
Zpráva z národní kapituly konaná 18.9.2021 11,15 . 12,45 v sále poutního domu na Hostýně
vypracovaná sekretářem kapituly Lubošem Kolafou

Kapitulu zahájil národní ministr Luboš Kolafa. Přivítal delegáty mezinárodní rady Lucii 
Spodniakovou ze Slovenska  delegovanou generálním ministrem Tiborem Kauserem a Pedra Zitha 
OFM  - delegát mezinárodní konference duchovních asistentů z Říma zástupce národní rady 
Slovenka Moniku Olečkovou jako hosta delegovanou národním ministrem Slovenské NR Jozefem 
Gazdíkem
1) Ministr Luboš Kolafa nejprve oznámil program národní kapituly , zeptal se zde jej chce někdo 
doplnit a nechal hlasováním program beze změn schválit. Schváleno jednomyslně

2) Ministr dále předložil návrh na změnu národních stanov , který byl jednomyslně schválen 
národní radou dne 4.9.2021 na řádném zasedání v Praze v klášteře Konventuálů

Kapitula bude rozhodovat o následující změně v textu národních stanov, aby byl i právní 
podklad pro zvolení více členů rady , přidáním slova nejméně

Původní text - Národní stanovy III.3. Národní rada a národní ministr čl. 2 :

2. Národní rada má celkem 11 členů. Jsou to národní ministr a 7 dalších sekulárních 
františkánů zvolených do služeb: zástupce národního ministra, sekretáře, formátora, hospodáře 
(ekonoma), člena mezinárodní rady a dalších členů plnících dlouhodobější úkoly dle potřeby NR a 
NBS. Dále to jsou tři národní duchovní asistenti z Prvního řádu

Nový text ke schválení  - Národní stanovy III.3. Národní rada a národní ministr čl. 2 : (je 
dodáno slovo nejméně)   

2. Národní rada má nejméně     11 členů. Jsou to národní ministr a  nejméně 7  dalších 
sekulárních františkánů zvolených do služeb: zástupce národního ministra, sekretáře, formátora, 
hospodáře (ekonoma), člena mezinárodní rady a dalších členů plnících dlouhodobější úkoly dle 
potřeby NR a NBS. Dále to jsou tři národní duchovní asistenti z Prvního řádu

Národní ministr vysvětli důvod změny:
Změna počtu členů národní rady umožní být pružnější ve službě místním bratrským 
společenstvím a napomůže většímu sblížení MBS v přirozených oblastech, kde se nacházejí.
Pak byla povolena diskuze a sdělení námitek

Připomínku a upřesnění vznesl Václav Němec z MBS Karviná , který je zároveň poradcem 
národní rady v právních záležitostech. Připomínka je uvedena v příloze. Jednalo se o 
upřesnění konkrétního bodu stanov.

Po upřesnění byl návrh změny na doplnění textu národních stanov v bodu 2 odst. 3  kap. III 
vetšinou hlasů delegáty schválen.

3) Ministr Luboš Kolafa dále předložil kapitule návrh jednacího a volebního řádu v tomto znění



Jednací a volební řád volební národní kapituly SFŘ v  ČR
slavené ve dnech  17.9.-19.9.2021 na sv. Hostýně

 Jednání národní kapituly řídí národní ministr nebo jim pověřený člen národní rady v souladu
se schváleným programem, jednacím řádem, národními stanovami a Generálními 
konstitucemi.

 Volební národní kapitule předsedá delegát generálního ministra SFŘ, který z účastníků 
kapituly s hlasovacím právem určí jednoho sekretáře a dva skrutátory k zajištění potřebných
administrativních úkonů. Volby národního ministra a ostatních volených členů národní rady 
řídí a potvrzuje delegát generálního ministra SFŘ dle čl. 76 – 79 GK a Rituálu.

 Sekretář ověří řádnost registrace delegátů, sdělí delegátovi GM a národní kapitule kolik 
účastníků s aktivním volebním právem je na kapitule přítomno a zda je usnášeníschopná. 
Rovněž pořizuje zápis z jednání národní volební kapituly.

 Volby národního ministra a členů NR jsou tajné, každý účastník kapituly s aktivním volebním
právem (delegáti a sekulární členové odstupující NR) má v každé volbě jeden hlas. Volí se 
kapitulou schválený počet sekulárních členů NR do služeb (Celkově lze zvolit max. 12 
členů rady): národního ministra, zástupce národního ministra, sekretáře, formátora, 
hospodáře, zástupce mezinárodního bratrského společenství a náhradníka v mezinárodní 
radě a až pět členů plnících dlouhodobější úkoly dle potřeby NR a NBS. 

 Volba sekulárních členů NR probíhá jednotlivě dle služeb, kdy po představení kandidátů na 
obsazovanou službu volič napíše na volební lístek jméno a příjmení toho jednoho 
kandidáta, kterého do služby volí, nebo odevzdá prázdný lístek, když nevolí nikoho (zdržel se
volby). 

 Skrutátoři po každé jednotlivé volbě posbírají od voličů příslušné volební lístky, zkontrolují 
jejich počet, správnost vyplnění, sečtou hlasy pro jednotlivé kandidáty a sdělí výsledek 
volby předsedajícímu a sekretáři, který po souhlasu předsedajícího vyhlásí výsledek volby 
dle rituálu.



Minitsr vyzval dlegáty, aby se k textu vyjádřili.

Přihlásil se Václav Němec z MBS Karviná:
- upřesnil názvosloví služeb v textu , aby odpovídali přesněji textu národních stanov - týkalo se 
zástupce člena národní rady a náhradní zástupce člena národní rady - v textu bylo opraveno.
- dále požadoval aby byl upřesně bod 3 jednacího volebního řádu  - 

 Sekretář ověří řádnost registrace delegátů, sdělí delegátovi GM a národní kapitule kolik 
účastníků s aktivním volebním právem podle GK v bodě 2 čl.77 e na kapitule přítomno a zda
je usnášeníschopná. Rovněž pořizuje zápis z jednání národní volební kapituly.

- dále navrhl přesnější text bodu 4 jednacího a volebního řádu takto:
 Volby  jsou tajné, každý účastník kapituly s aktivním volebním právem (delegáti a sekulární 

členové odstupující NR) má v každé volbě jeden hlas. Volí se 10 členů rady do služeb: 
národního ministra, zástupce národního ministra, sekretáře, formátora, hospodáře, člena 



mezinárodní rady a náhradníka člena mezinárodní rady a dalších  členů plnících 
dlouhodobější úkoly dle potřeby NR a NBS. 
Dále navrhl vypustit v pátem odstavci větu "Stejně probíhá i volba náhradníka zástupce NBS
v mezinárodní radě."

Po diskuzi dalších členů a dotazu ohledně o počtu  10 volených členů v návrhu Václava Němce a 
konečném hlasování bylo nakonec  schváleno volit členů 12.

Konečné znění textu Jednací a volební řád volební národní kapituly SFŘ v  ČR
slavené ve dnech  17.9.-19.9.2021 na sv. Hostýně
tedy zní

Jednací a volební řád volební národní kapituly SFŘ v  ČR
slavené ve dnech  17.9.-19.9.2021 na sv. Hostýně

 Jednání národní kapituly řídí národní ministr nebo jim pověřený člen národní rady v souladu
se schváleným programem, jednacím řádem, národními stanovami a Generálními 
konstitucemi.

 Volební národní kapitule předsedá delegát generálního ministra SFŘ, který z účastníků 
kapituly s hlasovacím právem určí jednoho sekretáře a dva skrutátory k zajištění potřebných
administrativních úkonů. Volby národního ministra a ostatních volených členů národní rady 
řídí a potvrzuje delegát generálního ministra SFŘ dle čl. 76 – 79 GK a Rituálu.

 Sekretář ověří řádnost registrace delegátů, sdělí delegátovi GM a národní kapitule kolik 
účastníků s volebním právem podle GK v bodě 2 čl.77 je na kapitule přítomno a zda je 
usnášeníschopná. 

 Volby  jsou tajné, každý účastník kapituly s aktivním volebním právem (delegáti a sekulární 
členové odstupující NR) má v každé volbě jeden hlas. Volí se 12 členů rady do služeb: 
národního ministra, zástupce národního ministra, sekretáře, formátora, hospodáře, člena 
mezinárodní rady a náhradníka člena mezinárodní rady a dalších  členů plnících 
dlouhodobější úkoly dle potřeby NR a NBS.  

 Volba sekulárních členů NR probíhá jednotlivě dle služeb, kdy po představení kandidátů na 
obsazovanou službu volič napíše na volební lístek jméno a příjmení toho jednoho 
kandidáta, kterého do služby volí, nebo odevzdá prázdný lístek, když nevolí nikoho (zdržel se
volby). 

 Skrutátoři po každé jednotlivé volbě posbírají od voličů příslušné volební lístky, zkontrolují 
jejich počet, správnost vyplnění, sečtou hlasy pro jednotlivé kandidáty a sdělí výsledek 
volby předsedajícímu a sekretáři, který po souhlasu předsedajícího vyhlásí výsledek volby 
dle rituálu.

Delegáti byly vyzváni k hlasování. text jednacího volebního řádu pro volební kapitulu 18.9.2021 
Jednací a volební řád  byl v novém znění většinou hlasů schválen.



5) Delegáti pak vyslechly pozdravy od delegátů mezinárodní rady Lucie Spodniakové (omluvila 
generálního ministra Tibora Kausera a vyřídila jeho pozdravy) Pedra Zitha OFM  (překlad zajistila 
Regina Anežka Kirkingová. a dále pozdravy Moniky Olečkové, která vyřídila pozdravy národního 
ministra Slovenska Jozefa Gazdíka.
6) Následovala zpráva za uplynulé období služby odstupující národní rady.  Zprávu si delegáti měli 
možnost přečíst předem. Obdrželi jí elektronicky, byla k dispozici v papírové formě na kapitule a 
byla promítána dataprojektorem na zeď sálu
Ministr Luboš Kolafa přednesl zprávu  za ministra, zástupce ministra a formátora. Vyzdvihl 
zvláštnosti minulého období. Epidemiologická opatření omezila naši činnost, zemřel národní 
ministr František Reichel, z vážných zdravotních důvodů odstoupila formátorka Ludmila Holásková 
Dále vyzdvihl práci členů národní rady a její vynikající profesní i osobní spolupráci, ve které vynikalo
upřímné osobní sdílení a snaha o pravdivost. V době pandemie se podařilo uskutečni dvě národní 
setkání přes internet a přes internet se scházela i národní rada. Podařilo se také uskutečnit všechny
národní poutě i když s omezením epidemiologických opatření.
Další zprávu přednesla sekretářka národní rady. její zpráva byla k dispozici předem. byla sepsána k 
červenci 2021 a proto oznámila nové změny které se za další měsíce udály. např. že byla poslána 
žádost i ustanovení nového bratrského společenství vzniklé z  MBS Olomouc Rodiny
Zprávu o kontrole hospodaření přednesl František Nebroj. Pochválil hospodaření národní rady, 
doložil rozborem příjmů a výdajů. Navrhl nové národní radě, aby zvýšila minimální částku 
dobrovolného příspěvku ze 150 Kč na 200 Kč. a upozornil národní radu, že příjmy z distribuce knih, 
které národní rady vydává nejsou příjmy z prodeje nýbrž také jen dobrovolné dary. Ke zprávě  podal
komentář národní ministr Luboš Kolafa: Všechny příspěvky a dary jsou dobrovolné. Informace o 
minimálním příspěvku je jen informativní a poskytuje představu o minimální potřebné částce pro 
rozpočet národní rady. Příspěvek na roční provoz může člen darovat i  menší, ale očekává se spíše 
větší. Dále pochválil členy za opravdovou štědrost při vyhlášení mimořádných sbírek na země 
postižené katastrofou a také za příspěvky do evangelizačního vydavatelského fondu (VS 800)
Ministr dále přečetl  shrnutí  jednotlivých podnětů odstupující národní rady a  navržených nových 
kandidátů pro budoucí nově zvolenou národní radu.

Nová evangelizace františkánské myšlenky především v našich členech může nastartovat v našich 
životech novou motivaci žít podle františkánského způsobu života. Povzbuzujme se k rozjímání a 
kontemplativní modlitbě, abychom měli větší hlad po Bohu, abychom se otevírali stále více Božímu 
působení a zakoušeli radost svobodné bytosti v každém prostředí. Nechme se formovat a vést 
v našem každodenním životě a encyklikami Fratelli tutti a Laudato si. Poznávejme stále více do 
hloubky ducha našich konstitucí. Svojí univerzálností a duchovní hloubkou promlouvají ke každému 
z nás. Přejeme si, abychom se více poznávali jako lidé, sjednocovali se ve františkánské spiritualitě, 
a více vnímali, že jsme součástí velké světové františkánské rodiny. Potřebujeme být více vnímavý 
k potřebám druhých, naslouchat každému členu, aby všichni cítili pospolitost jedné velké rodiny sv. 
Františka, aby slovo bratr a sestra nebylo jen oslovení, ale abychom tím žili.
 K tomu pomůže sdílení zkušeností jednotlivých členů, propojování a získávání více vzájemného 
povědomí a bratrství a sesterství mezi blízkými MBS, modlitební propojení starších členů 
v modlitební skupině ,Ruah‘. Možná i naše větší štědrost k chudým členům – např.: finanční pomoc 
pro vícečetné rodiny v našem řádu.  Mladším může pomoci více propojení přes internet pro častější



společenství. Všem pomůže vzájemná přímluvná modlitba. Tak můžeme dle svých sil a svou 
otevřeností a odevzdaností přispívat k budování jednoty v rozdělovaném světě. 

Kapitula byla ukončena před obědem 12,45
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