Věc: Vyhlášení svolání volební národní kapituly

Č.j.: 7/21

Milé sestry, milí bratři,
po projednání v národní radě dne 27. 02. 2021 svolávám volební národní kapitulu
Národního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v České republice na
dny 17. 9. – 19. 9. 2021 do Poutního domu na Svatém Hostýně k projednání a schválení
některých bodů národní kapitulou a k provedení voleb národního ministra a členů národní
rady pro další tříleté období.
Národní kapitule bude předsedat generální ministr řádu Tibor Kauser. Za Generální
duchovní asistenty přijede Fr. Pedro Zitha OFM.
Místní bratrská společenství vyšlou na volební národní kapitulu své delegáty podle
pokynů v příloze. Delegátem může být jen člen MBS SFŘ s trvalou profesí, který byl řádně
delegován na shromáždění MBS a se svým delegováním souhlasí. To samé platí pro
delegáty, které zároveň navrhuje rada jako kandidáty do služby v národní radě.
Vyplněné Potvrzení o účasti na volební národní kapitule a navržených kandidátech zašlou
ministři MBS nejpozději do 30. 6. 2021 na sekretariát národní rady. Termín je důležitý pro
včasné objednání ubytování a prostor na Sv. Hostýně. Případné změny v kandidátech,
nahlášení náhradníků je pak třeba poslat nejpozději do 10. 9. 2021 národní radě.
Navržení kandidáti do služeb v národní radě jsou zváni k účasti zasedání národní rady
11.9.2021 v Brně v klášteře Kapucínů jako hosté.
Nebojte se přispět svými schopnostmi a dovednostmi a zapojit se do služby
národního společenství.
Více v přílohách 1 - 4 (Po přečtení příloh může každý člen řádu svobodně reagovat svými
návrhy a připomínkami a psát národní radě. Návrhy budou projednány nejpozději na
zasedání rady 11. září v Brně.)
Jiří Šenkýř OFS v roce 2015:"Kapitula je oslavou. Slavit znamená zpřítomňovat. A my na kapitule
činíme přítomným samotného Krista, Ježíše Krista, který učí, Ježíše Krista, který slouží, Ježíše
Krista, který se modlí. Kapitula má vždy být slavena v duchu obrácení (konverze), protože jde o
hledání větší dokonalosti života podle Řehole, které probíhá v bratrském společenství. K tomu
využijme i své modlitby a rozjímání nad naším způsobem života podle sv. Františka. Vše musí být
konáno v duchu služby podle Ježíšova příkladu a v Duchu svatém. Službu našim sestrám a bratřím
v řádu svěřujeme do rukou našeho Pána a prosím všechny o modlitbu za zdárný průběh volby členů
nové rady, kteří se budou snažit plnit naše přání a vize v dalším období."
Navrhovaní kandidáti budou pozváni na zasedání NR 11. 9. 2021 ve 12,00 hod. do Brna.

Pokoj a dobro.
V Plzni dne 5. 4. 2021
v období Velikonoc
br. Luboš Kolafa OFS
národní ministr NBS SFŘ v ČR

Přílohy Svolání národní kapituly v roce 2021:
1. Předběžný program kapituly NBS SFŘ v ČR - Tři dny na Hostýně s Duchem svatým
2. a 4 Předběžný program nevolební části národní kapituly v sobotu dopoledne : schválení
Jednacího a volebního řádu kapituly a schválení změny textu národních stanov
5 Potvrzení o účasti delegátů na VNK - ministři poslat do 30.6.2021
6. Pomůcka podle Čl. III.2. národních stanov
7. Pomůcka pro výběr kandidátů do služeb
8. Modlitba za VNK pro období do kapituly
9 Navrhované cíle příští národní radě - všichni členové mohou do září doplnit další body
10Financování národní kapituly

Příloha Svolání kapituly č. 1

Tři dny na Hostýně - předběžný program slavení
národní kapituly
Pátek 17.9.2021
16:00 – 18:00 registrace a ubytování delegátů
18:15 františkánská večeře (každý něco doveze)
19:00 mše svatá + nešpory
20:00 setkání národní rady s delegáty
22:00 kompletář

Sobota 18.9.2021
7:00 ranní chvály
7:30 snídaně pro delegáty
8:00 – 9:30 registrace delegátů (předsíň před sálem u jídelny), podávání návrhů na kandidáty do
NR. Setkání NR s mezinárodní delegací.
10:15 mše svatá s prosbou o pomoc Ducha svatého (Bazilika – poutní mše svatá)
delegáti se ihned po mši přesunou do jednacího sálu.!!
11:15 NM zahájí zasedání národní kapituly (program dopoledního zasedání viz příloha 2)
13:15 oběd pro delegáty
14:15 Volební kapitula (viz jednací řád volební kapituly)
18:30 večeře pro delegáty
19:30 modlitba růžence + nešpory
20:00 beseda s generálním ministrem a předsedou duchovních asistentů CIOFS
- generální ministr Tibor Kauser a Pedro Zitha OFM.
22:00 kompletář

Neděle 19.9.2021
7:00 ranní chvály
7:30 snídaně pro delegáty
8:30 Krátké vstupy nově zvolených členů rady
- diskuse a návrhy delegátů k programu volebního období
- domluvení prvního zasedání NR spolu s bývalou národní radou (kontakty)
10:30 mše svatá se slavnostním slibem nové NR
12:00 oběd pro delegáty
Co si vzít sebou a jak na ubytování a stravu a úhradu najdete v pokynech v příloze 2. V dalších
přílohách naleznete návrhy jak vybírat delegáty a kandidáty do služeb, volební řád pro kapitulu,
návrh změny národních stanov. Je dost času na vaše případné nápady a připomínky. Pište národní
radě. Vaše návrhy projednáme 11.9.2021 na zasedání národní rady v Brně.

Příloha č.2 - vytiskněte pro delegáty

Dopolední program národní
kapituly sobota 18. 9. 2021
11:15 Zasedání národní kapituly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13:15
14:15

Sdělení výsledku registrace delegátů - stav pro hlasování (sekretářka)
Schválení jednacího a volebního řádu (zástupce ministra) (příloha 3)
Hlasování ( sekretářka určí skrutátory a sdělí výsledek kapitule)
Přečtení národní radou schválené změny textu Národních stanov (ministr) (příloha4)
Hlasování ( sekretářka sdělí výsledek kapitule)
Zpráva o hospodaření a životě NBS SFŘ v ČR za období 2018 – 2020 (revizoři účtů a
ekonom)
představení návrhů na směřování řádu v příštím volebním období (formátor)
diskuse (řídí člen rady
seznámení s kandidátkou nové NR + představení kandidátů ?(bude-li čas. pokračování po
obědě) (Zástupce mezinárodní rady)
oběd
Pokračování jednání volební kapituly
 Pokračování seznámení s kandidátkou nové NR + představení kandidátů
 Volby nové národní rady a jejich potvrzení dle Rituálu (řídí zástupci z mezinárodní
rady)

Prosba:
Na programu zasedání kapituly je dopoledne hodně bodů k projednání a odhlasování.
Od delegátů se proto předpokládá, že se ihned po mši odeberou do volební místnosti. Prosím
opravdu se nikde nezdržujte. Hned na začátku vás musí sekretářka sečíst.
Jednací a volební řád a návrh změny si prosím prostudujte již doma. Vaše připomínky je
potřeba posílat nejpozději do 10.9.2021 na národní radu k jejich projednání. Na zasedání
kapituly na dlouhou diskuzi není čas!
Při jednání kapituly a hlasování o schválení se předpokládá znalost těchto dokumentů už z domova.
Moc děkuji za tyto projevy ohleduplnosti k organizátorům.
Podrobněji k hlasování dopoledního zasedání kapituly:
body 3 a 5 Rozhoduje přítomnost nadpoloviční počtu voličů a většina při hlasování rozhoduje o
výsledku. Při nerozhodném počtu hlasů se hlasování opakuje.

Příloha č.3 - vytiskněte pro delegáty

Jednací a volební řád volební
národní kapituly SFŘ v ČR
slavené ve dnech 17.9.-19.9.2021
na sv. Hostýně


Jednání národní kapituly řídí národní ministr nebo jim pověřený člen národní rady v souladu
se schváleným programem, jednacím řádem, národními stanovami a Generálními
konstitucemi.



Volební národní kapitule předsedá delegát generálního ministra SFŘ, který z účastníků
kapituly s hlasovacím právem určí jednoho sekretáře a dva skrutátory k zajištění potřebných
administrativních úkonů. Volby národního ministra a ostatních volených členů národní rady
řídí a potvrzuje delegát generálního ministra SFŘ dle čl. 76 – 79 GK a Rituálu.



Sekretář ověří řádnost registrace delegátů, sdělí delegátovi GM a národní kapitule kolik
účastníků s aktivním volebním právem je na kapitule přítomno a zda je usnášeníschopná.
Rovněž pořizuje zápis z jednání národní volební kapituly.



Volby národního ministra a členů NR jsou tajné, každý účastník kapituly s aktivním
volebním právem (delegáti a sekulární členové odstupující NR) má v každé volbě jeden
hlas. Volí se kapitulou schválený počet sekulárních členů NR do služeb (na kandidátce
sestavené NR navrhujeme celkově 10 členů, v případě dalších návrhů z řad kapituly je
možná zvýšit počet členů rady maximálně na 12 členů): národního ministra, zástupce
národního ministra, sekretáře, formátora, hospodáře, zástupce národního bratrského
společenství (NBS) v mezinárodní radě a 4 - 6 členů plnících dlouhodobější úkoly dle
potřeby NR a NBS. Jeden z členů rady je volen do služby náhradníka zástupce NBS
v mezinárodní radě.



Volba sekulárních členů NR probíhá jednotlivě dle služeb, kdy po představení kandidátů na
obsazovanou službu volič napíše na volební lístek jméno a příjmení toho jednoho kandidáta,
kterého do služby volí, nebo odevzdá prázdný lístek, když nevolí nikoho (zdržel se volby).
Stejně probíhá i volba náhradníka zástupce NBS v mezinárodní radě.



Skrutátoři po každé jednotlivé volbě posbírají od voličů příslušné volební lístky, zkontrolují
jejich počet, správnost vyplnění, sečtou hlasy pro jednotlivé kandidáty a sdělí výsledek
volby předsedajícímu a sekretáři, který po souhlasu předsedajícího vyhlásí výsledek volby
dle rituálu.

Příloha č.4 - vytiskněte pro delegáty
Změna v textu národních stanov a její schválení kapitulou.
Národní rada jednomyslně rozhodla o změně textu národních stanov kap.III čl.2
NS: III. : Úprava národních stanov národní radou platí do nejbližší národní kapituly,
která je oprávněna o ní rozhodnout. Její rozhodnutí je následně zasláno ke schválení
Mezinárodní radě SFŘ.
Kapitula bude rozhodovat o následující změně v textu národních stanov.

Původní text - Národní stanovy III.3. Národní rada a národní
ministr čl. 2 :
2.
Národní rada má celkem 11 členů. Jsou to národní ministr a 7 dalších sekulárních
františkánů zvolených do služeb: zástupce národního ministra, sekretáře, formátora, hospodáře
(ekonoma), člena mezinárodní rady a dalších členů plnících dlouhodobější úkoly dle potřeby NR a
NBS.

Nový text ke schválení - Národní stanovy III.3. Národní rada a
národní ministr čl. 2 : (je dodáno slovo nejméně)
2.
Národní rada má nejméně 11 členů. Jsou to národní ministr a nejméně 7 dalších
sekulárních františkánů zvolených do služeb: zástupce národního ministra, sekretáře, formátora,
hospodáře (ekonoma), člena mezinárodní rady a dalších členů plnících dlouhodobější úkoly dle
potřeby NR a NBS.

Změna umožní i právně být pružnější v potřebách počtu členů v radě.

Příloha 5 - Potvrzení o účasti na volební národní kapitule na Sv. Hostýně
Místní bratrské společenství SFŘ:________________________________________
Počet členů s trvalou profesí:

Počet členů s dočasnou profesí:

jméno a příjmení zvoleného delegáta:

služba v MBS

jméno a příjmení zvoleného náhradníka:

služba v MBS

kandidáti do NR z MBS:

Datum: ______________

Pro jakou službu
jej navrhujete? / V
jaké službě sloužil
ve vašem MBS

vyjádření souhlasu: podpis

_________________________
podpis ministra MBS

Prosíme, nepřehlédněte:


Potvrzení zašlete nejpozději do 30. 6. 2021! na adresu sekretariátu nebo naskenované
na e-mail ZdenkaNecadova@seznam.cz a originál pak přivezte na kapitulu.



Strava a nocleh bude hrazena dobrovolným příspěvkem - viz příloha o financování č. 8
Nezapomeňte vzít s sebou psací potřeby.




Napište, zda potřebujete odvoz nebo zda máte volné místo v autě:
Nabízím dopravu : počet míst: ____
na trase: ______________
Potřebuji dopravu: z místa: ______________

Stravování a nocleh na Sv. Hostýně
prosíme, vyplňte údaje – slouží k rezervaci v poutním domě:
Jméno a příjmení
adresa bydliště a telefon
Pátek 17. 9.

snídaně

oběd

X

X

večeře

nocleh

X

X

večeře

nocleh

X

X

večeře

nocleh

X

X

večeře

nocleh

X

X

večeře

nocleh

Sobota 18. 9.
Neděle 19. 9.

Jméno a příjmení
adresa bydliště a telefon
Pátek 17. 9.

snídaně

oběd

X

X

Sobota 18. 9.
Neděle 19. 9.

Jméno a příjmení
adresa bydliště a telefon
Pátek 17. 9.

snídaně

oběd

X

X

Sobota 18. 9.
Neděle 19. 9.

Jméno a příjmení
adresa bydliště a telefon
Pátek 17. 9.

snídaně

oběd

X

X

Sobota 18. 9.
Neděle 19. 9.

Jméno a příjmení
adresa bydliště a telefon
Pátek 17. 9.

snídaně

oběd

X

X

Sobota 18. 9.
Neděle 19. 9.

X

X

příloha č.6 - V dokumentech najdeš na str. 93. Text níže je odtud zkopírován
III.2. Národní kapitula
1.
Reprezentativním orgánem bratrských společenství, která existují v rámci NBS,
s legislativní a volební pravomocí i s právem rozhodnout je národní kapitula, která v souladu
s Řeholí a Konstitucemi může činit legislativní rozhodnutí platná pro její národní teritorium, tj.
Českou republiku.
2.
Národní kapitulu svolává národní ministr jako volební národní kapitulu k provedení
voleb národního ministra a členů NR, volených z řad sekulárních františkánů z českého NBS;
nebo jako nevolební národní kapitulu k rozhodnutí o věcech závažných pro život NBS. Volební
národní kapitulu svolává každé tři roky, nevolební národní kapitulu na doporučení NR nebo na
žádost MBS, jejichž členové představují nejméně 1/3 sekulárních františkánů s trvalou profesí
v NBS. Volební národní kapitule předkládá NR zprávu o hospodaření a životě NBS za období
své služby. Zpráva obsahuje i výsledek prověření stavu financí a trvalého majetku NBS dle bodu
2.l) čl. 66 GK.
3.
Svolání národní kapituly spolu s jejím programem vyhlašuje národní ministr po
projednání v NR písemně všem místním bratrským společenstvím nejméně 60 dnů před jejím
konáním. Současně se místním bratrským společenstvím zašlou i příslušné podklady projednané
NR.
4.
Místní bratrská společenství vysílají na národní kapitulu své delegáty, řádně zvolené
na shromáždění MBS. Delegátem může být pouze člen MBS s trvalou profesí, který se svým
zvolením souhlasí. Ministr MBS má právo být delegátem na národní kapitulu, pokud nesouhlasí
s delegací, přechází toto právo na jeho zástupce. Maximální počet delegátů z jednotlivých
místních bratrských společenství včetně delegovaného ministra (zástupce ministra) je určen
počtem jejich členů s trvalou a dočasnou profesí:

MBS s 5 – 9 členy = 1 delegát
10 – 15 členy = 2 delegáti
16 – 25 členy = 3 delegáti
26 – 35 členy = 4 delegáti
MBS nad 35 členů = 4 delegáti a na každých započatých 15 členů nad 35 jeden další delegát
MBS může zvolit současně s delegáty za stejných podmínek jednoho náhradníka pro nahrazení
kteréhokoli zvoleného delegáta, který se nemůže na národní kapitulu dostavit. Nastane-li taková
situace, stává se náhradník delegátem namísto něho.

5.
Ministr MBS zašle NR nejpozději 20 dnů před konáním národní kapituly jmenný
seznam delegátů národní kapituly a jméno náhradníka. Dále uvede počet členů MBS s trvalou a
dočasnou profesí, a v případě volební kapituly přiloží návrh kandidátů na služby v NBS, pokud
MBS kandidáty navrhuje. K návrhům kandidátů na služby v NBS přiloží jejich písemné
prohlášení, že v případě zvolení službu přijmou.

6.
Národní kapitulu tvoří její účastníci s hlasovacím právem a bez hlasovacího práva.
Účastníky s hlasovacím právem pro volby a rozhodování jsou zaregistrovaní delegáti MBS a
sekulární členové odstupující NR včetně národního ministra. Registrace končí zahájením
národní kapituly. O pozdější registraci delegátů, kteří se dostavili na národní kapitulu po jejím
zahájení, rozhoduje národní kapitula. Účastníky s hlasovacím právem jsou rovněž národní
duchovní asistenti, nemají však hlasovací právo při volbách a při rozhodování o ekonomických
záležitostech. Volby jsou tajné a pasivní volební právo mají všichni členové NBS s trvalou
profesí. Národní ministr se souhlasem NR zve na národní kapitulu hosty jako další účastníky
bez hlasovacího práva.
7.
Národní kapitula je usnášeníschopná a může konat platné volby, je-li jednání
přítomna nadpoloviční většina těch, kdo mají [aktivní] volební právo. Počet těch, kdo mají
[aktivní] volební právo, je roven celkovému počtu delegátů stanovených podle čl. III.2.4, kteří
byli nahlášeni NR podle čl. III.2.5 těchto stanov, zvětšenému o celkový počet členů odstupující
NR. Při volbách a rozhodování o ekonomických záležitostech se do tohoto počtu nezapočítávají
národní duchovní asistenti. Volba nebo rozhodnutí jsou platné, získají-li při dodržení
stanovených podmínek potřebnou většinu hlasů přítomných účastníků s hlasovacím právem na
usnášeníschopné kapitule. K přijetí rozhodnutí stačí nadpoloviční většina. Každý účastník
s hlasovacím právem má jen jeden hlas. Národní kapitula schvaluje program jednání a rozhoduje
o přednesených návrzích účastníků. Předsedá jí národní ministr nebo jím pověřený člen NR,
pokud se jedná o volební národní kapitulu, platí čl. 76 GK. Rozhodnutí národní kapituly je
závazné pro celé NBS.
8.
Kandidáty na služby v NBS - národního ministra a volené členy NR - mohou
navrhovat MBS, NR a členové NBS s profesí přítomní na kapitule pouze s písemným souhlasem
navrhovaného kandidáta. Návrhy kandidátů na jednotlivé služby předkládají oprávnění účastníci
nejpozději do zahájení jednotlivých voleb. Volby se zahajují modlitbou dle Rituálu.
9.
Kandidáti na služby i ti, kdo je navrhují, si musí být vědomi, že služba je
zodpovědným úkolem, který vyžaduje schopnost rozhodovat se ze znalostí věci a ochotu
věnovat službě potřebný čas a úsilí. Proto se ke kandidatuře velmi doporučuje i souhlas
manželského partnera kandidáta, pokud kandidát žije v manželství.
10.
Volby kandidátů do služeb probíhají dle pravidel stanovených Konstitucemi,
Národními stanovami a volebním řádem, schváleným stávající národní kapitulou, který tato
pravidla pouze doplňuje o technické podrobnosti způsobu voleb.

Příloha 7 - tisk pro místní MBS - volba kandidátů
Pomůcka pro návrh kandidátů a předpoklady pro jejich službu
Úkoly národní rady se v mnohém podobají službě místních rad a dobře je z místních rad známe.
Úkolem Národní rady je zajistit služebnou pomoc všem členům v řádu, všem místním radám.
Jejím úkolem je koordinovat, podporovat, a také společně hledat duchovní a františkánský nadhled
pro jednotlivá znamení doby, zajistit spolupráci s církví, zajistit nezbytnou administrativu a
ekonomiku řádu, či právní zodpovědnost.
Dále stručně vypisuji úkoly jednotlivých členů národní rady
Stručně úkoly jednotlivých členů rady
(i když dál se mluví zdánlivě v mužském rodu myslí se současně i rod ženský)
Úkolem ministra je svolávat zasedání rady a koordinovat celou její činnost ve všech oblastech,
kterými se zabývá.
Úkolem zástupce ministra je: spolupracovat s ministrem a podporovat ho v jeho činnosti a
především vykonávat činnosti, kterými ho pověřila rada - například jednou ročně koordinuje
přípravu setkání ministrů.
Předpoklady pro službu ministra a jeho zástupce
 Měl(a) by mít
 zkušenost s vedením místního bratrského společenství
 vizi směřování řádu v dalších letech a naslouchat každoročnímu setkávání ministrů
 schopnost jednat s církevní hierarchií a se státními orgány (být zodpovědný ve finančním
hospodaření, schopen řídit zasedání národní rady a být psychicky odolný).
 ovládat počítač, elektronicky komunikovat, řídit auto a alespoň v základech znát jeden
světový jazyk.
 mít základní teologické vzdělání, např. projít institutem Františkánských studií
 schopnost napsat článek do médií, komunikovat s médii
 souhlas manžela/ky s kandidaturou.
Úkolem sekretáře je: Na základě potřeb ministra a celé rady vypracovávat oficiální dokumenty,
vést archiv a registr členů a všechny písemnosti týkající se místních společenství
Předpoklady pro službu sekretáře:
 Měl(a) by mít
 znalost Dokumentů řádu a umět se v nich orientovat
 znát práci s počítačem, aby mohl vytvářet oficiální dokumenty řádu
 umět spolupracovat s archivářem řádu
 pečlivost, obětavost a dostatek času.

Úkolem formátora je koordinovat formační aktivity jak národní rady, tak oblastních akcí a
respektovat přitom především formaci, kterou nabízí mezinárodní rada.
Jednou ročně koordinuje přípravu národního formačního semináře.
Koordinuje přípravu a následně schválení pomůcek pro formaci noviců.
O tématech rozhoduje spolu s celou radou a může si vytvořit tým spolupracovníků
Předpoklady pro službu formátora
Měl(a) by mít
 znalost Dokumentů, zvláště Řehole Hlava II. Způsob života.
 Znalost Františkánských pramenů a církevních dokumentů.
 schopnost pravidelně sledovat formaci z CIOFS a učení papeže.
 Organizační schopnosti /např. zajistit jednou ročně formační seminář/.
Úkolem ekonoma je pečlivě spravovat obdržené příspěvky a připravovat rozpočet, předkládat
účetnictví národní rady, spravovat zvláštní účty na sbírky.
Předpoklady služby ekonoma:
Měl(a) by mít
 Znalost jednoduchého účetnictví.
 Zodpovědnost v hospodaření s penězi.
Úkolem člena mezinárodní rady je zajistit oboustranný písemný či telefonický styk s radou vyšší
úrovně. Koordinuje činnost svých pomocníků a překladatelského týmu. Účastní se mezinárodních
akcí a přináší o nich zprávu.
Předpoklady služby člena mezinárodní rady:
 Dobrá znalost některého z jazyků mezinárodní rady /angličtina, francouzština, italština,
španělština /
 Schopnost cestovat do zahraničí a tam reprezentovat českou národní radu
Úkolem dalších členů rady je
Být delegáty pro konkrétní místní bratrská společenství a pečovat o ně v průběhu celého období
Dále se mohou jednotliví členové rady ujmout koordinace různých komisí či týmů složených z
dlouhodobých spolupracovníků NR
Předpoklady služby dalších členů rady:
Měl(a) by mít
 Znalost Dokumentů řádu a umět podle nich vykonávat bratrské vizitace a řídit volební
kapituly
 Ochotu spolupracovat s přidělenými MBS (ideální by bylo, kdyby byl bydlištěm v příslušné
diecézi a staral se tak o sobě nejbližší MBS)
 osobitou vlastnost či zkušenosti, které bude přínosem pro činnost NR a řízení komisí
Úkolem národních duchovních asistentů, kteří jsou právoplatnými členy rady v rozhodování
(kromě ekonomiky) je řídit se manuálem pro duchovní asistenty při zasedání a spolupráci s úkoly
národní rady, především však dohlížet na spiritualitu řádu a alespoň 1 x za tři roky uspořádat
setkání duchovních asistentů na všech úrovních služby pro předání vzájemných zkušeností z MBS.

V předešlém sezamu úkolů členů národní rady jsem využil předpoklady pro službu v národní radě,
které sepsal Jiří Šenkýř v roce 2015, ale jsou platné i dnes a cituji jeho text i v dalším odstavci:
"Proto všichni, kteří se chystáme na volební kapitulu, se znovu seznamme s posláním
našeho řádu podle Řehole a Konstitucí a s úkoly, pro které jsme povoláni. Vyberme
takové lidi do služeb v Národní radě tak, aby byli schopni vykonat to, co je potřeba.(GK
čl. 65 – 67 /str. 50 – 52/ a Národních stanov /str. 92 – 96/.) Není možné, aby za
kandidáty byli vybráni členové jen proto, že o to sami usilují nebo jen proto, že jsou
ochotni kandidovat, ale potřebují vaše schválení a doporučení... Bylo by přínosné, aby
ministr společenství nejen podepsal navržení kandidáta za místní radu, ale připojil i
stručné hodnocení a proč jej rada doporučila. Před volbou by mohla být tato informace
z MBS poskytnuta všem delegátům k usnadnění rozhodování. "
Zároveň však já, za sebe, povzbuzuji všechny, abyste byli ochotní využít své dary od Pána pro službu
druhým. Mnohé, čemu se nám dnes nedostává, doplní Duch svatý svojí mocí. Vím to ze své
zkušenosti, protože právě já v plné míře neodpovídám všem výše uvedeným požadavkům na
službu. Odvahu. Nebojte se!
národní ministr SFŘ v ČR
Luboš Kolafa OFS

Příloha 8

Modlitba za volební kapitulu NBS SFŘ v ČR pro roky 2021-2024
Hostýn 17.9 -19.9.2021
Nejslavnější Bože, chválíme Tě za vše, co jsi stvořil, za Tvou neustálou přítomnost
ve světě a za úžasný dar našeho františkánského povolání.
Děkujeme Ti za bratry a sestry v našem Sekulárním františkánském řádu a prosíme tě
o vedení Duchem svatým při přípravě volební kapituly, výběru kandidátů a volbě
členů Národní rady.
Prosíme Tě, veď nás, posiluj nás a povolávej nás ke službě, ať naplníme to, co od nás
očekáváš. Ty sám Pane, posiluj ty, které vyvolíš na kapitule, aby znali bratry a sestry,
kterým slouží a sloužili jim s apoštolskou horlivostí a láskou.
K tomu ať nám pomáhají blahoslavená Panna Maria, svatý František, svatá Klára,
svatý Antonín, svatá Alžběta, svatý Ludvík, svatá Anežka Česká
a všichni
svatí Františkánské rodiny.
AMEN

Modlitba za volební kapitulu NBS SFŘ v ČR pro roky 2021-2024
Hostýn 17.9 -19.9.2021
Nejslavnější Bože, chválíme Tě za vše, co jsi stvořil, za Tvou neustálou přítomnost
ve světě a za úžasný dar našeho františkánského povolání.
Děkujeme Ti za bratry a sestry v našem Sekulárním františkánském řádu a prosíme tě
o vedení Duchem svatým při přípravě volební kapituly, výběru kandidátů a volbě
členů Národní rady.
Prosíme Tě, veď nás, posiluj nás a povolávej nás ke službě, ať naplníme to, co od nás
očekáváš. Ty sám Pane posiluj ty, které vyvolíš na kapitule, aby znali bratry a sestry,
kterým slouží a sloužili jim s apoštolskou horlivostí a láskou.
K tomu ať nám pomáhají blahoslavená Panna Maria, svatý František, svatá Klára,
svatý Antonín, svatá Alžběta, svatý Ludvík, svatá Anežka Česká
a
všichni svatí Františkánské rodiny.
AMEN

Příloha 9 - tisk pro delegáty
Každá nová národní rada potřebuje do svého startu předání podnětů a hlavně důvodů
pro ně od předešlé národní rady. Předběžně sepisujeme tyto body a očekáváme i od vás
další návrhy.
Kromě pokračování v běžné agendě národní rady, do níž patří především služba všem MBS i jednotlivým jejich
členům, organizování národních akcí, vydávání publikací, dále péče o průběžný kontakt s mezinárodní radou a
předávání jejich materiálů do češtiny nebo slovenštiny, také plnit požadavky ekonomické i právní a pečovat o
archiv řádu, korespondenci apod., navrhujeme se v příštím období zaměřit na:

Navrhované DUCHOVNÍ CÍLE příští Národní rady








Modlit se, chválit, děkovat, povzbuzovat, sdílet se a vše předkládat Pánu s důvěrou, vírou a
odevzdaností do Jeho náruče.
Zapojit do modlitebního týmu co nejvíce členů řádu
Prohlubovat františkánskou a služební spiritualitu profesních členů formací novými
formačními pomůckami
Připravit pomůcky pro formaci noviců zaměřenou na služby v řádu
Formační semináře plánovat v souladu s formací CIOFS (doplněnou o naše místní potřeby)
Nadále pokračovat v setkávání ministrů řádu a více všechny členy zapojit do úvah o životě
řádu v 21. století
Probouzet touhu po naslouchání Duchu, po návratu k Bohu a následování Krista a tím
usilovat po vzoru sv. Františka o všeobecné sjednocování v dnešním světě trpícím
mnohočetným úsilím o rozdělování.

Navrhované ORGANIZAČNÍ CÍLE příští Národní rady









Trpělivě a s bratrskou lásku povzbuzovat k bratrskému životu ty kteří se přestali do života
řádu zapojovat a zvláště ty, kterým to jejich stáří a nemoc neumožňuje. Pokračovat v
láskyplné péči o seniory a nemocné v řádu i o ostatní potřebné
Pokračovat v průběžném hledání spolupracovníků pro službu v řádu. Zapojovat ochotné
bývalé členy národních nebo místních rad jako poradce národní rady.
Naslouchat návrhům všech členů řádu a dále podporovat diskuzi o životě v řádu v 21. století
Pokračovat v rozvíjení oblastní služby v místních společenstvích, dále sledovat cestu užší
spolupráce a zlepšení pomoci delegáta NR místní oblasti, který bude také pomáhat
zajišťovat osobní kontakty s některými více odloučenými. Ještě lépe propagovat místní
oblastní akce.
Dále rozvíjet naši publikační činnost a napomoci vzniku fondu pro publikační činnost nejen
pro národní radu, ale i pro oblastní akce (knihy, formační pomůcky, filmový dokument,
semináře, plakáty, pozvánky apod). Určit a definovat evangelizační poslání publikační
činnosti. Zohlednit požadavky členů na formu Zpravodaje. Informovat celý řád měsíčně o
dění v řádu na webu nebo maily.
Zjednodušit agendu NR (např. zřídit elektronickou kancelář s přístupem pro všechny členy
NR a tak si snadněji vyměňovat a upravovat veškeré dokumenty.) Zvát spolupracující členy
na zasedání NR. Hledat další cesty jak být ve styku při budoucím omezení setkávání.
Zjednodušit systém národních akcí a poutí. Zajistit všechny chybějící volební kapituly a
bratrské a pastorační návštěvy v MBS.

Příloha č.10 - financování projednat na zasedání MBS při volbě delegátů
Financování bude ze strany delegátů a ostatních členů MBS DOBROVOLNÉ
MBS a delegáti mohou přispívat dvěma způsoby:



Mohou přispět předem nebo i po kapitule na speciální variabilní symbol
našeho bankovního účtu (v.s. : 2021) a to např. po dobrovolné sbírce v MBS
Mohou přispět také do schránky na dobrovolné dary přímo na Hostýně.

Předpokládaná cena pobytu na Hostýně
ubytování 2 noci:
1 lůžkový 400,- Kč
2-3 lůžka 350,- Kč
strava:
na pátek večer si každý přiveze svoji stravu (františkánská večeře)
Sobota : plná penze 290,- Kč
neděle (snídaně a oběd)
180,-Kč
Sál na dva dny
2000,- Kč
celkem při plné účasti je cena za jednotlivce : 900-, Kč
Při účasti 100 lidí (delegátů může být až 120) je cena pro národní společenství
cca 90 000,- Kč
Dalším výdajem je nemalé cestovné zahraničním delegátům. To však hradí
národní rada z rozpočtu.
Je pravdou, že někteří delegáti budou celé tři dny, jiní jen sobotu a pod. Dle
výše uvedených cen si každá rada MBS nebo účastník snadno spočítá své
náklady na volební kapitule. Rozhodnutí o případném příspěvku (daru) je zcela
v kompetenci každé rady a je dobrovolné.

Po hlasování národní rady sestavil Luboš Kolafa OFS

