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                                                                 Řím, 28. ledna, 2013 
                                                                 Všem Národním radám OFS a YouFra 
                                                                 Všem členům Mezinárodní rady OFS a YouFra 
 
Předmět:  Formace týkající se Přítomnosti ve světě 
 
 
Milí bratři a sestry, 
Během tohoto roku bude Komise Předsednictva CIOFS „Přítomnost ve světě“ měsíčně 
zveřejňovat formační texty, které by pomohly bratrským společenstvím i jednotlivým členům 
zabývat se a pokusit se splnit výzvy navržené v Závěrech Generální kapituly z roku 2011, 
(v Sao Paulo v Brazílii), a shrnuté v závěrečném dokumentu takto:  
 
“Tato Kapitula má za to, že naše poslání v dnešním světě tvoří žití a svědčení životu, který 
se vyznačuje bratrskou láskou. Díky zamyšlení nad naším povoláním jsme došli k závěru, že 
ve skutečnosti spočívá v autentickém křesťanství a františkánství. U tohoto úkolu je 
nepostradatelná znalost Sociálního učení církve, nutný je ekumenismus, a prioritou jsou 
rodinné hodnoty. Františkáni musí být zprostředkovateli společenské transformace.” 
Poctivá trvalá formace by měla bratrským společenstvím umožnit, aby se otevřely 
lidským skutečnostem (rodina, práce, budování společenství, ekologie, atd..), aby je mohli 
promítat ven ve společenském kontextu, který je náročný a je charakterizovaný násilím, 
hladem, chudobou a utrpením milionů lidí. Stále si při této formaci musíme uvědomovat 
důležitost řádného administrativního spravování řádu a možností finančních a 
lidských zdrojů. 
Každý měsíční text bude sestávat ze čtyř sekcí: stručné teoretické nauky, odkazů na některé 
zdroje, organizace a webové stránky, které odpovídají tématu, popisu praktického příkladu a 
na konec několika otázek, které mají podpořit dialog v MBS a/nebo některé návrhy na 
praktické akce či opatření. Texty budou vypracovány jak členy komise Přítomnost ve světě, 
tak některými spolupracovníky. 
 
Komisi nyní tvoří: Attilio and Rosa Galimberti (koordinátoři, Itálie),  
Maria Consuelo Núñez (členka Předsednictva, Venezuela), Ana Maria Olmedo Ramos  
(Guatemala), P. Amando Trujillo Cano, TOR (Generální duchovní asistent, Mexiko), a Lovro 
Sučić (spolupracovník, Chorvatsko).  
 
Jsme přesvědčeni, že tuto novou službu uvítají všechny Národní rady se zájmem.  Také 
doufáme, tato podpora pomůže bratrským společenstvím a každému členu SFŘ a YouFra, 
plně žít články Řehole a Generálních Konstitucí, které se zabývají těmito otázkami V kapitole 
o způsobu života. 
 
Posíláme bratrské pozdravy každému z Vás, 
 
Encarnación del Pozo, Generální ministryně OFS 
 
Attilio Galimberti, Koordinátor komise Přítomnost ve světě, jménem všech členů komise 
  


