Příloha č. 9
Drazí bratři a sestry, pokoj a dobro!
S některými z vás jsem se setkala osobně, s některými z vás jsem vyměnila pouze e-maily a
od některých z vás nevím, ale doufám, že to nebude překážkou pro to, abyste si přečetli tento e-mail
a zvážili, co se vás chci zeptat.
Jak možná víte, v lednu 2019 se uskuteční Světový den mládeže v Panamě a tradičně před tím budeme
mít naše shromáždění YouFra International - jedinečnou příležitost se osobně setkat s členy YouFra
z různých národních bratrství z celého světa, kteří se známe pouze z e-mailů nebo rozhovorů
s ostatními.
Pořadatelé YouFra a OFS Panamy již začali organizovat, ale také potřebujeme vaši pomoc, moji bratři
a sestry z OFS. Chtěla jsem se zeptat, jestli by vaše bratrská společenství mohla poskytnout nějaké
peníze, abychom pomohli při pokrytí některých cestovních výdajů členů YouFra ze vzdálených nebo
chudých zemí.
Vím, že jsme vždy bojovali s příspěvky pro naše vlastní společenství, ale opravdu bych ocenila,
kdybychom mohli získat pomoc pro bratry a sestry z YouFra. Již jsme obdrželi žádosti o pomoc od
Nikaraguy, Mexika, Brazílie, Guatemaly. Naši bratři a sestry z Afriky se ani neodvážili se zeptat na
něco, protože vědí, že je téměř nemožné, aby získali dostatek peněz na účast. Protože bychom chtěli
mít zástupce z různých národních společenství, rádi bychom ocenili i ty nejmenší částky, které nám
můžete darovat.
Nezáleží na tom, jak moc můžete darovat, protože cihlu k cihle můžeme budovat církev, jako
sv. František. A pokud pomůžeme dík vaší pomoci pouze 1 mladému člověku, bylo by to hodně.
Pokud do prosince získáte nějaké peníze (protože shromáždění YouFra začíná 17. ledna 2019),
můžete provést platbu na bankovním účtu CIOFS (nebo přes internetovou stránku / internet):
PRO PLATBY V EURECH ZE JINÝCH ZEMÍ
PŘÍJEMCE:
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
IBAN:
IT53Q0335901600100000010743
NA:
BANKA PROSSIMA
RYCHLÝ:
BCITITMX
MOTIV:
YouFra Mezinárodní setkání Panama 2019 - dar
Pokud nemůžete nic shromáždit, nebojte se! Aspoň se za nás modlete! Věřím, že nám to také
pomůže.
Pokud budete potřebovat další informace, jsem vám k dispozici. Děkujeme, že o této naší prosbě
budete uvažovat.
Bůh žehnej vám a vašim bratrským společenstvím!

Andrea Karlovic (Odak)
Mezinárodní koordinátor YouFra

