
ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY SFŘ 

4.12.2021 Brno + on line  

První zasedání nově zvolené NR SFŘ proběhlo v době covidových opatření částečně on-line a kdo mohl, 
zúčastnil se osobně v Brně v kapucínském klášteře: Václav Vendelín Hájek, Luboš František Kolafa, Marie 
Václava Richterová, Markéta Terezie Kubešová, Petr Bonaventura Tesařík, Lumír Rufin Hurník, Zdeněk Rafael 
Budil OFMCap., o.Kryštof Skibiński OFMConv.  

On line se připojili: Vladimír Jan Pavel Dvořák, Lubomír Irenej Mlčoch, Mirka Brigita Čejchanová, Marcela 
Růžena Řezníčková,Hana, Brigita Reichsfeld, o. Eliáš Tomáš Paseka OFM. Pavel Petr Vaněček se omluvil z 
jednání ze zdravotních důvodů. 

Jednání probíhalo od 9 :00 do 16:00 hod. s krátkou přestávkou na oběd. Nejprve se Vendelín a o. Rafel 
pomodlili a poprosili o vedení Duchem svatým, který je dárcem jednoty. Tento Duch sjednocuje františkány 
z celého světa, máme dar Boží Trojice a z toho můžeme prožívat velikou radost. 

Po tichých modlitbách členů NR za jednotu jsme se sdíleli o tom, co prožíváme v rodině, ve společenství, 
farnosti, v životě. Bylo to velmi přátelské a otevřené, navzájem jsme se ujistili o modlitební podpoře tam, 
kde je třeba pomoci. 

Následovala prezentace GOOGLE KANCELÁŘE, kterou nám názorně předvedl Vendelín. Bude to velmi 
přínosné, aktuální informace budou dostupné všem členům NR. Všichni z NR byli seznámeni se zásadami 
činností pro období 2021-2024. 

Dále jsme doladili kalendář akcí na rok 2022, většina byla odsouhlasena už na on-line jednání 9.11.2021. 

Pak nám Hanka Brigita Reichsfeld představila plán formace řádu a NR. Důraz klade na evangelizaci, které má 
přecházet naše osobní formace, abychom byli emočně zralí a uzdravení a mohli tak být plně nástroji Boha. 
Formátorka poprosila NR o podporu těchto akcí  

1. Františkánské misie 
2. Františkánská mládež  –  duchovní obnovy pro mládež na Velehradě  
3. Duch. obnova na Velehradě 
4. 1. Sobota na sv. Antonínku-více se spojit, pokračovat v evangelizačním snažení, propagace v rámci 

republiky pod záštitou NR 
5. Motorkářská pout na sv. Antonínku – velká evangelizace 
6. Jesličky na sv. Antonínku 

Závěr – NR to podpoří tím, že je vše uvedeno v kalendáři  
 

Hanka Brigita vyzvala členy NR a řádu, aby jí pomohli vytvořit formační tým. Výzva všem členům bude ve 
Zpravodaji. 

 
Vendelín představil redakční tým, který už pracuje na vydávání Zpravodaje. (viz příloha č.4).  

 
V budoucnosti bude třeba vytvořit tým technický, který by mohl zajišťovat on-line přenosy, které se plánují 
jako záložní varianta i v případě presenční formy pro ty, kteří se nemohou z různých důvodů osobně 
zúčastnit. Pověřený člen NR by včas předem vyzkoušel připojení s těmi, kteří by měli problémy s připojením 
na on-line přenosy.    
Zatím tuto službu s on-line přenosy zajišťoval laický misionář Václav Čáp. 



Ten také poskytne nahrávky, které se budou rozesílat přihlášeným členům MBS.  
Této distrubuce se ujme Petr Bonaventura Tesařík. 

 
V jednání zazněl také podnět k vytvoření publikačního týmu, který by se staral o nově vznikající  film o SFŘ, o 
beatifikaci dr. Noska, o nahrávky seminářů – bude řešeno výhledově. 

  
Volby a vizitace – Duchovní asistenti si rozdělili MBS – uloženo na g. disku a zveřejněno ve Zpravodaji. 
Informace jak postupovat vyjde též ve Zpravodaji. 
Aktuální zpráva br. Vladimíra o vizitacích a volbách uložena na g. disku.  

 
Hanka Brigita předložila zprávu o formačním semináři, který proběhl on-line 27.11.2021. Účastníci hodnotili 
tento seminář velmi kladně, připojilo se 57 bratří a sester z 27 MBS. Určitě se zúčastnilo více bratří a sester a 
přátel svatého Františka, než by mohlo přijet do Brna. Podrobná zpráva – viz příloha 

 
NR probrala organizační přípravu na 

 1) Setkání ministrů MBS, která bude 15.1.2022 v Brně. Pokud to  bude covidová situace vyžadovat, 
může se konat také on-line přenos jako náhradní řešení. Lepší a žádoucí je však osobní setkání, po kterém 
všichni toužíme z důvodu vzájemného poznání, obohacení a povzbuzení. NR odsouhlasila pro on-line 
připojení oslovit externího pomocníka za dohodnutý honorář. 

            2) Duchovní obnova SFŘ 2022, která se uskuteční v únoru 2022 na Velehradě. Přihlašování již 
probíhá individuálně na www.kontemplativníseminare.cz. Pozvánka je ve Zpravodaji, organizace bude za 
pomoci minitýmu podle účasti zájemců z NR, odsouhlasili jsme honorář za seminář, přenos, nahrávku. 

 3) Formační seminář 18.- 19.3.2022 bude v Praze, organizaci zajistí Hanka Brigita a v Praze Luboš 
Kolafa.  

 
Po přestávce na oběd jsme vyslechli postupně zprávy o činnosti služebníků:  

 
1) Členka MR Markéta – nás seznámila s informacemi z CIOFS a generální kapituly, sdílela se s námi o 
nádherném setkání se Svatým Otcem Františkem ve Vatikánu. 
Markétka přivezla dary z GVK – dřevěný kříž a knihu o konání minulé generální kapituly. Na té letošní se 
losovaly státy, za které je třeba se modlit, SFŘ v ČR si vylosoval Střední Afriku – pamatujme na ni ve svých 
modlitbách. 
Proběhlo projednávání nových generálních stanov, je to 40 stran - bude se s nimi 3 roky pracovat, můžeme 
sdělit své podněty, vše musí být v souladu s naší Řeholí a konstitucemi, překlad bude do konce února. 
Plánuje se putování ikony – možná v létě, přivezeme ji z Maďarska, stanovíme místa, kde Ikona bude a 
ukončení by mohlo být na Hostýně v září 2022. 
V Římě byla sloužena mše svatá za sestry a bratry zemřelé s covid-19. Markétka nám vyprávěla o zemřelém 
bratru z MBS Fulnek, byl to otec 6 dětí, proto se NR rozhodla tuto rodinu podpořit finančně a modlitbou. O 
předání daru (peníze, dopis a kříž přivezený z generální volební kapituly) se postará Marie Richterová. 
 
2) Národní služebník Vendelín promluvil o své činnosti a plánech 
Na základě čl.66 GK pro všechny členy NR platí společné rozhodování, součinnost, společné kráčení – to je 
synodalita 
Zápis o změně ministra na Ministerstvu kultury byl proveden. 
Zpravodaj 12. 2021 – téma; jednota v rozmanitosti – předpoklad společného kráčení (5) 
Náměty budeme přidávat na google disk. 
Zpravodaj 3. 2022 – téma osvobození (5) 



Průběžné úkoly: výroční publikace, film, MK, ustanovení MBS Brumov-Bylnice, dopisy služebníkům, 
organizace seminářů, prosba – audience u bikupů  
Bude předán osobně dopis biskupům ve všech 8 diecézích – je připravený koncept dopisu o existenci řádu a 
další informace 
Film - je prozatím pozastaven, návrh pokračování v létě 2022 až do roku 2023 
Bylo odsouhlaseno setkání NR online každé 3. úterý v měsíci od 19 hodin 
Nové náměty – FOFR, NOE beseda, stolní kalendář (...zda a kdy nejlépe řešit???) 
Zástupce NM Vladimír – přehled a plán voleb a BaPV MBS, info z MBS, oblastní a místní akce – zpráva 
uložena 

 
3) Sekretářka Mirka Brigita – předložila zprávu za uplynulé období – viz příloha 
NR odsouhlasila změnu v předávání zpráv z vizitací a voleb. Delegáti NR co nejdříve po uskutečnění vizitací a 
voleb připraví zprávy a odešlou všechny dokumenty oskenované e-mailem sekretářce řádu a originály 
pošlou poštou na její adresu.  

 
4) Formátorka Hanka Brigita informovala o plánu formace – viz příloha 
pro formaci NR byly většinou hlasů (9) odsouhlaseny 2 termíny formou on-line 17/5/2022 + 20/9/2022 
návrh formátorky na 4 termíny byl z časových důvodů zamítnut  

   
5) Hospodářka Marie – informovala o návrhu rozpočtu na rok 2022 a  o zprávě o hospodaření za  uplynulé 
období a o inventuře publikací -  viz přílohy 
Diskuse o rozpočtu na r. 2022 – byl podán návrh, aby rozpočet byl vyrovnaný, na základě informace  o 
přislíbeném daru 300 000,-Kč na beatifikaci dr. Noska  proběhla následná úprava rozpočtu, odsouhlaseno 
hospodaření za uplynulé období a předání daru pro chudé – příspěvek rodině se šesti dětmi, které tatínek 
onemocněl s covidem a Pán ho povolal k sobě do nebe 

 
 6) Ostatní členové NR 
- Lubomír Irenej – upozornil na pestřejší pohledy na formaci, zvláště v ohledu působení SFŘ ve světě, 
naslouchání Duchu svatému ve znameních doby, iniciativ papeže Františka a synodálního procesu v církvi. 
Bude sestavovat formační přílohu Zpravodaje a bude se věnovat synodalitě, kterou nelze oddělit od 
formace. Upozornil nás na knihu Apoštol všeobecného kněžství - o osobnosti olomouckého arcibiskupa 
Antonína Cyrila Stojana. Z toho vznikl nápad pozvat autora knihy o. Ambrose na setkání v září na Hostýn. 
Marcelka se přihlásila, že se o to postará a pozve ho. 
- Luboš Kolafa – prověří žádost o duchovního asistenta MBS Lysá n. Labem 
Na závěr jsme dostali požehnání od o. Kryštofa Skibiński OFMConv 
         
        Zapsala: Mirka Brigita Čejchanová 
        Kontroloval: 


