
 

Dragi bratje in sestre! Ljubljana, december 2017 

Smo sredi adventnega časa, sredi pričakovanja.  

Pred mesecem dni smo tudi v pokrajinskih bratstvih živeli v pričakovanju, katere bodo tiste 

sestre in tisti bratje, ki bodo služili v pokrajinskih svetih naslednja tri leta. Vznemirjeni smo se 

spraševali ali bodo sprejeli službo, bo šlo vse brez zapletov? Pa smo zaupali, da bo sveti Duh 

vodil volitve, da bo potrkal na srca izvoljenih in bodo pritrdili s "Sprejmem, z Božjo pomočjo". 

In tako je bilo. Morda kakšno presenečenje. Duh veje kjer hoče. Malce novih, malce 

veteranov, tako kot je prav. Sicer pa vzdušje na kapitljih mirno, polno veselja sester in 

bratov, polno zaupanja. Bodimo v pomoč s tem veseljem in zaupanjem svojim izvoljenim 

bratom in sestram! 

Morda je k takemu lepemu obhajanju pokrajinskih srečanj pripomogel duhovni kapitelj, 

morda kateheze. Premišljevali smo o Materi Mariji, ki je rekla svoj 'zgodi se'. Ni ji bilo 'z 

rožicami postlano'. Bila je obvarovana greha, ne pa težav in trpljenja. Doživela je sedem 

žalosti, a vedno verjela v Sina, čeprav ni razumela vedno božjega načrta, a ni obupala. Vedno 

je zaupala.  

Po njenem zgledu hodimo tudi mi, po svoji človeški naravi nas še kako razume, da se k njej 

lahko zatekamo in se ji priporočamo. Ona nas popelje k svojemu Sinu, katerega rojstvo 

pričakujemo. Že se veselimo jaslic, ko se spominjamo, kako se je Božja milost spustila na 

zemljo, kako se vedno znova spušča. 

Nakateri smo imeli privilegij, da smo še pred Božičem, že novembra na romanju novincev 

OFS, zapeli Sveto noč v Grecciu, kjer je sv. Frančišek s svojimi brati prvič obhajal jaslice. 

Milostni trenutek na milostnem kraju.  

Ko bomo pri polnočnici zapeli Sveto noč, sprejmimo Jezusa kot ga je sprejel sv. Frančišek. Če 

prihaja kot nebogljeno dete, popolnoma ranljiv v zaupanju k nam ljudem, potem se mu lahko 

tudi mi brezpogojno prepustimo z vso svojo ranljivostjo in mu popolnoma zaupamu.  

Vesel Božič 2017! 

br. Metod Trajbarič OFS, predsednik narodnega sveta 


