
ZPRÁVA NÁRODNÍHO MINISTRA SFŘ ČR 

NA ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY 5.3.2022 – téma k diskuzi OŽIVENÍ 

18.1.2022 on-line: 

▪ upřesněn kalendář NBS 2022 

▪ schválen formát řádných zasedání NR (informační blok, mše svatá, oběd, diskuzní blok) 

▪ reflexe setkání ministrů leden 2022 

▪ příprava duchovní obnovy – síla naslouchání; rozhodnuto o formě on-line 

15.2.2022 on-line: 

▪ projednána výroční zpráva o činnosti NBS za rok 2021 

▪ schválena témata pro diskuze na řádných zasedáních NR (březen – závěry Gen. kapituly SFŘ) 

▪ reflexe duchovní obnovy – o síle naslouchání 

▪ příprava formačního semináře březen 2022 – presenčně, kontaktovat MBS(!), pořídit nahrávku 

▪ informace o přípravě Mariánské pouti Prahou 2022 

▪ probíhá překlad změněných Mezinárodních stanov OFS 

další činnosti a události: 

● bylo ustanoveno nové MBS v Brumově-Bylnici! - připraven článek do Zpravodaje 

● je připraven jarní formační seminář v Praze – počet přihlášených celkem 44 (bude aktualizován) 

● členové NR byli požádáni o kontaktování všech svěřených MBS do konce února a o naplánování voleb 

a vizitací připadajících na první pololetí 2022 do konce března 2022 (zpráva zástupce NM) 

● místní ministři byli požádání o informaci o zapojení členů SFŘ do synodálního procesu (2.3.2022) 

● s národními duchovními asistenty bylo dohodnuto přispívání do Zpravodaje (březen br. Kryštof) 

● je domluvena přednáška na národní terciářskou pouť na Svatý Hostýn 17.9.2022 (P.Pavel Ambros) 

● NR slovenského SFR byl předán náš kalendář akcí s pozváním na ně dle možností bratrů a sester 

● NR byla oslovena br. Bonaventurou OFMCap. ke spolupráci při vydání Františkánských pramenů II. 

● je přeložená prezentace k finančnímu managementu OFS z CIOFS (vychází z Řehole a Konstitucí) – 

studny v Africe, nabídnout MBS(?), možno použít mimo SFŘ(?) 

● nahrávky ze seminářů a duchovní obnovy jsou k dispozici (goo.disk u jednotlivých akcí)   

● SFŘ byl poskytnut dar na popularizaci odkazu br. dr. Noska, hotová rešerže parlamentních projevů 

● k dispozici je výpis z ankety MBS 1.2021 pro další inspiraci (goo.disk NR on-line 15.2.2022) 

● na goo.disku je složka DISKUTOVANÉ NÁMĚTY; jak přicházejí různé dlouhodobější podněty  

● s mezinárodní koordinátorkou je projednáváno zapůjčení putovní ikony – podzim 2023 (?) 

● je potvrzen termín pouti na Svatý Hostýn LP 2023 na svátek sv. Ludmily 16. září 

● pokračují (trochu zadrženě) práce na filmovém dokumentu (br.Ant.Klaret) za účasti br. Aleše Silvestra 

● byla vyhlášena sbírka pro postižené válkou na Ukrajině + rozeslán dopis NM (koordinace) 

● proběhl kontakt s provinciály muž. frant. řádů + ministra SFR SR ohledně koordinace pomoci UA 

● návrh na dárek pro o. Benedikta V.H. 

● jesličky na Antonínku? 

 

o uzávěrka březnového Zpravodaje bude 7.3.2022 (!) 

o NR SFR Slovensko – vyzvat ke schůzce(?), společná témata; formační aktivity, neaktivní členové a 

společenství, ekonomická pastorace, stolní kalendář, časopis a knížky)  

 

Vendelín V. Hájek služebník OFS 


