Zpráva členky mezinárodní rady k setkání NR v Brně 18. 6. 2022:
Odeslala jsem roční zprávu pro CIOFS – Dina děkuje.
Lucie Spodniaková mi poslala zbylý překlad liturgických textů k putovní ikoně Regina familiae
franciscanae – dostaneme ji od září pravděpodobně do prosince 2023.
Odeslali jsme dle instrukcí CIOFS finanční pomoc Ukrajině – detaily má Maruška.
Poslala jsem evropským členům mezinárodní rady Velikonoční přání a tlumočila jsem jejich přání a
poslal jsem jim též pozvánku na Mariánskou pouť Prahou, pouze Dina odpověděla, že se těší někdy
příště, až se uklidní situace.
V 8/2022 se bude konat YouFra mezinárodní setkání v Mexiku a prosí nás o finanční podporu.
Dále přišel od generálního ministra Tibora kromě krásného dopisu k Letnicím ještě dopis ohledně
synody v církvi s výzvou k zaslání odpovědi do 15.7.2022 (dopis máte v mailu).
Dina Shabalina nás informovala o posledním setkání předsednictva CIOFS, kde se zjistilo, že od roku
2008 nám tam vznikl dluh 552 Eu (službu převzal nový pokladník a udělal si revizi).
– dále Dina informuje, že v r. 2024 proběhne Generální (pracovní) kapitula našeho řádu
– Mezinárodní formační sekretariát se snaží shromáždit naše národní formační texty, pokud
máme nějaké osvědčené k počáteční formaci, máme zaslat (to ale znamená je přeložit do
angličtiny případně jiného z používaných jazyků – N, F, It).
– 5/24 bude evropský OFS a YouFra kongres
– pokud bychom měli nějaký dotaz na CIOFS předsednictvo, máme ho poslat do 15.10.22
V následujících letech 2023-26 nás čeká několik 800 letých výročí (2023 Potvrzená řehole a Vánoce
v Grecciu, 2024 Stigmata, 2025 Chvalozpěv stvoření, 2026 Františkův odchod do Nebe).
K těmto výročím vytvořila Konference františkánské rodiny (tj. zástupci všech našich řádů) podklady
ke slavení, které překládám.
Ještě k tomu doplním – nebude nás čekat také mezinárodní vizitace? Zatím se nikdo nezmínil.
Také bych ráda oslovila znovu cestovní kancelář pana Miklase s naší odloženou poutí do Assisi.
Navrhovala bych jaro 2023, pokud to nebude kolidovat s něčím důležitějším.
Díky všem za spolupráci
pokoj a dobro
Markéta Terezie Kubešová

