
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ NR SFŘ ČR č.4 

10.9.2022 PRAHA klášter minoritů, 9:30 – 16:00 

 

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

Terezie Kubešová, o.Kryštof Skibiński OFMConv., Vladimír Jan Pavel Dvořák, Lubomír Irenej 

Mlčoch, Hana Brigita Reichsfeld, o. Rafael Budil OFM Cap.,Marcela Růžena Řezníčková 

Omluveni: Petr Bonaventura Tesařík, Lumír Rufin Hurník, Mirka Brigita Čejchanová, o. Eliáš 

Tomáš Paseka OFM 

Nepřítomen: Pavel Petr Vaněček 

 

Zahájení – modlitba z Rituálu str. 139 – ministr, čtení Lk 6,43-49 – formátorka 

- strom se pozná po ovoci, stavba domu na skále, zkáza domu na písku, čím žijeme, tím naše 

srdce přetéká 

- Bohu díky za víru, usilujme o pokoj v srdci, abychom byli svědky pokoje a předávali jej 

svému okolí, Boží pokoj vyvěrá z Boží trojice a Ježíš nám pokoj dává při každé mši svaté 

- zamyšlení, chvíle ticha 

 

1/ Zpráva NM o činnosti 

- Z úst ministra zaznělo poděkování sestrám a bratřím za službu v NR, za  uskutečněné volby 

a vizitace v jednotlivých MBS 

- Oživení v řádu – co je našim úkolem - různé organizační záležitosti, podpora akcí NR i 

oblastní, snaha o zapojení mladších ochotných členů 

- Návrh na zvýšení členských příspěvků přednesla hospodářka – od r. 2023 zvýšit členský 

příspěvek člena SFŘ na 200,-Kč nebo 365,-Kč – možnost výběru – vše bude zveřejněno ve 

Zpravodaji -návrh schválen všemi přítomnými 

- Kalendář 2023 návrh, který bude upřesněn 

        únor – Celorepublikové setkání františkánské rodiny na Velehradě 19.-24.2.2023 v rámci  

                       oslav Františkánských výročí, program bude připraven ve spolupráci s 1. řády,  

                       vše bude zveřejněno ve Zpravodaji 

 duben – Nevolební kapitula (rohožková) Vranov u Brna 29.4-1.5.2023, společný  

                   prožitek společenství, diskuse na daná témata, vše v kapitulních listech a také ve  

                   Zpravodaji 

  květen – Assisi – terciářská pouť, 25.5.-1.6.2023, itinerář bude upřesněn po dohodě             

                   s cestovní agenturou a organizátorem pouti 

  červen – Mariánská pouť Prahou 

  září – Františkánská pouť na Hostýně 

  říjen nebo listopad formační seminář v Praze 

- Zpravodaj – téma na prosinec “Přišlo světlo a věrnost” prozatím stávající forma 

- Čtvrtletník – probíhá nadále diskuse na google disku o formě, způsobu, redakční radě atd.. 



- Volební kapitula Slovensko – účast Vendelín a Hanka, NR na Slovensku obměněna, 

předání zkušeností, poznatků, pomoc při snaze o oživení našeho řádu - duchovní růst by měl 

být vyvážený s organizačními povinnostmi a servisem jednotlivým MBS, individuální snaha 

o propojování ostatních, vytvoření týmů, formační knihovničky, hledání mladších zájemců      

o pomoc a obnovování, a jejich návrhy…. 

 

2/ Zprávy ostatních služebníků 

- Br. Vladimír podal info o proběhlých i plánovaných vizitacích i volbách v jednotlivých 

MBS – viz příloha 

- Hospodářka předložila tabulku o příjmech a nákladech uplynulého období, (příloha) vyzvala 

k uhrazení zbývajících členských příspěvků za r. 2022, nastínila možné náklady setkání na 

Velehradě a na Vranově u Brna v r. 2023, členové NR odhlasovali úhradu 1/3 nákladů na 

účastníka těchto setkání 

- Členka MR Markéta informovala o překladech a práci mezinárodní rady 

- Zprávu formátorky a sekretářky bylo možno přečíst na google disku 

- Bratr Irenej zpracoval cca 40 stran dokumentu “Exedetické poznámky k řeholi SFŘ P Aloise 

Moce OFM,” tento dokument obdrželi členové NR emailem 

- probíhá příprava tisku Frant. Pramenů II, také se pracuje na filmu o SFŘ 

 

3/  Mše svatá, oběd 

 

4/  Diskuse na téma komunikace 

- Web SFŘ – je to komunikační prostředek, nabízí různé materiály, knihovny, nahrávky, 

formační materiály, zkušenosti, svědectví atd… 

- Případné další návrhy na vhodné úpravy či náplň webu posílat ministrovi 

- Komunikační propojení se společenstvím RUAH – ujasnění, diskuse na toto téma, RUAH je 

společenstvím přímluvné modlitby, SFŘ je řád se svojí spiritualitou, tu je třeba střežit 

- Pozvání zájemcům OFS na on-line formaci 20.9.2022 v 19.30 – o. Šebestián Smrčina OFM 

- Na dalších zasedáních NR přizvat na mši svatou ministry a členy blízkých MBS 

 

5/  Požehnání a ukončení 

- O. Kryštof, Bohu díky  

 

 

 

Zapsala Marie Richterová 

 

S díky odsouhlasil Vendelín V. Hájek 

 

 


