
ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ NR SFŘ ČR č.4  

3.12.2022  BRNO klášter KAPUCÍNŮ, od 9:30 

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

Lumír Rufin Hurník, o.Kryštof Skibiński OFMConv., Vladimír Jan Pavel Dvořák, Lubomír Irenej Mlčoch, Mirka Brigita 

Čejchanová, Hana Brigita Reichsfeld, Pavel Petr Vaněček 
Marcela Růžena Řezníčková  

Omluven:   Petr Bonaventura Tesařík, o. Eliáš Tomáš Paseka OFM,  o. Rafael Budil OFM Cap. 

MODLITBA: Hanka Brigita – Iz 30,19-26 – 
  Úvodní sdílení – Markétka a  Luboš připraví článek o Fr. Reichlovi do Zpravodaje 
1) ZPRÁVA NM O ČINNOSTI NBS 

a) činnost NBS  - NM poděkoval všem za komunikaci s MBS- je to nejdůležitější služba  
b) výroční setkání františkánské rodiny v únoru na Velehradě(se setkáním duch.asistentů) 

moderování – dvojice z NR, střídat se po dnech,večer chval (kapelu a vedení zajistí 
Hanka Brigita, stejně tak i službu přímluvné modlitby)  

c) Národní nevolební kapitula Vranov– jednohlasně odsouhlasena nevolební kapitula (ne 
setkání), vyhlásí jí NM Vendelín koncem ledna 2023. Program začít silným osobním 
příběhem – svědectvím. Cílem je duchovní růst společenství - diskuze v malých 
moderovaných skupinkách – povedou členové NR + vyberou si pomocníky. 

d) byla rozeslána směrnice pro rady MBS a formační katalog –byl schválen  návrh vytvořit 
ještě pro MBS pomůcku pro formaci  - zajistí Hanka Brigita a Vendelín 

e) odkaz Dr. Noska – br. Irenej a br. Jiří Šenkýř pokračují v přípravě publikace a br. Vladimír 
dodal další kontakt pro spolupráci 

f) Františkánské prameny II. - probíhá závěrečná korektura, bude to hotovo do setkání na 
Velehradě 

g) Film o SFŘ –premiéra bude na Vranově při národ. nevolební kapitule, odsouhlasen dar  
 100 000 Kč z evangelizačního a publikačního fondu pro TV Noe na uhrazení finančního 
závazku  

2) ZPRÁVA ZÁSTUPCE NM O ČINNOSTI MBS – viz příloha, br. Václav Němec zpracuje postup při 
zániku a sloučení společenství (Karviná + Benešov) 

3) ZPRÁVA FORMÁTORKY –viz příloha, formač. seminář v Praze-Luboš písemně zašle 
objednávku ubytování, do kalendáře dodat 14.3.2023 – on -line formační seminář.  

Pouť ke hrobu Fr. Noska- vyřešit s místním farářem žádost o souhlas o. arcibiskupa 
Graubnera s návštěvou biskupa Tomáše Holuba- zajistí br. Irenej a bude informovat 
Vendelína a Mirku  

Hlasování o setkání NR v září  - proběhne v Praze 9/9/23 (pro 6) a nebude spojeno s poutí na 
Hostýn (pro 5), jeden se zdržel hlasování 

4) ZPRÁVA HOSPODÁŘKY -návrh rozpočtu jednohlasně schválen NR, k 30.11. je na účtě 15500,-
pro pomoc Africe (fond Studna) – odešleme do konce roku – schváleno jednohlasně, 15000 
odesláno chudým do Brazilie, finanční pomoc pro rodinu s 6 dětmi (5000,-) + ženu v tíživé 
situaci (3500,-)-  schváleno jednohlasně, sbírka na Jesličky pokračuje 

5) ZPRÁVA ČLENKY MR – viz příloha – připomínky k Mezinárodním stanovám poslat do 3/2023 

6) ZÁVĚR – POŽEHNÁNÍ NA CESTU A DO SLUŽBY 
 

zapsala Mirka Brigita Čejchanová 

s přáním pokoje a dobra br. Vendelín 


