Pomoc Libanon, Chorvatsko, Afrika

V říjnu 2020 byla CIOFS vyhlášena sbírka na pomoc bratřím a sestrám v Bejrútu po ničivé explozi
dusičnanu amonného. Tento výbuch způsobil 200 úmrtí, vice než 7 000 zraněných a zničení všeho v
okruhu 10 km. Podle odhadu příslušných orgánů má 300 000 občanů Bejrútu zničeny nebo poškozeny
své domovy, mezi nimi spousta rodin OFS. Z tohoto důvodu nás CIOFS v gestu bratrské solidarity
vyzvalo k zaslání finanční pomoci postiženým rodinám. V našem národním společenství nezůstala tato
prosba bez odezvy a na účet SFŘ poslali naši milí členové téměř 140 000,-Kč. Tato částka byla odeslána
na účet CIOFS ve dvou splátkách - v říjnu a v prosinci 2020 a obdrží ji rodiny v Bejrútu, které přišly o své
domovy.
Další sbírka, kterou vyhlásila NR SFŘ, je sbírka na pomoc Chorvatsku, které na konci roku 2020 postihlo
zemětřesení o síle 6,3 stupně. Při zemětřesení zahynulo 7 lidí a byla zničena spousta domů, škol,
nemocnic i kostelů… Tato sbírka byla vyhlášena prozatím na 6 měsíců a k 28.2. 2021 je na účtu SFŘ od
dárců připraveno k odeslání 53 000,-Kč
Sestra Virginija z mezinárodní rady posílá velké poděkování za naši neúnavnou finanční podporu
projektu “WellAfrica” a píše, jak moc CIOFS i františkánské komunity v Africe dojímá naše velkorysost.
S radostí jsme v r. 2020 podpořili studny v Africe částkou 25 688,-Kč

Vám všem, kteří jste poslali jakýkoli dar na Bejrút, Chorvatsko nebo Afriku, patří srdečné Pán Bůh zaplať

S láskou a vděčností všem
Marie Richterová hospodář NR SFŘ

Naše dobré skutky jsou jako malinké hořčičné zrnko, jež se vůbec nepodobá nádhernému stromu, který
z něho jednou vyroste. Přesto mají sílu a schopnost, aby přinesly trvalý užitek, a to skrze Ducha svatého,
jenž byl podivuhodně vylit do našich srdcí. Svou milostí z našich skutků činí skutky své, a přitom je
ponechává, aby zůstaly našimi skutky…
(Basil Veliký *330 †379
František Saleský * 1567 † 1622)

