
  

Pokrajinski svet OFS Ljubljana  

VABILO 

 

Vabimo vse duhovne asistente, člane svetov KB in predstavnike FRAME na letno srečanje svetov PB 

Ljubljana 3. marca 2018, ki bo v prostorih minoritskega samostana pri Svetem Petru v Ljubljani, z 

naslovom 

SLUŽIMO GOSPODU Z VESELJEM 

Veseli bomo tudi ostalih sester in bratov, ki jih bi se radi udeležili srečanja. 

Dnevni red: 

9.00  Sveta maša v cerkvi (somaševanje vodi p. Silvin Krajnc OFM) 

9.45  Klepet ob čaju in kavi 

10.10 Pozdrav 

10.15 Nagovor na temo srečanja (p. Silvin Krajnc OFM) 

10.45 Tema srečanja v praksi (Marjetka Birk OFS) 

11.00 Delo po skupinah      

12.00 Angelovo češčenje in plenum (poročanje po skupinah) 

13.00 Predstavitev priročnikov (Tomaž Potokar OFS) 

13.10 Kosilo, druženje in slovo 

Sodelovanje pri sveti maši: 

Uvod: KB Sostro 

Berilo: KB Kamnik 

Prošnje: KB Vič 

Uvod v Očenaš: KB Brezje 

Uvod v Pozdrav miru: KB Jesenice 

Predsedniki ali njihovi predstavniki naj na srečanju oddajo letno poročilo na obrazcu, ki je v prilogi. 

Ne spreglejte letošnje spremembe, ki je prišla z mednarodnega vodstva, da vnesete stanje na začetku 

in na koncu leta 2017. Pisanje poročila je priložnost za bratstvo, da razmisli o svojih sestrah in bratih, 

srečanjih in o delu. 

Letni denarni prispevek članov OFS bo med odmori pobirala Zdenka Kočan OFS, naša nova 

blagajničarka – polovico od zbranih prostovoljnih prispevkov na srečanjih. Priporoča se, da je letni 

prispevek članov OFS, ki se udeležujejo srečanj bratstev ena mašna intencija, torej 17 €. Polovico te 

vsote, torej 8,50 Eur na brata/sestro, darujete pokrajinskemu bratstvu, polovica pa ostane za vašemu 

KB. Pokrajinsko bratstvo polovico dobljenega daru nameni narodnemu bratstvu, ta pa naprej 

mednarodnemu. S tem se krijejo stroški delovanja reda OFS. Ti zneski so priporočeni in ne obvezni za 

tiste, ki jih ne zmorete. Kdor pa lahko daruje več, naj bo solidaren s sestrami in brati v stiski.  

Naše srečanje priporočam v molitev, da ga bomo preživeli v bratskem duhu in opogumljeni za veselo 

služenje Gospodu. 

Mir in dobro! 

 Mateja Trajbarič OFS, predsednica PS Ljubljana 


