
 

 

NARODNI SVET OFS SLOVENIJE 

skupina za vzgojo 

 

Vsem predsednikom in  

članom svetov krajevnih bratstev 

 

Drage sestre in bratje 

Vabimo vas na srečanje vseh članov svetov krajevnih bratstev! 

Srečanje z delavnicami bo v soboto, 30. septembra 2017, ob 9. uri 

v kapucinskem samostanu v Štepanji vasi v Ljubljani. 

 

V narodnem svetu OFS smo prisluhnili mnogim željam, da bi izvoljenim sestram in bratom pomagali pri 

opravljanju njihovih služb. V narodnem svetu smo tako pripravili Priročnik, v katerem so bolj konkretno opisane 

naloge, ki čakajo izvoljene v času njihovega služenja. 

Na srečanju bomo Priročnik predstavili in ga v delavnicah »preizkusili«. Delavnice bodo vodili člani 

narodnega sveta ter sestre ter bratje z izkušnjami pri opravljanju različnih služb v bratstvu. 
 

o Služba predsednika:  br. Metod Trajbarič, predsednik NS in br. Milan Fras, podpredsednik NS 

o Služba tajnika: s. Doroteja Emeršič, tajnica PS MB in s. Anica Švab, prejšnja tajnica PS LJ 

o Služba odgo. za vzgojo: br. Mirko Potočnik, odg. za vzgojo v NS, s. Mateja Trajbarič, odg. za vzgojo v PB LJ 

o Služba blagajnika: s. Jana Potokar, blagajničarka NS, s. Zlatka Šorli, prejšnja blagajničarka NS 

o Služba bratskega animatorja: s. Fani Pečar, bratski animator v NS, s. Jože Kozel, bratski animator PB MB. 

 

Srečanje bomo pričeli ob 9. uri in zaključili najkasneje ob 15.00.  

Na srečanju bo poskrbljeno za kavico, osvežitev in skromno kosilo. Za pokrivanje vseh stroškov smo se odločili 

za skromen prispevek in sicer v višini 5,00 Eur.  

Ob prihodu bo vsak prejel izvod priročnika. 

 

Lepo prosimo, da člane sveta vašega krajevnega bratstva prijavite br. Mirku Potočniku na gsm. 051/310-419 ali po 

elektronski pošti na naslov mirko.fsr@gmail.com najkasneje do 25. septembra 2017.  

Glede na potrebe po pridobivanju izkušenj za opravljanje vseh pomembnih služb v bratstvih pričakujemo vašo 

zanesljivo udeležbo. 

 

V veselem pričakovanju snidenja z vami vas pozdravljamo: 

 

     Mir in dobro! 

          za NS OFS Slovenije: 

          br. Mirko Potočnik 

mailto:mirko.fsr@gmail.com

