 12/2019 12/2020 1.7.2021

Kanonicky ustavená MBS: 47 47 47 46

Vznikající MBS: 1 0 0 1

Počet členů s trvalou profesí v NBS: 772 745 732 718

Počet členů s dočasnou profesí v NBS: 3 13 13 14

Počet členů v údobí formace 36 35 22 24

Počet členů Františkánské mládeže: 0 0 0 0

Počet diecézních kněží v SFŘ: (v různých MBS) 3 4 3 3

Počet  trvalých jáhnů v SFŘ: (v různých MBS) 2 2 2 2

Počet duch. asistentů pro MBS v NBS:                  
OFM

20 22 21 21

OFMConv. 3 3 3 3

OFMCap. 7 7 7 7

TOR 0 0 0 0

Řeholníků z jiných řádů 0 1 1 1

Diecézních kněží: 1 1 1 1
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Sekretářka vedla evidenci veškeré korespondence jménem NR v papírové a digitální 
formě. Rozesílala dopisy na základě pokynů národního ministra. 
Sekretářka vyhotovovala zápisy ze zasedání NR a předkládala ke schválení národní radě a 
k podpisu ministra. Národní rada se sešla za své volební období celkem 14x.
Sekretářka předávala archiválie do archivu NR v Brně v klášteře kapucínů, kde je zařazuje 
do zamčené skříně spolupracovník NR.

Přehled nákladů (výdajů) Národní rady SFŘ 2018-2021
(Údaje jsou uváděny v Kč.)
Zpráva o hospodaření za období 2018 -  2021 – s  podrobnou zprávu po kontrole účetnictví 
bude možné se seznámit na národní volební kapitule
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Zpráva ministra, zástupce a o formaci NR SFŘ v ČR za období 2018-2021

Dovolte mi zhodno t stručně činnost našeho řádu za uplynulé tříle . V tomto období jsme 
prožili několik překvapení. Jednak do byla pandemie Covidu 19, která zabrala časově 
polovinu volebního období a jednak to bylo předčasné úmr  národního ministra a 
odstoupení formátorky ze služby v národní radě ze zdravotních důvodů.  Národním 
ministrem se stal podle pravidel jeho zástupce a do rady jsme zvolili další dva nové členy 
rady. (Vendelína Hájka a Petra Tesaříka)

2018
Nově zvolený národní ministr Fran šek Reichel nechal při volební kapitule schválit hlavní 
úkoly národní rady pro období 2018-2021:
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1. Věnovat se našim rychle stárnoucím členům až do konce. Zejména těm 
osamělým.
2. prohlubovat úctu k eucharis i
3. Věnovat pozornost výročí řehole a obnovy profese, českému svátku – výročí 
kanonizace sv. Anežky České a výročí založení našeho řádu

Říjen 2018 se sešli národní ministři Jozef Gazdík a Fran šek Reichel v Kapucínském klášteře 
v Žilině, aby projednali možnos  další spolupráce mezi Českým a Slovenským národním 
společenstvím. Dohodli si vzájemné pozvání na akce a poutě, zasílání slovenského a českého 
periodika a především vzájemnou spolupráci v překládání cizojazyčných dokumentů. Oba 
jazyky jsou si velice příbuzné a většina členů dokáže rozumět slovenskému i českému textu.
Prosinec 2018 Na zasedání rady byl vydán pamětní list a všem společenstvím byla 
doporučena obnova profese při vizitacích, volebních kapitulách nebo v jiném vhodném čase. 
Pro život národního společenství bylo výročí řehole a obnova profese v roce 2018/19 
prioritou.
Vydavatelská činnost: byla vydána kniha Svatost ve světě autorů MUDr. Jitky Krausové o 
svatých a  P. Bonaventury Š vara  o blahoslavených terciářích. Vydání připravila minulá 
ministryně Hana Brigita Reichsfeld.

ROK 2019
V únoru národní ministr svolal národní radu. Hlavním bodem byla příprava mezinárodní 
vizitace.
V březnu se národní ministr a zástupce mezinárodní rady účastnili oslavy 40. Výročí Řehole 
v Římě a informovali o jejím průběhu národní společenství
V dubnu informoval národní ministr o založení modlitební a poradní skupiny především pro 
přestárlé, nemocné a invalidní členy řádu, aby se i přes svá zdravotní a jiná omezení cí li 
v řádu užiteční
V květnu proběhla mezinárodní vizitace a zasedání NR v Praze. Všichni jsme prožívali milé 
společenství a byli vizitací povzbuzeni k další činnos . V rámci vizitace proběhla i pouť 
seniorů do kláštera Hájek u Prahy a pouť na Svatou horu.
V červenci se Národní ministr a jeho zástupce spolu s dalšími členy řádu účastnili 
celostátního setkání slovenského řádu.
V září národní ministr svolal národní radu  kromě běžné agendy také k přípravě národní pou
ke sv. Anežce v Praze a na podnět zástupce ministra k setkání konference duchovních 
asistentů. 
V listopadu proběhla národní pouť ke svaté Anežce České. Organizace se ujal zástupce 
ministra.
V listopadu proběhla konference duchovních asistentů.  Účastnilo se jí 17 duchovních 
asistentů ze všech tří prvních řádů.
Vydavatelská činnost:
Na podnět a za velkého přispění předešlé národní ministryně Hany Brigity Reichsfeld byla 
vydána kniha Duchovní doprovázení od P. Crasty OFMCap. Autor zajímavým způsobem 
v osmi kapitolách popisuje Krista podle evangelia svatého Jana jako duchovního, který na své
cestě do Jeruzaléma se setkává s řadou lidí a navazuje s nimi velice osobní a specifické 
vztahy. Technické záležitos  kolem vydání knihy zajišťoval zástupce národního ministra.
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ROK 2020
V lednu zorganizoval zástupce ministra setkání služebníků společenství v Brně. Ústředním 
bodem setkání bylo společně chválit našeho Pána, hledat Krista ve znameních doby a 
vzájemně si naslouchat. To je v podstatě podobné téma každým rokem. Jde o to spolupodílet
se na životě národního společenství a vzájemně si sdílet poznatky za uplynulý rok.
V lednu  vyšlo číslo Zpravodaje , které shrnulo výročí profese z roku 2018/2019
Jaro 2020 Další život v řádu se musel podřídit vládním opatřením kvůli pandemii Covid 19. V 
době pandemie a státních omezení na jaře a na podzim rozesílal národní ministr Fran šek 
Reichel povzbudivé dopisy, které byly distribuovány nejen ve Zpravodaji, ale také na všechny 
mailové adresy členů. Na webu byly zveřejňovány 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 společně scházet. 
Přesto se podařilo některé akce zorganizovat. Bylo to tradiční tříkrálové setkání v Praze, 
duchovní exercicie s P. Eliasem Vellou OFMConv. – díky bývalé ministryni Haně Brigitě 
Reichsfeld a v létě pak proběhly oblastní Fran škánské exercicie pro terciáře a příznivce  sv. 
Fran ška, které pořádá MBS v Olomouci. Podařilo se v omezené míře pokračovat v tradičních
každoročních pou ch – o tom více v oddílu poutě.

Vydavatelská činnost 2020
V roce 2020 byly vydány skem záložky, letáček a kniha. Záložky do knih s modlitbou z 
encykliky Laudato si a podobně letáček do lavic kostelů s druhou modlitbou z Laudato si. 
Měly za cíl zvýšit zájem věřících o encykliku papeže Fran ška. K tomu jsme vydali ještě vizitku
pro první letmé seznámení s naším řádem.
Ke konci roku 2020 jsme vydali knihu, která reaguje na obnovení Mariánského sloupu v 
Praze. Obnovení sloupu bylo předmětem mnoha emocí a diskuzí. Kniha, kterou sepsal za 
pomoci dalších ministr našeho řádu Fran šek Reichel.
Změny ve složení národní rady
Velmi smutnou zprávou bylo, že náhle zemřel národní ministr Fran šek Reichel, který byl
duší  celého  řádu.  Na  prosincovém  zasedání  národní  rady  převzal  službu  ministra  Luboš
Kolafa – dříve zástupce ministra. Zástupcem ministra byl zvolen Pavel Vaněček a jako nový
člen rady byl zvolen Václav Hájek. Národní rada dál pokračuje ve své činnos  jako tým, který
se navzájem podporuje a úzce spolupracuje.

ROK 2021
Náhradní národní ministr se snažil udržet tradici řádu a linii zemřelého národního ministra až
do řádných voleb.
V roce 2021 i nadále pokračují omezující pravidla vlády, která kvůli pandemii znemožňují 
zaběhnutý provoz řádu. Naučili jsme se opatření vlády respektovat a zároveň rozumným 
způsobem pokračovat v naší dlouholeté tradici života v řádu. MBS se povětšinou celý rok 
osobně nescházeli i když některá dokázala dodržet opatření a scházela se. Záleží na inicia vě 
členů a osobnostní složení společenství. Národní rada se scházela k projednávání některých 
bodů distančně přes internet.
V lednu proběhlo za epidemiologických opatření oblastní tříkrálové setkání, které 
organizovala Lucie Vorlová z MBS Panny Marie Sněžné. Účastnil se jej za národní radu 
národní ministr k povzbuzení odvahy účastníků. Setkání se konalo při mši v kostele 
v rouškách a s rozestupy a individuálně pak někteří vykonali pouť k Mariánskému sloupu na 
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Staroměstské náměs . Tam zazpívali mariánské písně s trubkou kapucínského kněze 
Fran ška Kroczka OFMCap.

V únoru národní  ministr  zorganizoval první setkání služebníků (setkání ministrů) distančně 
přes internet. Před setkáním rozeslal do MBS dotazníky, které se vyptávaly na to, jak zlepšit 
náš společný život v řádu. (to je obvyklá náplň každoročních lednových setkání – vyjádřit se 
k životu) Témata se týkala národního Zpravodaje, formačních setkání a kalendáře národního 
společenství. Přišlo přes třicet odpovědí a podobný počet členů se pak účastnil diskuze přes 
internet. Všichni účastníci vyslechli přednášky dlouholetých terciářů Luboše Mlčocha, Jiřího 
Šenkýře a Jiřího Zajíce na téma Znamení doby a terciáři po 800stech letech. Výsledek setkání 
a průzkumu byl prezentován ve Zpravodaji.

V březnu národní ministr zorganizoval za pomoci odstoupené formátorky a nového 
formátora distanční formační setkání na téma: Jak přistupovat ke starým a nemocným. Jako 
hlavní příspěvek vystoupil bratr Mar n Richard Macek OH – z řádu milosrdných bratří v Brně.
Do diskuze se zapojilo mnoho terciářů, kteří mají dlouholeté zkušenos  s péčí o seniory a 
nemocné v LDN, nemocnicích i v domácnostech. Výsledek setkání byl prezentován ve 
Zpravodaji a na internetu.

V dubnu. Při částečném uvolnění pandemických opatření se konala tradiční pouť ke hrobu 
Dr. Noska, které se za NR účastnil národní ministr. Na základě porady s organizátory národní 
ministr zrušil účast papežského nuncia a domluvil s ním náhradní termín na příš  rok 2022.  
Na pou  se sešlo přes 20 poutníků v rouškách. Mši svatou celebroval místní farní kněz.

V květnu národní ministr zorganizoval pouť na Svatou Horu. Účastnilo se jí přes 40 poutníků 
z Plzně, z MBS Sušice, z Prahy, Staré Boleslavy, Černošic a možná další. mše svaté ujal 
redemptorista ze Svaté Hory P. Mgr. Piotr Józef Nowicki CSsR. 

V květnu zorganizoval národní ministr Pouť do Hájku u Prahy za pomoci nového formátora 
Petra Tesaříka. Na poutní mši bylo přes 60 účastníků, z Prahy a Kladna 

V červnu pověřil národní ministr svého zástupce Pavla Vaněčka, aby zorganizoval tradiční 
Mariánskou pouť Prahou. Mariánská pouť má přes dvě stě let svoji tradici. Letos se poutě 
účastnilo kolem 45 poutníků. Podle reakcí poutníků se pouť vydařila

Tímto jsem se snažili naplnit odkaz národního ministra Fran ška Reichela a dokončit jeho 
plány i po jeho náhlém skonu na konci roku 2020. 

O národních a oblastních pou ch za celé volební období se dočtete v oddílu poutě.

Zasedání národní rady 2021 proběhla v únoru a květnu a v září. Zpravodaj pak vyšel v březnu
a v červnu. Poslední Zpravodaj vydá NR v září po volební kapitule. Přípravy národní volební 
kapituly se ujala sekretářka Zdeňka Nečadová ve spolupráci s ostatními členy rady.

Vydavatelská činnost 2021. Organizaci vydavatelské činnos  převzal nový člen národní rady 
Vendelín Hájek. K 800. výročí založení řádu schválila národní rada vydání dvoudílné knihy 
Cesta a Kronika. Knihu Cesta sestavil Vendelín Hájek spolu s Hanou Brigitou Reichsfeld a 
knihu Kronika 100 let sestavil za pomoci několika členů řádu Luboš Kolafa. Knihy budou 
distribuovány především na národní volební kapitule. Vendelín Hájek se také ujal úkolu 
vytvořit filmový dokument o našem řádu v ČR. Vytvořil za mto účelem tým. Jeho dokončení 
se plánuje ke konci výročí 800 let řádu.
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Na závěr se ještě vyjádřím k úkolu národní rady z roku 2018 - Prohlubovat úctu k eucharis i.
Národní rada doporučovala a podporovala po celé období, aby setkání místních společenství 
bylo, pokud to jde, spojeno vždy se mší svatou, případně rozjímáním před svátos  oltářní a 
pokud možno prostřednictvím kněží nebo akolytů byla eucharis e donášena dlouhodobě 
nemocným nebo seniorům, kteří nemohou mše účastnit. Pandemie narušila ve druhé 
polovině volebního období naši snahu. Setkávání byla (tam, kde to technicky bylo možné) 
pouze  přes internet, mailovou korespondencí, telefonováním. Účast na mši svaté byla 
hodně omezena a většinou se odehrávala přes televizi nebo internet. Do popředí se dostalo 
duchovní přijímání. 

Oddíl poutě národního společenství 2018 - 2021
V průběhu novodobé existence SFŘ v ČR se vytvořila tradice pou ,  které se v pravidelný 
termín každým rokem opakují. Jak tomu bylo v době pandemie? Podařilo se je uskutečnit, i 
když v omezeném způsobu. Ze zprávy vyplývá skutečnost, že právě poutě, které se konají 
v přírodě, a lze při nich snadněji dodržet doporučená  epidemiologická opatření, byly v roce i 
v roce  2020/2021  dobrou cestou pro setkávání a pro podporu našeho bratrství.

Seznam národních a oblastních pou :

V únoru je zahájena každým rokem Cyrilometodějská pouť na Levém Hradci. 
V dubnu Oblastní Pouť ke hrobu br. Dr. Fran ška Noska v Poříčí nad Sázavou.
V květnu oblastní pouť seniorů do Hájku 
V květnu pouť na svatou Horu (v roce 2020 přeložena na červenec)
Na začátku června se koná tradiční oblastní Mariánská pouť Prahou (tradice přes 200 let)
Na začátku června vznikla nová tradice – motorkářská pouť na Svatý Antonínek (v roce 2021 
700 motorek)
Na konci června oblastní kající pou  SFŘ na Svatém Antonínku 
V srpnu Fran škánská lesní stezka ke světovému Dni modliteb za péči o stvoření 
V září pravidelná Fran škánská národní pouť na Svatý Hostýn (pořádá se od roku 1892)
V říjnu Oblastní pouť na Hrádek u Vlašimi. 

Formace národního společenství 2018 – 2021

ROK 2018

Formaci organizovala formátorka Lída Holásková

Jarní formační seminář v Praze. Účastnilo se ho 22 členů. Formátor seznámil účastníky se 
závěry XV. Generální kapituly OFS a s referenčními rámci pro jednotlivé prioritní oblas . 
Podzimní formační seminář v Brně . P. Fran šek Kroczek OFMCap. nás uvedl do Lec o divina 
a to krátkou přednáškou a prak ckým nácvikem.

Rok 2019

Organizovala formátorka Lída Holásková

Jarní formační seminář v Praze. Bratr Radek Navrá l OFMCap. v přenášce „Úvod do 
kontemplace“ poukázal na různé způsoby křesťanské meditace – o tom, jak se Bohu ještě 
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více otevřít. V odpoledním bloku Václav Jarolímek seznámil posluchače s didak kami k 
exerciciím P. Eliase Velly OFMConv. Podzimní formační seminář v Brně. P. Bonaventura 
Š var OFMCap. v přednášce „Krize z pohledu fran škánské spirituality“ se zaměřil jak na 
krize individuální, tak ve společenství a jejich vnější i vnitřní složky a hlavně na jejich řešení.  
Přednášku doplnil popisem krizí v životě sv. Fran ška z Assisi.

ROK 2020

Co se týče pravidelných dvou formačních setkání na jaře a na podzim, byly oba kvůli 
pandemii zrušeny. 

Národní formátorka schválila vydání  pomůcky pro formaci v období iniciace, kterou 
zpracovala MBS Sušice spolu s duchovním asistentem.

ROK 2021

Seminář organizoval národní ministr v zastoupení formátorky, která ze zdravotních důvodů 
ukončila svoji službu za pomoci nově zvoleného formátora Petra Tesaříka.

Jarní seminář distančně přes internet Téma – Jak přistupovat ke starým a nemocným. Jako 
hlavní příspěvek vystoupil bratr Mar n Richard Macek OH – z řádu milosrdných bratří v Brně.
Do diskuze se zapojilo mnoho terciářů, kteří mají dlouholeté zkušenos  s péčí o seniory a 
nemocné v LDN, nemocnicích i v domácnostech. Výsledek setkání byl prezentován ve 
Zpravodaji a na internetu.

Sestavil Luboš Kolafa OFS

 v srpnu 2021 

Zpráva člena mezinárodní rady pro Národní volební kapitulu SFŘ ČR 2021
Toto je zpráva za roky 2018,2019 a 2020.

Službu jsem převzala po posledních volbách v červnu 2018 po sestře Marii Magdaléně 
Janáčkové.
Komunikace s CIOFS probíhá mailem v anglič ně, komunikujeme se sekretariátem CIOFS 
( Isabella di Paola), naší evropskou koordinátorkou Anou Fruk, příležitostně s ostatními 
evropskými členy mezinárodní rady, nejvíce se slovenským ( Lucií Spodniakovou).
Všechny materiály z CIOFS jsou dle aktuální důležitos  překládány ( díky práci 
překladatelského týmu) a předávány adresátům – Národní radě nebo celému národnímu 
společenství – prostřednictvím mailů, našich webových stránek a ústním předáním při 
setkáních.

V r. 2018 se naše delegace v počtu 4 osob účastnila 3. evropského SFŘ a YouFra kongresu v 
Litvě
 ( 20.-26.8.) a jako konkrétní ovoce tohoto kongresu stále probíhá mezi našimi členy sbírka a 
modlitební podpora Well4Africa.
Finančně jsme též podpořili kongres YouFra v Panamě.
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V říjnu proběhlo setkání našeho a slovenského národního ministra v Žilině, kde byla 
domluvena úzká spolupráce mezi našimi národními společenstvími – zveme se vzájemně na 
významné poutě, kapituly, formační semináře, pomáháme si i s překlady materiálů.
Podobná mezinárodní spolupráce spíše na lokální úrovni probíhá u našich příhraničních 
společenství ( Sušice, Ostrava).

V r. 2019 jsem se s národním ministrem Fran škem Reichelem zúčastnila oslav 40. výročí 
Řehole v Římě- slavnostní mši předsedal pan kardinál Joao Bráz de Aviz – prefekt kongregace 
zasvěceného života a sešli se zde naši zástupci z celého světa. Přednášky P. Cantalamessy, naší
bývalé generální ministryně Encarna on del Pozo, sestry Altmajer a bratra Lina jsme shrnuli 
do zvláštní přílohy Zpravodaje. Přednášky byly velmi inspira vní i pro naše oslavy výročí v MB
společenstvích.
Tento rok přinesl ovoce i domluvené spolupráce se slovenskými sekulárními fran škány – naší
tradiční Mariánské pou  Prahou se tehdy účastnilo přes 60 našich slovenských bratří a sester.
Mezinárodní účast měly i ostaní naše akce – např. duchovní obnova s P. Eliasem Vellou na 
Velehradě, oslavy 30. výročí kanonizace sv. Anežky České v Praze a naši členové se zase 
účastnili celoslovenského setkání v Krivej na Oravě, slovenského formačního semináře a 
volební kapituly.

Rok 2020 byl poznamenán pandemií Covid 19, veškerá mezinárodní setkání byla odložena. 
Předali jsme našim členům povzbuzující dopisy našeho Generálního ministra Tibora Kausera, 
výroční téma Rodinné komise CIOFS, materiály ke studiu encykliky Laudatosii, některé 
zajímavé články z mezinárodního zpravodaje CIOFS – Vox franciscana, ve kterém byla též 
uveřejněna informace i o našich celostátně oceněných členech.
Na výzvu CIOFS jsme uspořádali mezi našimi členy sbírku pro naše Bejrutské bratry pos žené 
výbuchem v přístavu.
Zaregistrovali jsme se v pořadníku pro putování Ikony Regina Familiae franciscanae a 
chystáme toto putování. Zaregistrovali jsme se též na Eucharis cký kongres do Budapeš .
Po náhlé smr  našeho národního ministra Fran ška Reichela jsme obdrželi mnoho 
kondolencí a ujištění o modlitbách z celé Evropy.

Markéta Terezie Kubešová, OFS
členka mezinárodní rady OFS

Zpráva předsedy konference národních duchovních asistentů pro národní 
radu za volební období od 2018 do 2021.
Službu národního duchovního asistenta jsem převzal po bratru Rafaelovi. Celé toto období 
misím rozdělit na dobu před a po koronavirovou. Protože v době přísných hygienických 
opatření, které přišly v dubnu 2020, se situace velmi změnila. Po národní volební kapitule na 
Velehradě, která se konala od 8. do 10. června 2018, kde bylo zvoleno nové vedení SFŘ v ČR, 
v čele s národním ministrem Fran škem Reichlem, započala moje spolupráce s členy národní
rady. Hned na prvním setkání Národní rady v našem klášteře v Brně, jsem ocenil a s obdivem 
pozoroval organizační schopnos  národního ministra Fran ška Reichla. Mám za to, že díky 
jeho dlouholeté zkušenos  v pozici vedoucího v civilním životě, mohla národní rada velmi 
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dobře fungovat. Vždy přišel s jasnou vizi, s přehledem dokázal řešit jednotlivé problémy, 
takže jednání se nikdy neprotáhlo a vždy se probraly všechny body, nebo dal přesné pokyny, 
jak v dané problema ce postupovat. Do Národní rady jsme byli ustanovení 3 duch. asisten : 
za minority Karel Kobližek, za fran škány Antonín Klaret Dabrowski a za kapucíny já. Hned na
prvním zasedání jsem byl zvolen předsedou národních duch. asistentů. Musím s politováním 
konstatovat, že pravidelných setkání NR jsem se dr vou většinu účastnil jen já. Později místo 
Antonína byl ustanoven Eliáš Paseka OFM. Prvním velkým tématem, kterému jsme se v 
Národní radě věnovali, bylo 40 výročí schválení Řehole SFŘ. Myslím si, že se podařilo toto 
výročí, které trvalo od 25. června 2018 do 25. června 2019 dobře prožít. Překládal jsem 
nějaké materiály z polš ny týkající se řehole SFŘ, pak stále se o řeholi mluvilo a nakonec na 
celostátní pou  na Sv. Hostýně přítomní sekulární fran škáni obnovili svou profesi, neboli 
rozhodnu  žít podle evangelia. Na téma řehole bylo také uspořádáno formační setkání v 
Brně, kde přednášel náš bratr Bonaventura Š var. 

Nejdůležitější událos  pro Národní radu byla Mezinárodní vizitace, která se uskutečnila ve 
dnech od 15. do 19. května 2019. Jako národní duchovní asistent jsem byl dotázán na kvalitu 
služby naších duch. asist. místním bratrským společenstvím v ČR. Z toho důvodu jsem 
sestavil dotazník, který jsem rozeslal všem duch. asist. v naší zemi. Ptal jsem se jich na jejich 
formaci nebo průpravu pro tuto službu a především, jak se v této službě cí . S potěšením 
jsem zjis l, že všichni tuto službu dělají rádi a je to pro ně obohacením. Tato komunikace s 
duch. asist. pak vyvrcholila setkáním v našem kapucínském klášteře v Brně dne 19. listopadu 
2019. Kromě pravidelných setkání Národní rady jsem také podnikl několik pastoračních a 
bratrských vizitací jednotlivých bratrských společenství (Sušice, Liberec, Červený Kostelec, 
Jilemnice, Sokolov, P. M. Sněžná v Praze, Brno kapucíni, Brandýs nad Orlicí, Benešov). Tyto 
vizitace byly pro mě zvlášť náročné v zimním období, kdy jsem často nemocný. 

Terciáři v naší zemi s velkou oblibou pořádají poutě. Osobně jsem se účastnil první etapy 
poutě z Levého Hradce na Velehrad a také Mariánské pou  Prahou, která začíná v našem 
kostele na Hradčanech nebo celostátní poutě SFŘ na sv. Hostýně. Významnou událos  v 
loňském roce bylo výročí 30 let od svatořečení sv. Anežky české. Sekulární řád v naší zemi si 
připomněl tuto událost mši svatou v Anežském klášteře na Fran šku, návštěvou kláštera 
Křížovníků s červenou hvězdou u Karlova mostu a návštěvou kláštera v Doxanech. Tato akce 
se konala o víkendu 9. a 10. listopadu 2019 byl jsem vyznamenán výsadou předsedat této 
mši a svaté a podílet na dalším programu. Jako národní asistent jsem se také snažil účastnit 
oblastních setkání na Svaté Hoře, nebo tříkrálového setkání na Spořilově. Také pokud mi to 
povinnos  v klášteře umožňovaly, rád jsem se účastnil formačních setkání v Brně u Petrínu 
ve Veveří. 

Myslím si, že nakolik jsem mohl, snažil jsem se být terciářům nablízku. 

Z příchodem koronavirové epidemie se však vše velmi zkomplikovalo. Jelikož jedním ze 
základních pilířů fran škánské spirituality je prožívání společenství a to je nemožné po 
zavedení přísných opatření vládou. 

Chtěl, byl zde zdůraznit ještě jeden důležitý faktor, který se velmi hodí do této doby. 
Národnímu ministrovi Fran škovi Reichlovi velmi záleželo na tom, aby každý člen národní 
rady měl osobní kontakt s jednotlivými bratrskými společenstvími v jeho regionu nebo 
oblas . Proto byli zvolení na volební kapitule do Národní rady ještě dva členové navíc. V 
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praxi to vypadá tak, že každý člen národní rady má v péči několik bratrských společenství, se 
kterými osobně komunikuje, např.: zve je na formační setkání, na pouť na sv. Hostýn a jiné 
akce, které organizuje Národní rada. Je takovým pojítkem mezí národní radou a jednotlivými 
bratrskými společenstvími. Zdá se to být velmi prozřetelné, zvláště v době pandemie, kdy se 
jednotliví členové bratrských společenství nemohou osobně scházet, o to víc mohou být v 
telefonickém kontaktu. Zvláště si mají všímat, těch, kteří jsou sami, nemocní nebo staří. 

Chtěl bych se také zmínit úsilí sekulárních fran škánů z řad intelektuálů, kteří se zabývají a 
snaží se informovat řád o nejnovějších tématech, o kterých pojednává papež Fran šek. Jsou 
to především nejnovější encykliky a téma ekologie. Děkují za jejich práci a nasazení v této 
oblas .

Přelomovým okamžikem v činnos  a životě Národní rady byla náhlá smrt Fran ška Reichla, 
která nás všechny zaskočila. Je to veliká ztráta pro Sekulární řád v naší zemi. Děkuji Lubošovi 
Kolafovi, že ochotně převzal službu národního ministra a ostatním členům Národní rady, že 
pružně zareagovali a hned zvolili nového zástupce ministra a další členy do Národní rady.

V březnu letošního roku jsem oslovil všechny duchovní asistenty a formou krátkého 
dotazníku, kde jsem se zeptal, jak se jim daří setkávat se s bratrskými společenstvími, které 
jim jsou svěřeny.  Byl jsem potěšen, že ačkoli se nemohou setkávat fyzicky, jsou především s 
ministry jednotlivých bratrských společenství v kontaktu, ponejvíce telefonicky. Na výzvu, 
zdali bychom se mohli setkat přes Zoom na videokonferenci, bratři zareagovali poměrně 
sporadicky. Někteří byli ochotní, ale většina, buď nemá zkušenos  s těmito novými 
komunikačními prostředky, nebo v té době byli přesycení všech videokonferencí, takže když 
jsem pak dal přesný termín naší schůzky na Zoomu, přihlásili se pouze tři účastníci. Podruhé 
jsem se už nepokoušel schůzku svolávat a s některými jsem se setkal osobně při různých 
příležitostech, a zdá se jen, když to zase je možné rádi přicházejí na setkání sobě svěřeným 
bratrských společenstvím.

V únoru jsem se účastnil první etapy Cyrilometodějské pou  z Levého Hradce, která byla 
velmi zdařilá. V květnu jsem byl v Sušici na volební kapitule a v červnu na Fran škánské pou
Prahou. 

Moc se mi líbí činnost Václava Vendelína Hájka, který přichází s novými formami 
evangelizace a propagace řádu. Děkují všem sekulárním fran škánům v naší zemi za jejich 
nasazení, službu ve farnostech a dobrý příklad, který dávají církví v naší zemi.

Fran šek Kroczek OFMCap.

V Praze dne 10. června 2021
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