ZASEDÁNÍ NÁRODNÍ RADY NBS SFŘ V ČR 2018 – 2021

Zápis z jednání NR dne 5. 9. 2020

č. zápisu: 10

Přítomni: František Reichel OFS, Luboš Kolafa OFS, Markéta Kubešová OFS, Zdeňka
Nečadová OFS, Lumír Hurník OFS, Pavel Vaněček OFS, P. František Kroczek OFMCap.
Hosté: Jiří Šenkýř OFS
Omluveni: Marie Richterová OFS, Ludmila Holásková OFS, P. Eliáš Paseka OFM, P. Karel
Koblížek OFMConv.
Místo jednání: Praha, klášter minoritů, 10.00 – 15.30.

Program jednání:
1) Zahájení modlitbou dle Rituálu a zamyšlením nad slovy Evangelia Mt25,1–13 –
podobenství o deseti pannách – podobenství o umění čekat – připravenost, schopnost
reagovat, těšit se.
2) Naše služba v MBS:
a) Plánované a odložené VK do konce roku 2020 v MBS: Čeladná, Frýdek-Místek,
Fulnek, Havířov, Hodonín, Jihlava, Liberec, Ostrava, Praha PMS, Sušice.
b) Plánované a odložené BaPV do konce roku 2020 v MBS: Benešov, Brno
Husovice, Černošice, Český Těšín, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Lysá nad
Labem, Milotice, Nivnice, Olomouc, Příbram, Šternberk.
c) František Reichel informoval o setkání s duchovním asistentem MBS Sokolov
P. Markem Hricem.
d) Plánované návštěvy v Ostravě a Jablunkově budou uskutečneny do konce roku.
3) Národní bratrské společenství
a) Příprava Volební národní kapituly NBS 11. – 13. 6. 2021 na Sv. Hostýně.
Jiří Šenkýř představil členům NR návrh témat pro příští Národní radu Znamení doby,
která budou projenávána na setkání ministrů MBS v lednu v Brně.
Členové NR do listopadu podrobně prostudují dodané materiály a na příští zasedání
NR Jiří Šenkýř připraví témta pro další volební období.
Markéta Kubešová zašle CIOFS žádost o delegáta pro volební kapitulu.
Zdeňka Nečadová zajistí místo konání VNK.
b) František Reichel informoval závěru 39. ročníku Cyrilo-metodějské pouti.
c) NR vzala na vědomí zprávu o konání Poutě na Sv. Antonínek 28. 6.
d) Marie Richterová informovala telefonicky o exerciciích v Olomouci 13. - 16. 8.
e) Markéta Kubešová informovala o Františkánské stezce 29.8., promluva pana
biskupa Antonína Baslera bude zveřejněna ve Zpravodaji.
f) Zdeňka Nečadová a Pavel Vaněček informovali o přípravě Národní pouti SFŘ na
Svatý Hostýn 12. 9., o počtu přihlášených a o zajištění kulturního programu v sobotu
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po mši svaté v Jurkovičově sále: divadelní představení Jana Horáka „František
blázen“. Náklady budou hrazeny z dobrovolného vstupného, zbytek uhradí NR.
g) František Reichel informoval o přípravě Oblastní pouť SFŘ na Hrádek
u Vlašimi 19. 9.
h) Lída Holásková telefonicky informovala NR o přípravách Podzimního formačního
semináře v Brně 17. 10. Přihlášky do 15. září. Pokud se nepřihlásí alespoň 15 bratří,
bude seminář zrušen a odložen na jaro 2021.
i) NR projednala plán akcí pro příští rok – příloha č. 1
j) František Reichel informoval o přípravě Zpravodaje NBS – uzávěrka 5. 9.
k) Luboš Kolafa informoval o stavu našich webový stránek a o potřebě aktualizace
informací o MBS. NR schválila doplnit chybějící informace podle dostupných dat na
sekretariátu. NM vyzval členy národní rady k povzbuzení ministrů svých patronátních
MBS, aby dali souhlas se zveřejněním kontaktu na konkrétní osobu ve společenství.
4) Mezinárodní bratrské společenství
a) Markéta Kubešová informovala o termínu generální kapituly v SFŘ v Římě ve
dnech 14. - 22. listopadu 2021
b) Markéta Kubešová informovala o tématu CIOFS pro formaci – Konstruktivní
dialog v rodině – text je k dispozici na našem webu pro formaci v MBS a bude
uveřejněn ve Zpravodaji.
b) František Reichel informoval o setkání ministrem NBS Slovenska 17. 7. v Žilině.
NR schválila posunutí termínu na společné zasedání NR ČR a SR pro příští NR.
c) Možnost odběr časopisu Františkánská rodina bude zveřejněna ve Zpravodaji.
5) Hospodaření
a) Marie Richterová poslala elektronicnou poštou zprávu o hospodaření za období
25.6. - 3.9.2020 – NR jednomyslně schválila – viz příloha č. 2
b) NR vzala na vědomí zprávu Marie Richterové o stavu plateb členských příspěvků
od jednotlivých MBS za rok 2020.
c) NR jednomyslně schválila finanční příspěvek NBS pro Hospic Na blízku 5000 Kč,
pro IFS 3000 Kč a pro chudé ve světě 5000 Kč na konto Charity ČR pro Libanon.
6) Publikace
a) Luboš Kolafa informoval o předání do tisku publikace Všechno má svůj čas – nové
pražské kostely. Od nakladatele odebereme 500 ks v ceně 64 000 Kč. František
Reichel obdrží 20 ks pro autory a propagaci knihy, do farností nových kostelů
v publikaci bude předáno po jednom výtisku jako dárek s možností objednání knih –
zajistí Pavel Vaněček.
b) Luboš Kolafa informoval o přípravě publikace „Cestou pokory“ k výročí 800 let
založení našeho řádu – předpokládaný termín vydání květen 2021. NR souhlasí s
vydáním dvou knih, které budou stejného formátu, jedna část bude o historii řádu a
druhá část o svědectví bratří.
c) Informační letáčky + záložky – byly vydány v květnu 2020 – budou předávány do
MBS na našich akcích a poutích. Informace a instrukce byly ve Zpravodaji.
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d) „Manuál pro duchovní asistenty“byl rozeslán v elektronické podobě našim
duchovním asistentům a ministrům MBS, Marie Richterová zajistí vytištění tří
výtisků (pro archivaci apod.)
e) NR projednala možnost vytištění propagačních kalendářů na příští rok. Možnosti,
projednání a hlasování bude provedeno elektronickou poštou – zajistí Luboš Kolafa
7) Různé
a) Putování ikony MFF – zatím nebylo po přerušení vzhledem k pandemii koronaviru
obnoveno.
b) Luboš Kolafa připravil návrh programu na Františkánskou pouť do Assisi 8. - 15. 5.
2021 a nabídky cestovních kanceláří. NR jednomyslně schválila putovat s CK Miklas.
Duchovní doprovod NR budeme ještě hledat mezi duchovními asistenty SFŘ.
– příloha č. 3
c) František Reichel upozornil na letošní Den chudých 15.11. – ať se každý zamyslí
jak se konkrétně věnovat především lidem na okraji společnosti ve svém okolí.

Příští zasedání NR bude 5. 12. 2020 v Brně, v čase 10.00 – 15.30 hodin.
Zapsal: Zdeňka Nečadová
Kontroloval: František Reichel
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