
Zpráva o činnosti formátorky NR 4-6/2022 

Od minulého zasedání NR se uskutečnilo:  

1. 18. – 19. 3. jarní formační seminář na téma „Hřích“. Proběhl v Praze, přednášel laický 

misionář Václav Čáp. Děkuji domácím bratřím a sestrám, zvláště bratrům Pavlovi a 

Petrovi za významnou pomoc s organizací a průběhem. Zúčastnilo se okolo 40 terciářů, 

seminář měl kladnou odezvu. Ze semináře je pořízen zvukový záznam, který je 

k dispozici zájemcům v MBS ČR.  

Podzimní formační seminář se uskuteční ve dnech 21. – 22. 10 v Brně na téma “Ježíš – 

Spasitel“. Přednášet přislíbil P. Bonaventura Ondřej Čapek OFM.  

 

2. 17. 5. večer proběhla formace služebníků online. Zúčastnilo se 36 bratří a sester. Po 

úvodní modlitbě Pavla a Aničky, terciářů ze Sušice, zazněla přednáška s názvem „Vrátit 

se k prvotní lásce“ a následně proběhla prezentace fotografií z 3. evropského 

františkánského setkání v Litvě – obojí národní formátorka Hana Brigita. Poté měl P. 

Eliáš promluvu na téma „Františkánská identita“. Po semináři přišlo několik emailů: 

Bratr Benno, ministr MBS Zlín, projevil zájem o nahrávku přednášek, obratem jsem mu 

je poslala.  Sestra Zdeňka, ministryně MBS Jihlava napsala: „Moc děkujeme za první 

formační setkání pro služebníky. Sešly jsme se s dalšími třemi sestrami z rady našeho 

MBS. Líbilo se nám to. Jen prosíme příště začít v 19:30. Měly jsme trošku očekávání, že 

to bude nějaké téma ke službě, k tomu jak pracovat, spolupracovat v radě, jak 

konkrétně sloužit bratřím... očekávaly jsme, že nás to nějak konkrétně posune ve 

službě. Přivítala bych písemné záznamy přednášek.“ Sestra Eva, formátorka MBS 

Přerov, napsala: „Děkuji za povzbudivé online setkání. Téma bylo velmi dobré, široké, 

líbilo se mi, jak rozdílně a osobitě bylo pojato Brigitou i otcem Eliášem. Vnímám tento 

nápad online setkání jako výborný. Čas 20.00 vyhovuje. Pro mě jsou takováto setkání 

především povzbuzením a osvěžením, připomenutím si často velmi důležitých 

skutečností na cestě k Bohu ať už jde o mě samotnou nebo bratry a sestry ve 

společenství. A mám pocit, že to je potřeba dělat neustále. A vůbec nevadí, že se 

témata opakují. Evangelia čtu také pořád dokola a nikdy je nevyčerpám :-). Vždy 

zaujme něco jiného. Proto ještě jednou děkuji. Témata na další formace mi připadala 

obzvlášť krásná a důležitá a těším se na ně. Děkuji za službu a přeji mnoho Božího 

požehnání v dalším díle.“ Sestře Aničce  Brigitě z MBS Sušice se přednášky líbily, 

s manželem Pavlem by nic neměnili, jen by pro ně bylo dobré začít v 19.30 hodin.  

 

3. 21. 5. se konala na Svatém Antonínku motorkářská pouť. Členové společenství RUAH 

společně s bratry františkány 1. řádu (br.  Eliáš Tomáš, br. Felix Mária, br. Mária 

Vianney) měli možnost stát se na Antonínku misionáři, kteří se pohybují směrem ven 

od bratrství k misii v péči o všechen Boží lid. Motorkářská pouť na Svatém Antonínku 

byla poutí se vším všudy. Mše svatá, svátost smíření, osobní přímluvná modlitba, 

duchovní rozhovory, agapé. Kdo chtěl,  mohl napsat prosbu, svěřit ji Bohu a vložit do 

džbánu v kapli svatého Antonína. Přímluvci společenství RUAH dostávají pravidelně 



emailem modlitební prosby a modlí se za ně. Dvakrát ročně je v kapli sloužena mše 

svatá na úmysly proseb ve džbánu. Děkuji bratrovi Eliášovi za obětavou službu na pouti.  

 

K projektu „jesličky na Svatém Antonínku“: Dokončila jsem práci na smlouvě s řezbáři, dala ke 

kontrole bratrovi Václavovi Němcovi, který ji schválil. Smlouva již byla podepsána, předložím 

na zasedání NR. Prosím národní radu o projednání možnosti finanční sbírky na jesličky.  

Navštívila jsem MBS Nivnice a vedla volební kapitulu. Zprávu přivezu.  

Prosím Vás o nastudování materiálů z poslední GK OFS a dopisů GM br. Tibora a o připravení 

podnětů k tématu formace, kterým se budeme podrobně zabývat na sobotním zasedání 

v Brně.  

S přáním pokoje a dobra  

těším se na setkání  

Hanka Brigita + 


