
ZÁPIS  ZE ZASEDÁNÍ NR SFŘ ČR 

18.6.2022 BRNO klášter KAPUCÍNŮ, od 9:30 

Přítomni: Václav Vendelín Hájek, Luboš František Kolafa, Marie Václava 

Richterová, , 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, o. Eliáš Tomáš Paseka 

OFM.; o. Rafael Budil OFM Cap.,Marcela Růžena Řezníčková 

Omluvena: Markéta Terezie Kubešová 

Národní ministr začal modlitbou z Rituálu str. 139. 

Na úvod zaznělo Boží slovo z Listu sv.apoštola Pavla Římanům 12,9-21 

Inspirován Božím Slovem O.Eliáš OFM ve své krátké promluvě upozornil, že 

začínáme naše společné zasedání návratem k Lásce, kterou potkal svatý Pavel na 

cestě do Damašku v osobním setkáním se s Kristem. To ho proměnilo a obrátilo. 

Nesuďme, soud ponechme Pánu, který vidí i to, co je skryté. Ananiáš se zdráhal a 

nechápal, proč má jít za někým, kdo tvrdě křesťany pronásledoval, protože to viděl ze 

svého poznání, ale POSLECHL, když mu Pán řekl: „Jdi a řekni mu BRATŘE.“ 

Potom zaznělo povzbuzení, že máme usilovat o růst v jedné ctnosti tak, jako to dělal 

svatý František a tím se postupně posuneme i v dalších ctnostech. Tak můžeme 

bojovat duchovní boje v životě, je to boj o život věčný. Zlo se dá překonat pouze 

dobrem, cestu nám ukázal svatý František – začít u sebe a nechat se proměnit Bohem 

a pak se může změnit a obrátit i svět kolem nás k lepšímu. 

Po chvilce tichého rozjímání byl čas vzájemného sdílení a osobních svědectví. 

1) ZPRÁVA NM O ČINNOSTI NBS 

a)činnost NBS – NM poděkoval bratřím a sestrám za jejich službu při přípravě akcí, 

které již proběhly (Mariánská pouť Prahou) a nebo se chystají ( pouť na Hostýn) 

b) hospodaření – viz přiložená zpráva 

-začátkem dubna jsme odeslali mimořádnou sbírku 188 753,- Kč na pomoc Ukrajině 

- dle zprávy Markéty Kubešové nám vznikl dluh u CIOFS za období 2008-2020 ve 

výši 552 euro. Jeden člen NR nabídl finanční dar k zaplacení tohoto dluhu 

- návrh navýšení příspěvků- diskuze, solidarita, dobrovolnost, promluvit o tom v 

MBS, rozhodnutí se odložilo 

c) NM navštívil  NBS na Slovensku v Melčicích (Laudato Si), dále jsme pozváni 

9.7.2022 do Bratislavy– Mariánky  a v září od 1-4.9.2022 na Národní volební 

kapitulu do Melčic 

d) delegáti NR byli požádáni, aby do zpráv z VK a BaP vizitací uváděli informace o 

nových členech společenství (iniciace, sliby časné i profesní), dále také o úmrtí bratří 

a sester MBS. 

e) probíhá příprava tisku Frant. Pramenů II, zjišťuje se zájem o Frant. Prameny I.díl 



f) film o SFŘ by měl být ve střižně do konce roku 

g) Národní kapitula - odhlasována nevolební kapitula, tzv. rohožková (pro 11 hlasů, 

3 se zdrželi hlasování) mělo by jít o setkání bratří a sester 

br. Lumír – návrh dobré přípravy 

o. Kryštof – účel setkání? 

Sjednotit se, setkat se, být spolu a jít společně, sdílet se a prožívat společnou radost 

Pomoc s přípravou slíbili : 

Václav Vendelín Hájek, Luboš František Kolafa, Marcela Růžena Řezníčková, Marie 

Václava Richterová, Lumír Rufin Hurník 

2) ZPRÁVA FORMÁTORKY – viz příloha, diskuze, Lumír- návrh zaměřit se na 

formaci františkánů s pomocí bratří a sester z 1. a 2. řádu, národní duchovní asistenti 

slíbili pomoc a podporu, Hanka Brigita osloví navržené osobnosti 

NDA podporují směr probíhající formace v našem řádu a  shodli se, že vedle 

františkánů 1. řádu a františkánských sester pozveme jako přednášející k formaci 

národní rady a služebniků OFS také osobnosti zvenčí. 
 

Formace všech – Hanka Brigita bude rozesílat materiály a povzbuzení formátorům 

jednotlivých MBS a udržovat s nimi pravidelný kontakt 

Role formátora – nezapomínat i na svoji osobní formaci , na péči o svoji duši, být o 

krok napřed a vést společenství 

Prosba národní formátorky Hanky Brigity o zpětnou vazbu účastníků seminářů a 

obnov. 

3) ZPRÁVA SEKRETÁŘKY- viz příloha 

4) ZPRÁVA ČLENKY MR – viz příloha 

5) ZPRÁVA DUCH. ASISTENTŮ – poděkování členům NR za jejich službu 

– návrh na neformální setkání členů NR – být spolu a mít na sebe čas 

– Nabídka datumu: 21.8 (Olomouc) anebo 16.9 (Hostýn). 

 - plán na setkání místních duchovních asistentů – termín snad únor/březen 

2023? 

6)ZPRÁVY  OSTATNÍCH ČLENŮ NR 

-br. Irenej bude do začátku července odpovídat na otázky o synodě v našem řádu, což 

je úkol zadaný Generálním ministrem OFS Tiborem Kauserem – viz příloha (dopis 

6.6.2022, Řím) 

- v letech 2023-2026 budou probíhat oslavy výročí 800. let událostí ze života sv. 

Františka, NM bude o tom jednat s provinciály všech tří františkánských řádů 

- YOUFRA – na mezinárodní setkání frant,mládeže v MEXIKU byla jednohlasně 

odsouhlasena peněžitá pomoc ve výši 5000,- Kč 



7) MŠE SVATÁ – společná s MBS Brno- kapucíni, slavnost s profesními sliby dvou 

sester 

8) OBĚD 

9) ODPOLEDNÍ JEDNÁNÍ 

Duchovní národní obnova- termín v týdnu, kdy bude Popelční středa v roce 2023 

Otázka: máme kapacitu, finance na organizování velkých národních obnov? Kdo se 

ujme organizace místo Hanky? (Hanka Brigita nabízí konzultace a předání 

zkušeností) 

O.Kryštov OFM Conv. je rozhodně pro v akci pokračovat 

Vendelín: Hanka má tedy za úkol zablokovat termín případné obnovy na Velehradu 

už nyní. Rozhodneme se na podzim. Hanka má za úkol sehnat řečníka, který by byl 

lákavý. 

Příští setkání on-line mezi 10-12.7. 

Národní sbírka na jesličky sv. Antotnína – Hanka Brigita nabízí vyhlášení sbírky 

Odsouhlaseno vyhlášení sbírky na jesličky a motivačního dopisu do Zpravodaje 

Pro bylo 5 ze 7 přítomných členů NR (vzhledem k dlouhému jednání NR musela část 

přítomných odejít na autobus nebo vlak, proto hlasovalo méně členů) 

31.10.2022 bude hotová výroba jesliček ( instalace v roce 2023- výročí Grecia) 

NR bude propagovat oblastní akce 

Dopisy z CIOFS –na překladu Stanov se stále pracuje, do 31.8.2023 je třeba posílat 

připomínky 

Při úřadování neuhasit ducha modlitby 

10) ZPRÁVA ZÁSTUPCE NM 

-od dubna 2022 proběhlo 9 volebních kapitul MBS a 3 BaP vizitace 

V některých MBS je málo členů – je třeba to zmapovat a při zjištění problémů 

pomoci vyřešit třeba nedostatek členů pro služby ve společenství 

Vladimír bude hlídat termíny dalších VK a BaP vizitací 

 

       s přáním pokoje a dobra br. Vendelín 

 


