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Chudoba jako náš program 
Program CIOFS i NBS 

 
 K zamyšlení: Jaký je náš konkrétní vztah k chudobě a jak k ní přistupujeme? 
Ano, máme příklad svatého Františka, svaté Kláry a dalších světců, máme „to“ popsáno 
v Řeholi i Generální konstituci, často čteme výzvy našeho pana papeže Františka o lidech „ na 
okraji“. Ale není to často jen naše „vlajka chudých“ , jak o tom píše bratr Jiří Zajíc 
v Perspektivách KT 14 (20.7. 2014). Dovedeme však chudobou žít, patří do našeho denního 
života skutečně na jedno z předních míst? Připomínáme si chudobu již v ranní modlitbě, 
věnujeme se jí večer při zpytování svědomí? 
Pan papež František nabádá, že nesmíme podlehnout lhostejnosti, netečnosti nezájmu a sám je 
příkladem, jak při velkém vytížení svého úřadu je ve věcech chudoby a lidí na okraji aktivní a 
iniciativní. 
Takže náš program by měl obsahovat tři okruhy: 

1) Modlitba a utrpení 
2) Konkrétní práce – úkoly (podle skutků je poznáte) 
3) Finanční nebo hmotnou stránku 

 
A aktivní přístup by měl být na všech úrovních SFŘ v ročních intervalech: 

CIOFS - vyhlásit téma (region, zemi, problém)- a také sbírku 
NBS – přidat vlastní aktuální téma, průběžně informovat (v médiích i na svých akcích) 
MBS – vybrat konkrétní osobu (rodinu, společenství) a také způsob nejvhodnější pomoci   
          (návštěvy, služby – nákupy nebo opravy v bytě apod.) a zapojit i farní společenství 
Každého člena – ano je třeba začít u sebe: 
Viz Šalamounova prosba: „Pane dej mi vnímavé srdce….“ (1Král 3,9). Takže: 
Ráno 

� Uvědomit si, co ode mne chce dnes Pán ve vztahu  k Němu i bližním ve svém okolí, 
zejména potřebným. 

� Současné problémy ve světě. Za co aktuálně se dnes modlit i trpět – viz zprávy 
v mediích. 

V průběhu dne 
�  Dávat pozor, abych nepřehlédl Boží výzvy při náhodném a neplánovaném setkání (ale 

i telefonátu nebo e-mailu)- vyslechnout je, věnovat jim čas i trpělivost (zejména těm, 
které „nemusím“). 

�  Podle možnosti alespoň 1x  v měsíci navštívit nebo se setkat s potřebným bratrem 
(sestrou) – zejména osamělými. 

Večer – při zpytování svědomí 
� Kdo mi byl lhostejný? 
� Dovedl jsem se vcítit do slov svého bližního (empatie)? 
� Co jsem opomenul (nebo upřednostnil)? 

 
Návrh na finanční podporu: 
NBS stanoví kolik každý člen denně pro tento účel ušetří (návrh pro NBS v ČR 1 koruna tj. 
30 Kč měsíčně) a předá hospodáři MBS. 
Rada MBS rozhodne o třetině (v případě potřeby o dvou třetinách) vybrané částky komu a jak 
bude poskytnuta.  Dvě třetiny zašle na účet NR. 
NR – využije třetinu ze všech vybraných částek k financování předem vybraného a 
dohodnutého konkrétního projektu, který se týká marginalizovaných skupin lidí; třetinu zašle 
na účet CIOFS. 
Předsednictvo CIOFS – zajistí podporu vybraného projektu (nebo projektů). 
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Poznámky a doporučení: 
1) Výběr (předávání) je třeba provádět nejméně 1x čtvrtletně 
2) Je třeba stále vidět, že problém se řeší modlitbou i skutkem současně. 
3) Je nutné stále o všem hovořit (za koho, za co, kolik se vybralo) a neochabovat a 

nepodléhat lhostejnosti nebo lenosti (tj. upřednostňování „důležitějších“ věcí). 
4) Na závěr: Papež  František upozornil na kriteria podle, kterých nás bude Kristus 

posuzovat při posledním soudu – viz Mt 25,31-46. 
 
 


