
ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY SFŘ 

05.03.2022 PRAHA 

Druhé zasedání NR SFŘ proběhlo v Praze v klášteře bratří minoritů a osobně se zúčastnili: Václav 
Vendelín Hájek, Luboš František Kolafa, Marie Václava Richterová, Markéta Terezie Kubešová, Petr 
Bonaventura Tesařík, Lumír Rufin Hurník, o.Kryštof Skibiński OFMConv., Vladimír Jan Pavel Dvořák, 

Lubomír Irenej Mlčoch, Mirka Brigita Čejchanová, Hana Brigita Reichsfeld, Pavel Petr Vaněček 

Omluveni byli: o. Eliáš Tomáš Paseka OFM. o. Rafael Budil OFM Cap. a Marcela Růžena Řezníčková se 
omluvila z jednání ze zdravotních důvodů. 

Jednání probíhalo od 9 :40 do 16:30 hod. s přestávkou na oběd. Mši svatou sloužil v 12:30 o. Kryštof 
v místní kapli. 

Nejprve se Hanka Brigita pomodlila a poté nás vyzvala naslouhat ve chvíli ticha Duchu svatému.  

Br. Petr Bonaventura dostal v této modlitbě toto slovo: Nechme i ostatní nést břemena, nemusíme 
vše unést sami, pokusit se zapojit do služby ostatní terciáře. Hanka Brigita k tomu dodala, že nejsou 
lidi do týmu, poprosila, abychom hořeli, přijali Ducha svatého a pak přijali službu. 

Br. Lubomír Irenej připomenul, že je třeba se modlit za obě strany konfliktu na Ukrajině, tedy rozšířit 
naše modlitby také za pravoslavné bratry v Rusku. 

Národní ministr Vendelín pak poděkoval všem za ochotu sloužit, plodem této služby je opravdová 
františkánská radost a pravý Pokoj. 

Br. Lumír podotkl, že máme být ukotvení, být dobrými lidmi, dobrými věřícími a dobrými františkány. 
Právě v této složité době od nás ostatní očekávají duchovní a praktickou pomoc. Proto je nutné 
nepromarnit příležitosti a ptát se : Bože, co mám dělat? 

Program byl rozdělen na dopolední blok (sdílení bratří a sester a organizace) a odpolední blok 
(diskuze o tématech). 

Po osobním sdílení jsme postupně vyslechli zprávy služebníků – viz přílohy. 

1)Národní služebník Vendelín – chystá se vydání Františkánských pramenů II., NR to podporuje a br. 
Vendelín se zapojí do přípravy k vydání. NR navrhla zjistit možnost dotisku také Františkánských 
pramenů I., br. Vendelín se zeptá autora, o. Bonaventury, zda je to možné. Vydání těchto děl, ze 
kterých čerpá naše spiritualita je jedním z námětů adresovaných  nově zvolené NR SFŘ po volební 
kapitule v r. 2021. 

Br. Irenej přeložil formační materiál o finanční gramotnosti. Jedná se o rady, jak se má nejenom 
terciář, ale  vlastně každý křesťan chovat v dnešním světě. Ekonomická pastorace by měla vést k 
odpovědnosti ve vztahu k práci, k rodině, ke společenství a církvi. Navazuje to na články naší Řehole, 
poukazuje na to, co máme ctít.  Bylo by vhodné o tom napsat článek do Zpravodaje. 



Dar na popularizaci odkazu Dr. Noska- rešerše politických projevů Dr. Noska je hotová díky obětavé 
práci br. Luboše, výsledky jsou uloženy na googlu. Je třeba nalézt někoho, kdo by se zvládl věnovat 
procesu beatifikace. 

Zapůjčení Ikony se posouvá na podzim 2023, pravděpodobně ji převezmeme z Portugalska. 

Práce na filmu o našem řádu probíhá, br. Vendelín bude jednat s TV Noe. 

Sbírka na Ukrajinu – ke dni 4/3/2022 bylo vybráno 74000 Kč , bude ukončena na konci března  

Pokud by někdo potřeboval potvrzení o daru, obraťte se na s. Marii Richterovou – email je  

richterova@cmgpv.cz 

MBS Jihlava napsalo dopis s návrhem, jak obdarovat o. Benedikta OFM, který se letos dožívá 100 let 
a zároveň slaví 70. let kněžské služby. Bude v původním znění otištěn ve Zpravodaji. 

Br. Vendelín bude se slovenskou národní radou terciářů komunikovat o společném setkání s naší NR. 

2) Hospodářka Marie – příspěvek na pomoc terciářům v Brazílii byl odeslán ve výši 15.000,- Kč v 
lednu, tato pomoc byla schválena na online zasedání NR 18.1.2022.  Výzva ke sbírce bude zveřejněna 
ve Zpravodaji a pokud se vybere méně, bude to do výše 15000,- Kč doplněno  z fondu pro chudé. 

CIOFS – členský příspěvek je třeba odeslat do konce března 2022 – částka 1200 € byla jednohlasně 
schválena všemi členy NR 

Prosba k MBS – motivovat členy k navýšení příspěvků dle možností a k včasnému odeslání na účet 

3) ) Členka MR Markéta – systém putování ikony se bude ladit s br. Lubošem, který již zahájil přípravu 

Překlad mezinárodních stanov pokračuje – je hotovo 10 stran, jde o pracovní verzi, která se za tři roky 
bude schvalovat. 

Plánované putování do Assisi se zatím odkládá z důvodů nových nejistot (válečný konflikt na 
Ukrajině). 

Zpráva o SFŘ v ČR bude odeslána přímo na CIOFS, nebudeme tím zatěžovat Dinu, která má na 
Ukrajině úplně jiné starosti. 

Well for Africa – projekt je hrazen z darů – viz přiložená zpráva. 

 Memoriale propositi  - návrh umístění na web byl jednohlasně schválen 

Na překladu zprávy generálních duch. asistentů se pracuje. Doporučeno bylo podporovat komunikaci   
našich národních  duch. asistentů s mezinárodními  duch. asistenty. 

4)Sekretářka Mirka – poprosila o včasné dodání zpráv z vizitací a voleb, přehled všech zpracovaných 
dokladů je v přiložené zprávě 
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5)Zástupce NM Vladimír –  provedené VK a BaP vizitace - viz přiložená zpráva,  

               do března je třeba nahlásit mu plánované termíny  VK a BaP vizitací,  

br. Vladimír to bude zapisovat na googlu, aby nedošlo k porušení tabulky. 

MBS Hradec Králové je v kontaktu se společenstvím mužů ze Dvora Králové, v plánu je přednáška o. 
Linharta o františkánské spiritualitě pro ně. 

Pak proběhlo hlasování o výroční zprávě NR  - jednohlasně schváleno. 

6)Formátorka Hanka Brigita – jednala s o. Jakubem Sadílkem OFM o tom, jak by nám mohli bratři 1. řádu 
pomoci. O. Jakub bude jednat s provinciály všech františkánských řádů, aby společně našli exercitátory, 
kteří nahradí o. Eliase Vellu pro duchovní obnovy a formační semináře terciářů. 

Návrh otevřít formaci NR také ostatním služebníkům  - ministrům a formátorům MBS, vedoucím a 
členům týmů – byl jednohlasně schválen 

Na květen je vybráno téma – Identita , poslání, františkánská identita 

7) ostatní služebníci 

br. Luboš – oživení řádu vidí v propojení MBS, díky Bohu se mu povedlo začít propojovat MBS Sokolov a 
Plzeň, je důležité spolupracovat. Nestačí jen provést vizitaci, je třeba se zajímat o MBS a trávit s nimi čas. 

br. Irenej – synodalita – viz přiložená zpráva o synodalitě. Po termínu a po skončení Národní rady jsem 
obdržel ještě dva výstupy ze synodality (MBS Brno Husovice a MBS Plzeň). Jsou zajímavé a obsažné,  obě 
MBS se omluvila, že termín nedodržela. 

br. Pavel – je třeba svědčit o tom, jak jsme došli k františkánské spiritualitě a tím inspirovat k jejímu 
dalšímu šíření. 

Diskuze odpoledne  se nezúčastnil br. Irenej, který musel z rodinných důvodů odejít. 

Na formační seminář je přihlášeno cca 45 účastníků, detaily se doladili. Br. Luboš řeší ubytování a platbu 
za pronajatý sál,  s financemi pomůže br. Pavel (dobrovolný příspěvek ), Hanka Brigita bude při mši 
vybírat postní almužnu na Ukrajinu a jedná s Václavem Čápem o pořízení nahrávky a uhrazení 
cestovného. 

Oživuj a veď v duchu služby – závěr z gen. Kapituly SFŘ 11/2021 – naše NR podporuje všechna MBS a 
všechny členy, bude věnovat více oživující podpory těm MBS, kde je to třeba. 

Jesličky na Sv. Antonínku – po velmi dlouhé diskuzi NR rozhodla hlasováním takto: 

NR přijala tento projekt realizace jesliček na Svatém Antonínku a následné darování hotového sousoší 
farnosti Blatnice – výsledky  hlasování - pro 6 hlasů, proti 1, zdrželi se 4. 

NR s vděčností přijala návrh sponzora, který se rozhodl financovat tento projekt, pokud se nevybere ve 
sbírkách celá částka.   



NR jednohlasně odmítla realizaci dřevěného přístřešku. 

NR schválila 7 hlasy (4 se zdrželi hlasování), že se nebudou měnit oslovení řezbáři, ke kterým už bylo 
dovezeno darované dřevo. Tito řezbáři projekt 3 soch (Sv. Josef, P. Maria a Ježíšek) realizují včetně 
převozu, betonování a ukotvení. 

O. Kryštof navrhoval, aby se o smlouvy a dotažení projektu postaral br. Vendelín, ten to ale odmítl s 
konstatováním, že vidí svoji službu jinde.  

Tento úkol a odpovědnost za vše nakonec přijala Hanka Brigita, kterou NR po hlasování  pověřila  
jednáním se všemi zúčastněnými , s tím, aby průběžně informovala o všech krocích národního ministra a 
NR. Hanka vyzve a poprosí o právnickou pomoc br. Václava Němce. Výsledky tohoto hlasování byly 6 
hlasů pro Hanku Brigitu a 5 se zdrželo hlasování. Hanka bude o všem také jednat se sponzorem  a výdej 
nad 50000 Kč projedná s provinciálem kapucínů. 

Br. Vendelín oznámí o. Stodůlkovi a řediteli lesů Kroměříž, že s. Hanka Brigita má pověření k jednání a 
koordinaci celého projektu.  

Br. Luboš – tento dar jesliček na Sv. Antonínku bude reprezentovat náš řád terciářů a bude pro radost 
všem. 

o. Kryštof – Bude to hezké svědectví o SFŘ a bude to podle Boží vůle. 

        Zapsala: Mirka Brigita Čejchanová 
        Kontroloval: 
 

 

 
 

 

 


