
K synodalitě – Plzeňská diecéze 
Farnost / společenství:  

Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu Plzeň 
 
Moderátor: František Karel Ženíšek, OFS; Zapisovatel: Antonín Jaroslav Šedivý, OFS; 
Časoměřič: František Luboš Kolafa, OFS 
Kontakt: jpfs@email.cz; 607 607 511 
 
Základní otázka / název rozvíjející oblasti: I. Společníci cesty 

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě 
 
Účastníci jednání 25. 11. 2021: 
Karel Martin Duda, Zdislava Anežka Anna Karpíšková, OFS, František Luboš Kolafa, OFS, Ludvík 
Milan Kučera, OFS, Marie Františka Ludmila Kučerová, OFS, Anděla Ivanka Anna Ludínová, OFS, 
Ludvíka Dagmar Spíralová, OFS, Antonín Jaroslav Šedivý, OFS, František Karel Ženíšek, OFS, 
Jitka Moraveci  
 
Účastníci jednání 13. 1. 2022:  
Pio Tomáš Čihák, OFS, Zdislava Anežka Anna Karpíšková, OFS, František Luboš Kolafa, OFS, 
Ludvík Milan Kučera, OFS, Marie Františka Ludmila Kučerová, OFS, Jitka Moraveci, Ludvíka 
Dagmar Spíralová, OFS, Antonín Jaroslav Šedivý, OFS, František Karel Ženíšek, OFS  
 
Účastníci jednání 24. 2. 2022:  
Pio Tomáš Čihák, OFS, Karel Martin Duda, Zdislava Anežka Anna Karpíšková, OFS, František 
Luboš Kolafa, OFS, Ludvíka Dagmar Spíralová, OFS, P. Jan Nepomuk Svoboda, OFM, Antonín 
Jaroslav Šedivý, OFS, František Karel Ženíšek, OFS  
 
Otázky pro Národní radu SFŘ:  
1. Je SFŘ synodální?  

• po 2. vatikánském koncilu byla schválena nová řehole a podoba současného „terciářského“ 
řádu je velmi synodální; SFŘ má demokratickou rozhodovací a funkční základnu, kdy kněz 
(duchovní asistent z 1. řádu) je jedním z členů rady místního bratrského společenství; 
v SFŘ je mnoho proudů a větší volnost ve fungování MBS; je hodně omezeno zneužití moci; 
ve františkánství je širší sebereflexe; i v dějinách byly různé tendence (konvektuálové, 
kapucíni, observanti, minorité …); žijeme podle principu bratrství – mezi řeholníky i terciáři¨ 

 
2. Je synodalita obsažena v dokumentech (Řehole, Generální konstituce, Národní stanovy)? 

• jednoznačně ano (potvrzuje to i bratr překladatel nejnovějších dokumentů SFŘ) 
 
3. Je potřeba některá místa vykládat jinak než doposud?  

• asi ne; snad jen aktualizovat některé technické náležitosti (finance, audit hospodaření, 
vylučování členů …) 

 
4. Žije SFŘ synodálně?  

• jak kde; v našem MBS ano 
 
5. Konzultuje NR závažná rozhodnutí s MBS?  

• nemáme zkušenost, že by se tak dělo, ale po lednovém setkání ministrů MBS a duchovních 
asistentů v Brně vnímáme nové tendence; chybí nám také zkušenost s oblastními radami, 
kterou mají na Slovensku 

 
6. Konzultuje Rada MBS závažná rozhodnutí se členy MBS?  

• ano, jen některé členské záležitosti jsou nejdříve projednány v radě a teprve potom v celém 
společenství 
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7. Má každé MBS cíl, ke kterému směřuje?  

• dosud jsme se tímto nezabývali, ale vycházíme z řehole a stanov a vnímáme společné 
naladění pro františkánskou spiritualitu 

 
8. Má MBS misijní cíl?  

• naše MBS má misijní činnost – podporujeme v adopci na dálku indickou dívku; ale ve smyslu 
„vyjděte a obracejte“ asi ne, jedině v individuální rovině a v podávání svědectví 

 
9. Přinášejí členové lidem kousek radosti?  

• snažíme se; řada bratrů a sester má tento dar přinášet radost 
 
10. Chovají se členové synodálně?  

• myslíme, že ano 
 
11. Naslouchají si navzájem?  

• nasloucháme si, pravidelně se setkáváme, pomáháme si 
 
12. Nebojí se sdělovat svoje myšlenky ve společenství?  

• cítíme se svobodně, můžeme přijít s osobními názory 
 
13. Řídí společenství ministr, nebo duchovní asistent?  

• u nás ministr a rada, máme rozdělené kompetence 
 
14. Jak jsou trestáni členové, kteří porušili normy?  

• netrestáme a nechceme trestat; bratrsky se doprovázíme na společné cestě;  
 
15. Jak chápeme slovo „sekulární“?  

• „jsme ve světě“ – sloužíme lidem a Bohu jinak než 1. a 2. řád; spojujeme kontemplaci a 
službu; vnímáme různou intenzitu „sekulárnosti“ – podle osobních darů bratří a sester 

 
16. Jak chápeme slova „sociální přátelství“? 

• jde o prosociální chování bez limitů, předsudků, příslušnosti k nějakému společenství či 
církvi; bratrské, „samaritánské“ chování; Ježíš Kristus byl a je „největší sociální přítel“ 


