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Drahé sestry a bratia,
vrúcny františkánsky pozdrav všetkým vám! Je nám potešením napísať
vám počas 30. výročia osláv Franciscans International (FI).
Ako viete, FI je jediným spoločným ministerským projektom
Františkánskej rodiny. Bol vytvorený pred tridsiatimi rokmi zo základov,
založených na vízii rôznych sestier a bratov, ktorí boli inšpirovaní snom
zdieľať naše františkánske posolstvo a hodnoty na globálnej úrovni
prostredníctvom štruktúr Organizácie Spojených národov (OSN). Za
posledné tri desaťročia prešlo FI rôznymi zmenami, ale pokračovalo vo
svojom záväzku slúžiť mieru, chudobným a planéte.
V nie prı́liš vzdialenej minulosti preš la organizá cia FI zlož itý m
obdobı́m a prijala vý zvu podrobiť sa dô kladnej revı́zii a obnove. Sme
radi, ž e tento proces bol dokonč ený . Finanč né ná klady sú niž šie a
prı́jmy boli presmerované taký m spô sobom, ž e dve tretiny naš ich
prı́jmov sú teraz vynalož ené na program rô znych presadzovanı́
(podpory). Ná š oddaný a kompetentný personá l sa riadi š tvorroč ný m
strategický m plá nom, ktorý bol prijatý pred dvoma rokmi a ktorý bol
nedá vno revidovaný a aktualizovaný na ďalš ie dva roky. Zjednoduš ila
sa Medziná rodná sprá vna rada; teraz sa skladá z ô smich č lenov (OFS,
IFC-TOR, TOR, angliká nski františ ká ni, OFM Cap, OFM Conv., OFM
a vý konný riaditeľ FI). Sprá vna rada dobre spolupracuje so
zamestnancami a má dobrý vzťah s Konferenciou františ ká nskej
rodiny. Mož no by vá s mohlo zaujı́mať, ž e v nedá vnej dobe FI zı́skala
ocenenie od UNICEF, za najlepš ie využ itie š truktú r/procesov OSN vo
svojej prá ci s deťmi v Benine.
Keď slá vime toto 30. vý roč ie, sme vďač nı́ za prá cu mnohý m, ktorı́
vytvorili FI do organizá cie, ktorá je v OSN vysoko reš pektovaná
zamestnancami OSN, delegá ciami krajı́n, iný mi ná bož enský mi
skupinami a mimovlá dnymi organizá ciami a organizá ciami obč ianskej
spoloč nosti, ktoré s nami spolupracujú .
Neoč aká vame, ž e sa staneme obrovskou organizá ciou, ale aby sme
mohli robiť svoju prá cu v OSN efektı́vnejš ie, aby zamestnanci neboli
natoľko nú tenı́ ná jsť č as na vyž iadanie si zdrojov potrebný ch na
realizá ciu naš ej prevá dzky.

V tomto duchu vá s prosı́me predovš etký m vaš e neustá le modlitby, aby FI bola naďalej ú speš ná .
Duch FI je to, č o drž ı́ naš u prá cu ž ivú a efektı́vnu. Zá roveň vá s prosı́me, aby ste zvá ž ili inanč nú
podporu FI. Mož no budete chcieť urobiť jednorazový prı́spevok poč as tejto slá vnosti 30. vý roč ia,
mimo kaž doroč né ho prı́spevku na prá cu FI. Mož no viete aj o iný ch, ktorı́ by mali zá ujem o
podporu prá ce, ktorú vykoná va FI v OSN. Obrá ťte sa k nim a podeľte sa s nimi o naš u vı́ziu
ochrany ľudský ch prá v naš ich sestier a bratov na celom svete v perspektı́vach naš ich
františ ká nskych hodnô t. Pracovnı́ci FI a č lenovia sprá vnej rady sú pripravenı́ poskytnú ť vá m
aké koľvek informá cie, ktoré by ste mohli potrebovať pri tý chto ú vahá ch.
Dakujeme vš etký m, ktorı́ veľkoryso prispeli FI poč as tý chto 30 rokov. Apelujeme na vš etký ch
č lenov františ ká nskej rodiny, aby sa spoloč ne podieľali na podpore prá ce FI, duchovne a
inanč ne prispievali, a tak sa snaž ili podporovať Bož ie krá ľovstvo.
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