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3. mezinárodní shromáždění františkánské mládeže 

     Předsednictvo Mezinárodní rady SFŘ s doporučením mezinárodního koordinačního týmu YouFra zve s 

velkou radostí všechny mezinárodní delegáty YouFra na Třetí mezinárodní shromáždění františkánské 

mládeže, které se bude konat ve dnech 4. – 10. 7. 2020 v Mexico City, hlavním  městě  Mexika. 

    Důležitost osobních setkání je patrná v celé Bibli. V Písmu vidíme osobní setkání měnící celý život lidí. 

Tato osobní setkání mohou také změnit průběh historie. Jedním z příkladů je setkání mezi Ježíšem a Janem 

Křtitelem, když byli ještě v mateřském lůně.  Mezinárodní shromáždění YouFra předkládá každému z nás 

příležitost poznat se navzájem, setkat se s Ježíšem  a vrátit se domů obohaceni. 

     Počínaje rokem 2007 se delegáti YouFra každý šestý rok účastní mezinárodního shromáždění. První 

shromáždění se konalo v Barceloně v roce 2007 a druhé v Chorvatsku v roce 2014. Tato mezinárodní 

shromáždění přinesla ovoce jak pro mezinárodní, tak pro národní rady, ale také posílila a zasáhla všechny 

členy YouFra po celém světě. 

     Sedmdesát let po vzniku prvního bratrského společenství YouFra v Itálii a 40 let po vyhlášení Řehole SFŘ 

poskytne toto shromáždění příležitost vidět, kde jsou mezinárodní bratrská společenství YouFra dnes. Je to 

také příležitost určit, jaké další kroky nám pomohou přiblížit se k Ježíši a odpovědět na Jeho výzvu řešit 

skutečnosti, které nás obklopují. 

    Mezinárodní shromáždění YouFra spojuje různé kultury, jazyky, osobnosti, zkušenosti; to vše přispívá k 

bohatství celosvětového františkánského života. Tato bohatá rozmanitost nám pomůže dospět k nejlepším 

závěrům a činům, abychom mohli vést bratrská společenství ve světě. 

    Mezinárodní koordinační tým připravil a poslal dotazník o vývoji strategie, která se stane pracovním 

dokumentem pro 3. mezinárodní shromáždění YouFra. Aby tento pracovní dokument odrážel realitu z celého 

světa, doufáme, že zbytek Národních BS zašle své odpovědi co nejdříve. 

     Agenda 3. mezinárodního shromáždění YouFra bude obsahovat: 

- sdílení zkušeností různých NBS; 

- zhodnocení dokumentu „Závěry druhého mezinárodního shromáždění, Samobor 2014“; 

- zpráva mezinárodního koordinátora YouFra a hodnocení dosavadních prací a činností; 

- rozprava o prioritách YouFra na příští tři roky; 

- volba mezinárodního koordinačního týmu YouFra; 

- závěry třetího mezinárodního shromáždění YouFra. 

      V současné době pracujeme na podrobnostech programu. Náklady ponesou jednotliví delegáti. 

     Pokud národní BS YouFra nemá mezinárodního delegáta, musí být zástupce vybrán co nejdříve, protože 

každé uznané národní BS YouFra musí být na kongresu zastoupeno svým mezinárodním delegátem . Pouze v 

případě, že není možné, aby se mezinárodní zástupce zúčastnil shromáždění, deleguje Národní rada YouFra 

náhradníka (národního prezidenta nebo jiného člena národní rady). 

    Jsme si vědomi, že finance jsou vždy výzvou; povzbuzujeme však všechna národní BS, aby našla způsoby, 

jak pokrýt náklady svého zástupce na tuto důležitou událost. Také jsme si vědomi toho, že některá národní 

BS mají mnohem těžší finanční situaci než jiná -  bohatší. Ukažme jim tedy solidaritu tím, že přidáme to, co 

můžeme. Jsme vděční všem z vás, kteří tuto potřebu uznáváte a reagujete na ni! 

    Organizace takovéto akce vyžaduje obrovské úsilí ze strany mezinárodního koordinačního týmu YouFra, 

takže prosíme o vaši spolupráci a zodpovědnost jakýmkoliv způsobem, kterým nám můžete pomoci. 

Prosíme, aby veškerá komunikace, která se týká mezinárodního shromáždění YouFra, byla zasílána na 

následující adresu: coordination@youfra.net. Podrobnosti o účasti, požadavcích na vstup do Mexika a 

nákladech na shromáždění obdržíte do konce prosince 2019. 

    Nechť se za vás přimlouvá sv. Jan Křtitel a povzbuzuje vás na vaší cestě. 
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