
Formační zpráva - zasedání NR dne 5. 3. 2022, Praha 
 
6. – 11. února proběhla duchovní obnova SFŘ na téma: Síla naslouchání. Obnova proběhla 
vzhledem k pandemické situaci formou online. Zúčastnilo se 89 osob: 36 terciářů, 53 zvenčí. 
Děkuji Br. Kryštofovi Skibinskemu za ochotnou službu na semináři.  
 
Bratřím a sestrám byla nabídnuta možnost účasti na společných modlitbách za potřeby 
druhých, církve a světa, a to v průběhu měsíců únor a březen, pravidelně ve středu večer 
20:00 - 21:00. Modlitební večery Dva nebo tři v Ježíšově jménu (2n3JJ) pořádá společenství 
RUAH s laickými misionáři. Někteří terciáři přijali nabídku a účastní se modliteb.  
 
Hlavní myšlenky, podněty a doporučení z generální kapituly OFS v Římě z pohledu 
formace, které bychom měli naplňovat v naší formaci řádu na všech úrovních: 

- oživení společenství 
- vyhnout se akademickému jazyku ve všech formách materiálů 
- zaměření se na formaci služebníků 
- žít nadšeně a prorocky své františkánské povolání (Fr. Michael Perry OFM) 
- naše identita 
- bratrství, sdílení 
- misionářské působení 
- animace a řízení společenství 

 
S odkazem na jubileum 40. výročí Řehole našeho řádu připomínám poselství tohoto 
jubilea, které se má promítnout do formace SFŘ: 

- pravý význam pokání vychází z Ježíšova evangelia: radostné zvěsti. Sv. František vyslal 

do světa dva výkřiky: Ježíšovo ohlašování Božího Království a začátek kázání církve 

v den Letnic (P. Raniero Cantalamessa OFMCap) 

- budoucí formace řádu musí být orientována na bytí (Encarnatión del Pozo OFS) 

- „nová evangelizace novými letnicemi“: naslouchání, co Duch svatý říká církvi a 

následné konání 

 

Formace národního bratrského společenství SFŘ v tomto volebním období:  

- postavena na Eucharistii, Božím slovu, Duchu svatém 

2021 podzim: Boží láska, 2022 jaro: Hřích, podzim: Spása v Ježíši, 2023 jaro: Obrácení, 

vyznání, podzim: Dar Ducha svatého, 2024 jaro: Společenství  

 

Online formace národní rady SFŘ: termíny pro rok 2022: 17. 5., 20. 9. od 20:00 hodin. 

- čerpat z myšlenek františkánských osobností, participace NDA na formaci NR 

- více se navzájem poznat 

- čas pro Boží slovo, pro bytí s Bohem, ticho, naslouchání Duchu svatému 

- prostor pro sdělení, co kdo zaslechl v Duchu svatém 



Děkuji bratrům Vendelínovi, Lubošovi a Petrovi za ochotu a pomoc s organizací jarního 

formačního semináře SFŘ v Praze, který se bude konat 18. - 19. 3. 2022 na téma: HŘÍCH 

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“ (Řím 3,23). Setkání nabízí možnost konkrétní 

zkušenosti s pokáním jako celé společenství. Rozměr společného pokání může být pro nás 

darem a obohacením. Naše pokání bude zahrnovat: modlitbu (dvě mše svaté, adorace), 

půst, almužnu. 

Jistě v tomto čase pamatujeme a modlíme se za Ukrajinu. Navrhuji, abychom na strašné 

události posledních dní na Ukrajině reagovali mimo jiné tím, že na semináři SFŘ 18. - 19. 3. v 

Praze budeme cíleně směřovat modlitby a půst za Ukrajinu. Součástí semináře je také 

almužna - navrhuji, abychom finanční sbírku uskutečněnou v Praze během našeho setkání 

zaslali našim bratřím a sestrám na Ukrajině prostřednictvím naší sestry Diny Shabaliny OFS.  

Na základě oslovení otcem biskupem Josefem Nuzíkem AOL a jeho prosby prosím o 

projednání záležitosti jesliček na poutním místě Svatý Antonínek. Podklady připravím. 

Požehnání, pokoj a dobro!  

Hana Brigita Reichsfeld, národní formátorka 

 

 

 

 


