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 Zpráva o službě sekretariátu NBS v 2021 (Zdena Nečadová MBS Jihlava a 

nově Mirka Čejchanová MBS Moravská Třebová)  

V roce národní volební kapituly (2021) ukončila svoji službu Zdena Nečadová, z MBS Jihlava 

která vzorně a kvalitně sloužila jako sekretářka několika národním radám. Také v této zprávě jí 

chceme velmi poděkovat za její obětavou službu pro řád. Do služby sektretářky nově nastoupila 

Mirka Brigita Čejchanová z MBS Moravská Třebová. 

Co se týče evidence místních volebních kapitul a Bratrských a pastoračních vizitaci musíme 

konstatovat, že se vlivem pandemie 2020 a 2021 nedařilo všechny návštěvy delegáta NR 

uskutečnit a bude nutné v této službě delegátů NR co nejvíce využívat měsíce roku 2022, kdy 

snad nebudou tak tvrdá hygienická opatření. Evidenci této služby převzal po národní volební 

kapitule zástupce národního ministra Vladimír Dvořák z MBS Hradec Králové. Všem MBS bylo 

NR vyhlášeno, že se volby do služeb v MBS mohou odložit kvůli pandemii až o 12 měsíců a 

bratrské návštěvy pak následně uskutečnit nejdříve rok náhradním termínu voleb. Ani tak se 

však nepodařilo všechny návštěvy uskutečnit a na konci roku zbylo ještě pět společenství u 

kterých se nepodařilo ani po roce odkladu volby uskutečnit. 

V roce 2021 bylo zrušeno společenství Olomouc pro nemožnost sestavit místní radu. Členové, 

kteří mají zájem, mohou přestoupit do MBS Olomouc rodiny. Koncem roku bylo připravováno 

stanovení nového MBS Brumov-Bylnice, které v roce 2022 ustanoví provinciál kapucínů. 

Kanonicky ustavená MBS: 46 

Vznikající MBS:(MBS Brumov-Bylnice) 1 

Počet členů s trvalou profesí v NBS: 718 

Počet členů s dočasnou profesí v NBS: 14 

Počet členů v údobí formace 24 

Počet členů Františkánské mládeže: 0 

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

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

Počet duch. asistentů pro MBS v NBS:                                                              

OFM 
21 

OFMConv. 3 

OFMCap. 7 

TOR 0 

Řeholníků z jiných řádů 1 
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Diecézních kněží: 1 

Přehled příjmů a výdajů Národní rady SFŘ v roce 2021 (Marie Richterová) 

(údaje jsou uvedeny v Kč) 

 1.1.2021  31.12.2021 

Zůstatek pokladny hospodář  4 554,00 Kč   10 381,00 Kč 

Zůstatek pokladny zástupce  3 077,00 Kč   9 125,00 Kč 

Zůstatek účet SFŘ  127 261,30 Kč   217 538,26 Kč 

    

Příjmy 2021    

Členské příspěvky   121 900,00 Kč  

Národní volební kapitula-příspěvky   74 198,64 Kč  

Dary členů MBS-pomoc Chorvatsku   99 500,00 Kč  

Dary členů MBS-studny v Africe   300,00 Kč  

Dar na Generální volební kapitulu Řím   25 000,00 Kč  

Dar pro SFŘ   10 000,00 Kč  

Dary do Evangelizačního fondu SFŘ   150 000,00 Kč  

Prodej knih Osm století, Kronika SFŘ, Besedy 

s o. B. Holotou                                       

  64 450,00 Kč  

Prodej knihy Vše má svůj čas   18 090,00 Kč  

Prodej knihy Duchovní doprovázení   2 215,00 Kč  

Prodej knihy Svatost ve světě   1 660,00 Kč  

Prodej letáků SFŘ   600,00 Kč  

Časopis Františkánska rodina Slovensko   800,00 Kč  

Příjem Zpravodaj SFŘ   160,00 Kč  

Příjem Dokumenty SFŘ   1 170,00 Kč  

Příjem Zasedání NR, cestovné delegáta   3 050,00 Kč  

Připsané úroky   1,00 Kč  

Celkem příjmy   573 094,64 Kč  

 

 

    

Výdaje 2021    

Příspěvek CIOFS r. 2021   28 195,65 Kč  

Národní volební kapitula Hostýn   128 280,11 Kč  

Generální volební kapitula Řím   24 373,44 Kč  

Tisk knih Osm století,Kronika SFŘ, náklady   151 108,00 Kč  

Pomoc Chorvatsku - odeslání darů členů SFŘ   96 292,65 Kč  

Dary chudým   10 000,00 Kč  

Formační seminář-online připojení V. Čáp   2 000,00 Kč  

Režie NR při zasedáních   5 344,00 Kč  

Cestovné pro členy NR   9 461,00 Kč  

Provozní výdaje-kancelář, licence Eset, účto   6 933,00 Kč  
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Náklady na tisk Zpravodaje SFŘ   2 240,00 Kč  

Poštovné   4 909,00 Kč  

Časopis Františkánska rodina Slovensko   790,83 Kč  

Bankovní poplatky   1 015,00 Kč  

Celkem výdaje   470 942,68 Kč  

    

Příjmy za uvedené období byly o 102151,96 Kč vyšší než výdaje 

Knihy a publikace dle inventury k 31. 12. 2021 v hodnotě 131 302,-Kč 

Na pomyslném kontě Dr. Noska je 27 000,-Kč 

    

Zpracovala: hospodářka Marie Richterová    

Slatinky 31. 1. 2022    

    

Zpráva národních ministrů za období 2021 (Luboš Kolafa MBS Plzeň, Václav 

Hájek MBS Uherské Hradiště) 

Velmi smutnou zprávou bylo na konci roku 2020, že náhle zemřel národní ministr František 

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 v roce 2021 pokračuje ve své 

činnosti jako tým, který se navzájem podporuje a úzce spolupracuje. 

Náhradní národní ministr Luboš Kolafa se snažil udržet tradici řádu a linii zemřelého národního 

ministra až do řádných voleb. 

V roce 2021 i nadále pokračovali 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. Záleželo na 

iniciativě 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 Staroměstské 

náměstí. Tam zazpívali mariánské písně s trubkou kapucínského kněze Františka 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 
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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. 

Zasedání národní rady 2021  

Zasedání proběhla v únoru a květnu a v září. Zprávy ze zasedání byly zveřejněny ve 

Zpravodajích a na webu. Zpravodaj pak vyšel v březnu a v červnu. Poslední předpřipravený 

Zpravodaj vydala nová NR v září po volební kapitule. Do Zpravodaje se podařilo jako 

pravidelného dopisovatele zapojit br. Bernarda Jana Linharta, diecézního kněze, vikáře a 

našeho řádového bratra. Hledáme další dopisovatele. Prosincové číslo už bylo vydáno pod 

taktovkou nového národního ministra Václava Hájka. 

Volební národní kapitula 

VNK byla z původního jarního termínu, kvůli epidemiologickým opatřením přeložena na termín 

tradiční terciářské pouti na Svatém Hostýně. Proto nastala také změna v osobě předsedajícího 

– generálního ministra br.Tibora Kausera nahradila delegátka, nám drahá sestra Lucia 

Spodniaková, duchovním asistentem byl P.Pedro TOR. V předvečer kapituly byla v bazilice 

sloužena mše svatá celebrovaná provinciálem OFM P.Jakubem Sadílkem s povzbuzujícím slovy 

kázajícího národního duchovního asistenta P.Františka Kroczka OFMCap.: „Duch svatý už ví, 

koho si do zítřejší volby vybral - netrapte se.“  

Na kapitule byla schválena změna Stanov umožňující rozšíření počtu členů národní rady. 

Samotná volba za účasti 84 delegátů a dalších hostů proběhla v požehnané, vskutku bratrské a 

radostné atmosféře, která byla snad pro všechny povzbuzením do dalšího života a služby.  

Na nadcházející tříleté funkční období 2021 – 2024 byla zvolena NR v tomto složení: 

ministr Václav Vendelín Hájek 

zástupce Vladimír Jan Pavel Dvořák 

sekretář 
Miroslav

a 
Brigita 

Čejchanov

á 

formátor Hana Brigita Reichsfeld 

ekonom Marie Václava Richterová 

člen CIOFS Markéta Terezie Kubešová 

zástupce člena 

CIOFS 
Petr Bonaventura Tesařík 

člen rady Luboš František Kolafa 
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člen rady Marcela 
Růžena z 

Viterba 
Řezníčková 

člen rady Lubomír Irenej Mlčoch 

člen rady Lumír Rufin Hurník 

člen rady Pavel Petr Vaněček 

 

Po volební kapitule se koordinace národní rady ujal Václav Vendelín Hájek. Hned v úvodu své 

služby připravil centrální digitální kancelář národní rady. Na disk se mohou přes internet 

připojit všichni členové rady a využívat všechny vložené dokumenty jednotlivých členů. K 

přípravě zasedání NR v prosinci i na samotném zasedání v Brně u Kapucínů bylo využito online 

pro členy, kteří se nemohli účastnit setkání rady osobně internetové připojení. Všichni členové 

rady tak byli mezi sebou vzájemně propojeni a mohlo probíhat rozhodování a hlasování. Bylo 

ujasněno rozdělení činností a úkolů národních služebníků i delegace členů národní rady pro 

službu jednotlivým MBS. Byl odsouhlasen kalendář akcí pro rok 2022. 

 

Vydavatelská činnost 2021 

Organizaci vydavatelské činnosti převzal toho času nový člen národní rady Vendelín V. Hájek. 

K 800. výročí založení řádu schválila národní rada vydání dvoudílné výroční knižní „edice“. 

Knihu Osm století na cestě evangelia se svatým Františkem z Assisi sestavili spolu Hana 

Brigita Reichsfeld s Vendelínem V. Hájkem a byla vydána nákladem tisíc kusů i pro potřeby SFR 

na Slovensku. Knihu Kronika sta let SFŘ sestavil za pomoci několika dalších členů řádu Luboš 

Kolafa z historie řádu včetně madailonků a rozhovorů osobností spjatých v tomto období se 

SFŘ. Publikace bude sloužit pro udržení vědomí kontinuity působení řádu hlavně v MBS. Mimo 

plán národní rady z iniciativy zvláště Lubomíra Mlčocha a Věry Eliáškové byla vydána publikace 

Neplánovaných deset besed (Nadace Cesta 121) k 99. narozeninám otce Benedikta V. Holoty 

OFM. V počtu 250 kusů byla kniha jako dar otce Benedikta poskytnuta SFŘ pro jeho potřeby.  

Na podzim bylo po přípravě v předcházejících měsících zahájeno natáčení filmového 

dokumentu o našem řádu v ČR. Bohužel protinákazová opatření znemožnila v práci plynule 

pokračovat. Pro podporu všech těchto činností byl v rámci účtu SFŘ vytvořen publikační a 

evangelizační fond sdružující účelové dary i „recyklaci“ výnosů z prodeje vydávaných knih. 

 

Národní modlitební skupina 

Po výzvě národního ministra bratra Luboše Kolafy se přihlásili jako přímluvci v modlitbě bratři 

a sestry z různých bratrských společenství našeho řádu. V roce 2021 probíhalo zapojování 

členů této skupiny do modlitebního společenství RUAH věnujícího se přímluvné modlitbě a 
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dalším evangelizačním aktivitám. V následujícím období bude nastaveno propojení modlitební 

skupiny terciářů se společenstvím RUAH podle vedení Ducha svatého. 

Poutě v roce 2021 

Cyrilometodějská pouť - 20. ročník tradiční etapové pouti byl zahájen na Levém Hradci 13.2. a 

zakončen na Velehradě 28.8., kdy se poutníci z Čech spojili s moravskými, vedenými 

P.Peňázem. Celou poutí nás provázela vzpomínka na našeho bývalého národního ministra a 

jednoho ze zakladatelů této pouti - Františka Reichla. Procházíme naší krásnou zemí, modlíme 

se růženec a děkujeme Bohu za dar víry a života, za svaté Cyrila a Metoděje. 

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 příští rok 2022.  Na 

pouti 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 

Na konci června proběhla na Svatém Antonínku kající pouť, kterou už více než 10 let 

v tradičním termínu spoluorganizuje SFŘ. Mši svatou celebroval P. Didak OFM. Ten také při 

této příležitosti požehnal knížku Osm století na cestě evangelia se svatým Františkem z Assisi 

vydanou SFŘ k připomenutí i oslavě osmistého výročí založení řádu a která zde byla poprvé 

představena.  

 

 

Formace národního společenství 2021 

Formační Seminář na jaře 2021 organizoval národní ministr Luboš Kolafa za technické pomoci 

nově zvoleného formátora Petra Tesaříka MBS Praha Krč a podle zadání bývalé formátorky 

Ludmily Holáskové MBS Brandýs nad Orlicí, která ze zdravotních důvodů ukončila svoji službu. 

Jarní seminář byl veden distančně přes internet. Téma – Jak přistupovat ke starým a 

nemocným. Jako hlavní příspěvek vystoupil bratr Martin Richard Macek OH – z řádu 

milosrdných bratří v Brně. Do diskuze se zapojilo mnoho terciářů, kteří mají dlouholeté 
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zkušenosti s péčí o seniory a nemocné v LDN, nemocnicích i v domácnostech. Připojených bylo 

kolem třiceti účastníků. Výsledek setkání byl prezentován ve Zpravodaji a na internetu. 

Formační seminář podzim 2021 organizovala a sestavila nově zvolená formátorka NR Hana 

Brigita Reichsfeld. Téma: BOŽÍ LÁSKA - Jsi v mých očích tak drahý, vzácný, já jsem si tě 

zamiloval… (srov. Iz 43,4) Seminář proběhl v době pandemie online. Jako technik programu byl 

přizván nečlen Václav Čáp. Hlavní program duchovního doprovázení na téma Boží láska se ujal 

p. Eliáš Paseka OFM. Semináře se účastnilo cca 66 členů. Hana Brigita nám představila 

představen národní formační program, který byl uveřejněn ve Zpravodaji. 

 

 

Zpráva o službě členky CIOFS za rok 2021 (Markéta Kubešová MBS 

Slaťiňany) 

V této službě pokračovala sestra Markéta už druhé volební období. Jejím náhradníkem ve 

službě se stal po volbách Petr Tesařík MBS Praha Krč. Služba zajištuje průběžný kontakt s 

mezinárodní radou řádu v Římě. 

Setra Markéta píše: Moje komunikace s CIOFS probíhala v roce 2021 nejčastěji mailem v 

angličtině, 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 důležitosti překládány (díky práci překladatelského 

týmu) a předávány adresátům – Národní radě nebo celému národnímu společenství – 

prostřednictvím mailů, našich webových stránek a ústním předáním při setkáních. 

Byla jsem delegována národní radou na generální volební kapitulu v listopadu 2021 do Říma. 

Kapitula probíhala v koleji Seraficum. Zpráva o generální kapitulu jsem přeložila do češtiny a 

byla zveřejněna ve Zpravodaji a na webu. Byly schváleny k vyzkoušení nové mezinárodní 

stanovy, protože poslední byly vytvořeny asi před 20 lety a musíme reagovat na měnící se 

podmínky, takže nyní máme 3 roky na to, abychom nové stanovy vyzkoušeli a zasílali CIOFS 

případné připomínky a zkušenosti a za 3 roky, až se bude konat další generální kapitula, by se 

stanovy schválily definitivně. Pracuji na jejich překladu s týmem překladatelů. Generálním 

ministrem byl opět zvolen Tibor Kauser z Maďarska, jeho zástupkyní Maria Stronach z USA a 

dále 7 radních pro 7 jazykových oblastí a 1 zástupce YouFra. Naši oblast – severní a střední 

Evropu – bude mít na starosti Dina Šabalina z Ukrajiny a na spolupráci s ní se velmi těším. 

Jsme i nadále zaregistrovaní v pořadníku pro putování Ikony Regina Familiae franciscanae a 

chystáme toto putování. 

Účastnila jsem se jsme se též Eucharistického kongresu v Budapešti spolu s dalšími členy řádu. 
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Zpráva Konference národních duchovních asistentů pro národní radu za 

volební období 2021. 

Především chceme za národní radu poděkovat Františku Kroczkovi OFMcap, Br. Eliášovi 

Pasekovi OFM a br. Karlu Koblížkovi OFMConv, že nám velmi obětavě sloužili i v čase 

pandemie a účastnil se, jak osobně, tak i online setkání v národní radě i v MBS. Ačkoli se 

nemohli někdy setkávat s ministry společenství fyzicky, byli s nimi v kontaktu, ponejvíce 

telefonicky. V novém volebním období nám slouží od podzimu roku 2021 jako národní 

duchovní asistent P. Rafael Budil OFMCap z Olomouce, další období p. Eliáš Paseka OFM z 

Moravské Třebové a P. Kryštof Skibiński OFMConv z Prahy Z iniciativy P. Rafaela se národní 

duchovní asistenti společně setkali a dohodli se na rozdělení své pastorační služby v MBS. 

Rozdělení bylo zveřejněno na webu. Tím usnadnili jednotlivým delegátům národní rady 

organizaci jejich služby v MBS pro příští období. 

Závěr 

Rok 2021 byl velmi hektický. Hodně se změnilo po úmrtí národního ministra Františka, který 

patřil k prvním obnovitelům řádu po roce 1989. Za jeho života jsme se spoléhali na jeho velké 

zkušenosti. Převzetí jeho služby během Vánoc a počátkem roku 2021 nebylo snadné, k tomu 

ještě došlo k odstoupení formátorky Ludmily Holáskové. Nový ministr a noví členové národní 

rady se potřebovali rozkoukat. Ve službě nás omezovaly různě se měnící pandemická opatření. 

Učili jsme se používat distanční setkávání přes internet V létě nás čekala náročná příprava 

národní volební kapituly. A v závěru roku se náročnost opakovala. Nově zvolení členové 

národní rady se potřebovali seznámit se službou, a navíc opět vše organizovat pod tíhou 

vládních opatření k pandemii.  

Musím na závěr sdělit něco velmi důležitého.  

O co více starostí rok 2021 přinesl, o to více jsme pocítili podporu ze strany našeho Pána.  

Deo Gracias! 

 

 

s vědomím, vděčným souhlasem a doplněním Vendelína V. Hájka OFS zprávu sestavil Luboš 

Kolafa OFS - za což mu patří upřímné poděkování 


