Národní rada SFŘ v ČR ze dne 10.1.2021.
Milované sestry a bratři,
využíváme této příležitosti, abychom vám v roce 2021 popřáli dostatek zdraví a hojnost odvážné
naděje spojené s radostí z toho, že jsme v přímém ve vztahu s Trojicí Boží a že patříme do
celosvětové františkánské rodiny.
Rok 2021 je rokem oslavy 800 let založení III. Řádu, sekulárních františkánů. Spolu s námi jej slaví
první řády bratří, druhé řády sester a třetí řády a kongregace řeholních sester, tedy celá naše
františkánská rodina.
Stejně jako kontemplativní sestry v druhém a řádové sestry třetím řádu si i my v Sekulárním řádu
velmi vážíme péče, kterou nám bratři z prvního řádu věrně a obětavě po celou dobu poskytují. V
průběhu 800 let našich dějin jsme pod jejich vedením vyrostli k dospělosti a stali jsme se
samostatným sdružením. Péče prvních řádů o nás je však i nadále velkou výsadou a předností,
kterou vlastníme před běžným farním společenstvím. Prosím dávejte najevo duchovním
asistentům svoji vděčnou lásku a to i tím, že se budete podílet na jejich výdajích při službě kterou
nám poskytují.
Od dekretu o ustanovení našeho samostatného řádu v roce 1995 uplynulo 25 let hledání našeho
místa ve františkánské rodině, v církvi i ve světě. V minulém roce 2020 a ani v tomto roce 2021
nebude jednoduché držet se tradice, kterou jsme za dobu naší samostatnosti v sekulárním řádu
vytvořili. Omezení v roce 2020 i v roce 2021 můžeme vidět jako příležitost hledat nové cesty jak
reagovat na výzvy blízké budoucnosti, jakým ‚směrem se zamýšlet nad posláním Sekulárního
františkánského řádu, hledat jak náš způsob života a naše františkánská spiritualita může přispět
pro naše okolí jak světské, tak církevní.‘ (Cituji z článku Jiřího Šenkýře Znamení doby: Laici v
církvi ze září 2020)
To co je pro nás všechny členy ve všech společenstvích samozřejmostí je nezapomínat na
stárnoucí členky a členy řádu, kteří pro své zdraví jsou často zbaveny možností být s námi a proto
je naší povinností být my s nimi. Prosím, abyste nejen v čase omezení, ale dlouhodobě jim věnovali
i nadále svoji pozornost. Telefonujte jim, pište jim dopisy a pokud vám to vaše situace dovoluje,
jednou za čas je osobně navštivte. Oni i my patříme do jedné františkánské rodiny, koluje v nás
společná obětavá krev Kristova. Na úřadě byste s tímhle argumentem neuspěli, ale před naším
Pánem ano. Řád je naše druhá nejbližší rodina. Další naši blízcí příbuzní jsou pak lidé z naší
farnosti.
Rušíme plánované pravidelné setkání služebníků MBS v roce 2021 a nahrazujeme jej
internetovým setkáním. Bude se konat dne 23.1 v 10,00 https://meet.google.com/wyu-qqkb-gan.
(návod na použití přikládám, ale samozřejmě to nebude nijak komfortní) Stejně jako při
každoročním setkávání v Petrinu v Brně, chceme i letos slyšet vaše názory, podněty a příběhy.
Jak se můžeme zapojit všichni?
Vymysleli jsme dotazník ( na druhé straně listu), který lze různými způsoby vyplnit a tak přispět k
vzájemnému povzbuzení na dálku. I když nebudete mít co sdělit k jednotlivým bodům nebo jen k
některým, napište alespoň přání ostatním MBS do roku 2021. Odpovědi pište mailem, nebo
osobním dopisem, nebo zatelefonujte. Nemusíte k tomu použít dotazník, napište osobní dopis.
Určitě potřebujeme vaše vyjádření k plánovanému vyhlášení národní kapituly a k navýšení
většího počtu volených členů do národní rady.
Děkujeme vám za upřímnost a odvahu mít naději a obětavou snahu překonávat různé překážky.
A přejeme sílu a obdarování Ducha Božího s Kristem naším Pánem v srdci a lásku Trojice Boží
Národní rada SFŘ v ČR

Dotazník pro služebníky MBS za rok 2020 k setkání ministrů 2021
(lze odpovědět na jednotlivé otázky do mailu nebo papírově poštou (L.Kolafa, Žlutická 5,323 00
Plzeň), nebo zavolat na číslo 602 306 284 Každé dopoledne 10,00-11,00 (kromě úterý)
TERMÍN do 21.1.2021(neváhejte s odpovědí a mluvte či pište od srdce a co nejdříve.)
MBS:……………….
Vyplnil: …………….
(kontakt)…………...
Jak často jste se v roce 2020 sešli ke společným modlitbám, nešporám a sdílení? (nebojte se napsat
skutečnost, většinou jsme na tom všichni stejně)………………………………………………………………………….

Jakým způsobem jste se povzbuzovali?……………………………..
Co byste popřáli ostatním společenstvím do roku 2021? ………………………………………...
Jakou máte představu o budoucnosti a životě národního společenství v příštím období 20212023? (přání, vize, nápady, setkání, poutě, zajímaví členové řádu, jak by měli lépe probíhat vizitace společenství)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jakou představu máte o náplni a rozsahu Zpravodaje národního společenství, která témata či
rubriky byste ocenili? Co byste změnili?………………………………………………………..
Kdo z vás byste chtěli odebírat časopis Františkánská rodiny, kterou vydává Slovenské národní
společenství?(předplatné 4 EU za rok.) Adresa odběratele:………………………………………………………….
Souhlasíte s tím, aby byla rozšířena národní rada o další minimálně 3 členy a tím se usnadnil
styk s místními společenstvími a znásobil prostor pro vzájemné povzbuzení? (Ano/ne) ………..
poznámka a vysvětlení:

Naše představa je, aby se do národní rady přihlásili členové, kteří mají blízko do oblastí MBS v
okolí měst jako je například Plzeňsko - Sušicko ,Liberecko - Trutnovsko, Praha a okolí, Hradec
Králové až Slatiňany , Jihlava – Jindřichův Hradec, Brno a okolí, Olomouc a okolí, Krnov až
Ostravsko , Havířov až Čeladná. Mapu společenství najdete na našem webu pod kontakty. Vyšší
počet členů národní rady by zjednodušil osobní styk pro oblasti. V okolních státech mají v radách
vyšší úrovně mnohem víc služebníků než u nás. Slouží totiž i v oblastních radách.
Co byste navrhovali za změny v kalendáři Národního společenství?
Navrhujeme v národní radě změnu k jednoduchosti - 3 akce za rok např.: březen národní setkání
služebníků, červenec až září celostátní národní pouť na různá poutní místa, říjen národní podzimní
formační seminář. Ostatní poutě a duchovní obnovy zařizují už nyní většinou místní společenství v
oblastech.
Napište i cokoliv jiného: …………..
Chceme vám poděkovat, že se tímto způsobem účastníte diskuze služebníků MBS v roce 2021.
Žijeme v sekulárním řádu, jehož jsme všichni platnými a rovnoprávnými členy a proto je v zájmu
nás všech o budoucnosti každým rokem komunikovat a tak reagovat na znamení doby.
Uvědomujeme si vaší velkou a obětavou službu ve vašich farnostech, v modlitebních skupinách, v
církvi, v klášterech, v léčebnách, domovech důchodců i v nemocnicích. Národní rada chce být
vašim služebníkem, který vám poskytne ve vaší službě františkánskou podporu a zorganizuje
vzájemné povzbuzení, abychom vytrvali a vykonali co máme vykonat jako lidé, křesťané a
františkáni.
Národní rada SFŘ v ČR
dne 10.1.2021

