
Kateheza v pripravi na narodni volilni kapitelj 2012 

- poslanstvo – bratstvo - 
 

 

 

Cilji 

SPOZNAVNI:  Sestre in bratje FSR ozavestijo, da je ena od pomembnih sestavin 

poslanstva FSR življenje v bratstvu. 

DOŽIVLJAJSKI: Sestre in bratje FSR si med seboj podelijo izkušnje bratstva. 

DEJAVNOSTNI: Sestre in bratje FSR iščejo načine, kako povezati bratstvo med 

seboj. 

 

 

Razmišljanje o temi  

Če preberemo Vodilo in Konstitucije FSR lahko vidimo, da je poklic in poslanstvo 

FSR izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu sv. Frančiška 

Asiškega, ki ga je Kristus navdihoval  in mu bil v središči življenja z Bogom in 

ljudmi. Kristus, dar Očetove ljubezni, je pot k Očetu; je resnica, v katero nas uvaja 

Sveti Duh; je življenje, za katero je prišel, da bi ga dal v izobilju.  

(Vodilo I, člen 3) 

 

Načini, kako to uresničevati pa so zapisani v sledečih členih Vodila:  

 da, pogosto prebirajo evangelij (Vod I, člen 4b);  

 da iščejo živo in dejavno Kristusovo osebo v bratih in sestrah, Svetem pismu, 

bogoslužnih opravilih in evharistiji (Vod I, člen 5);  

 da si prizadevajo biti živi udje Cerkve, priče in orodje Kristusovega poslanstva 

med ljudmi, obnovitelji Cerkve, povezani s papežem, škofi in duhovniki (Vod I, člen 

6); 

 da se spreobrnjenjem in spokornim življenjem priličijo svoj način mišljenja in 

ravnanja Kristusovemu (Vod I, člen 7);  

 da je duša njihovega življenja in delovanja molitev ((Vod I, člen 8); 

 da Devici in Materi Mariji izpričujejo svojo gorečo ljubezen s posnemanjem njene 

brezpogojne pokorščine ter v zaupljivi in zbrani molitvi (Vod I, člen 9);  

 da zvesto izpolnjujejo svoje poklicne dolžnosti združeni z Jezusovo odrešilno 

pokorščino ter posnemajo ubogega in križanega Kristusa (Vod I, člen 10);  

 po Kristusovem in Frančiškovem zgledu naj kot manjši (minores) živijo v uboštvu 

in ponižnosti (prim. Vod I, člen 11);  



 da se trudijo za čistost srca, da bi bili svobodni za ljubezen do Boga, bratov in 

sester (Vod I, člen 12); 

 da sprejemajo vse ljudi kot Gospodov dar in Kristusovo podobo, kot brate in sestre 

(prim. Vod I, člen 13); 

da čutijo bratstvo kot temeljno poklicanost in ga živijo v konkretnem krajevnem 

bratstvu, povezanem v občestvu s pokrajinskim, narodnim in vesoljnim bratstvom 

FSR (prim. Vod II. poglavje; GK III. poglavje), ter z vsemi ljudmi dobre volje gradijo 

bolj bratski in evangeljski svet, da bi se dopolnilo božje kraljestvo (Vod I, člen 14);  

 da pospešujejo pravičnost v javnem življenju (Vod I, člen 15); 

 delo naj cenijo kot dar in deležništvo pri stvarjenju, odrešenju in služenju človeški 

skupnosti (Vod I, člen 16);  

 da v svojih družinah živijo v frančiškovskem duhu miru, zvestobe in spoštovanja 

življenja.  Posebno poročeni, ki žive iz milosti zakona, naj v svetu pričajo o Kristusovi 

ljubezni do njegove Cerkve. S preprosto in iskreno krščansko vzgojo, pozorni na 

poklic vsakogar, naj skupaj z otroki veselo potujejo na svoji človeški poti (Vod I, člen 

17); 

 da gojijo do stvari, živih in neživih, s preraščanjem skušnjave izkoriščanja, odnos 

vesoljnega bratstva (Vod I, člen 18);  

 da bodo nosilci miru, oznanjevalci popolnega veselja in v luči Kristusovega 

vstajenja naj gledajo na smrt kot sestro (prim. Vod I, člen 19). 

(pripravil br. Stane Bešter) 

 

Iz vsega tega želimo v tem srečanju izpostaviti življenje v bratstvu kot temeljno 

obliko življenja FSR. 

 

Odlomek iz Svetega pisma 

Življenje prvih vernikov  

42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. 43 Vse 

pa je v duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. 44 Vsi 

verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: 45 prodajali so premoženje in imetje ter od 

tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. 46 Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali 

v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. 47 Hvalili 

so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli 

odrešenje.  

(Apostolska dela 2,42-47) 

 

 



Potek srečanja 

 uvodna molitev 

 

O vzvišeni in veličastni Bog! 

Razsvetli temine mojega srca. 

Daj mi pravo vero, trdno upanje, 

popolno ljubezen, globoko ponižnost, 

razumnost in spoznanje, 

da se bom držal Tvojih zapovedi. 

Amen. 

 

 pesem 

Oče, združi nas ali Skupaj 

 

 uvodna dinamika 

Kaj je poslanstvo FSR? 

Pred sestre in brate postavimo vprašanje, kaj je po njihovem glavno poslanstvo FSR. 

Nato jih razdelimo v trojke, pri čemer je navodilo, da vsaka trojka oblikuje 

poslanstvo v en stavek in ga zapiše na list papirja. 

Stavke nato preberejo, na kar na vidno mesto položimo zapis iz Vodila:  
 

izpolnjevati evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu sv. Frančiška 

Asiškega. 
 

(V kolikor se zdi primerno, lahko iz tega naredimo mini tekmovanje, s točnim besedilom iz  

Vodila primerjamo zapisane stavke in preverimo, koliko besed je enakih. Trojka, ki je najbolj 

točno zadela besedilo, zmaga.) 

 

Ob zapis poslanstva postavimo tudi na papirnih trakovih zapisane načine 

uresničevanja tega poslanstva (glej zgoraj razmišljanje o temi). 

 

Izmed različnih predstavljenih načinov izpostavimo bratstvo (pri tem lahko 

uporabimo kaj iz spodaj zapisanega). 

 

 O sami temi 

Beseda »sestra/brat« je ena najpomembnejših v govorici sv. Frančiška. On sam se ima 

za takega brata, da ga ni potrebno imenovati z njegovim imenom, kadar govorimo o 

njem. Preprosto rečemo npr. »Brat misli …« (Jordan iz Giana 17). 



Frančišek tudi skupnost, ki jo je ustanovil, imenuje »bratstvo« (fraternitas) (FPRe 2 in 

druga), da bi poudaril, kaj je bistveni element njegovega alternativnega načina 

življenja, Temu ustreza tudi dejstvo, da je Frančišek sicer splošno veljavno hierarhijo 

postavil na glavo in predstojnike imenoval »služabnike« bratstva. Če pogledamo še 

natančneje, vidimo, da Frančišku posvetne razlike prav nič ne pomenijo. Mladi in 

stari, ubogi in bogati, domačini in tujci, dobri in hudobni, prijatelji in sovražniki, 

ljudje, živali in kamni – vsi so Frančišku bratje in sestre, on sam pa želi biti vsem brat. 

Bratstvo/sestrstvo je bistvena ideja v mišljenju in življenju sv. Frančiška, Ta miselnost 

je sposobna odpraviti vse razlike in razrešiti vse zgodovinsko ali kako drugače 

pogojene razrede. V času, ki je bil prežet s stanovskim in hierarhičnim mišljenjem, je 

bila to izrazito revolucionarna drža.   

(povzeto po  V Frančiškovem duhu,  Willi Egger, Leonhard Lehman, Anton Rottzetter, str. 

71) 

FSR bratstvo tako gradijo sestre in bratje, ki želijo po Frančiškovem vzoru živeti 

evangelij.  

Vodilo pravi, da je bratstvo osnovna celica celotnega reda. Življenje v njem omogoča 

izmenjavo izkušenj in skupno rast ter preprečuje izoliranost in zagledanost vase. Je 

tudi vidno znamenje Cerkve – skupnosti ljubezni. Je poseben prostor, kjer se razvija 

občutek za Cerkev in kjer se rojeva poklicanost vsake sestre in brata ter apostolsko 

delovanje. 

V Konstitucijah lahko beremo, da so sestre in bratje soodgovorni za življenje bratstva, 

kateremu pripadajo in za celoten red … tudi na svetovni ravni. To pa zahteva  

osebno navzočnost, pričevanja, molitev, dejavno sodelovanje, kolikor vsak more in 

morebitne naloge pri animaciji bratstva (Konstitucije člen 30).  

Če želimo bratstvo/sestrinstvo bolje razumeti, ga moramo osvetliti še z naslednjimi 

pojmi: 

materino naročje, materinstvo – tako postane bratstva/sestrska skupnost dom, v 

katerem si varen. 

Odpuščanje, sprava – če smo pripravljeni vsak dan znova odpuščati, se lahko 

skupnost vedno znova obnavlja 

Ljubezen je obzirna do drugega, ki se lahko v tem ozračju spremeni. 

 

 

 Konkretizacija  

- Delovni listi:  



Udeleženci dobijo liste, na katerih je narisanih več krogov s skupnim središčem. V 

sredino napiše vsak svoje ime. Nato si naj predstavljajo sestre in brate krajevnega 

bratstva ter jih razporedijo v kroge glede na to, kako blizu oziroma daleč so jim. 

 

- Pogovor:  

V manjših skupinah se pogovorijo ob naslednjih vprašanjih: 

 - Kaj meni predstavlja bratstvo? 

 - Kaj je glavna značilnost našega krajevnega bratstva? Kje so naše močne točke, 

kje so šibke? 

 - Bratstva naj bi bila konkretna podoba Cerkve (glej prim. Apd ). Koliko in 

kdaj nam to uspeva? Kako bi lahko na tem področju naredili več? 

 - Vsak je odgovoren za bratstvo – kje se lahko sam dam na razpolago v njem?  

 

- Dinamika Skriti prijatelj 

Imena vseh sester in bratov KB napisana na majhne listke (lahko dodamo še poštne 

naslove) damo v posodo in nato vsak izvleče enega (oziroma več, če ni vseh sester in 

bratov na srečanju). Temu je potem do prihodnjega srečanja skriti prijatelj, kar 

pomeni, da zanj moli in se ga spomni še na kak drugačen način (mu pošlje kartico, ga 

pokliče, obišče …). Na naslednjem srečanju se skriti prijatelji razkrijejo. 

 

 

 Zaključna molitev 

GOSPOD MI JE DAL BRATE 

Dal mi je brate, da jih ljubim,  

dal mi je brate, da se jih veselim,  

dal mi je brate, da jih sprejemam,  

dal mi je brate, da jih poslušam,  

dal mi je brate, da v njih prepoznavam Stvarnikovo obličje,  

dal mi je brate, da jih občudujem,  

dal mi je brate, da v njih odkrivam sledove Dobrega,  

dal mi je brate, da v njih slavim Brata! 

 

Gospod mi je dal brate. 

Dal mi je brate, da me ljubijo,  

dal mi je brate, da so moje veselje,  

dal mi je brate, da me prenašajo,  

dal mi je brate, da me opominjajo,  



dal mi je brate, da me podpirajo,  

dal mi je brate, da mi zaupajo,  

dal mi je brate, da z menoj molijo,  

dal mi je brate, da me spodbujajo! 

 

Gospod mi je dal brate, ker je neizmerno dober,  

kajti on ve, da sam ne zmorem,  

ker hoče, da v njih in z njimi doživim Njega,  

večno navzočega in resničnega v njegovi obljubi:  

Kjer sta dva ali trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi! 

Zahvaljen za brate, Gospod 

 

       



V sredino napiši svoje ime. Pomisli na sestre in brate iz tvojega krajevnega bratstva 

ter jih razporedi v kroge glede na to, kako blizu oziroma daleč so ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLUŽENJE  v  FSR 

 

Služenje bratom in sestram je nekaj tako pomembnega, da nam jih je dal Gospod kot 

»carinska vprašanja« za prestop iz časnosti v večnost. Da ne bomo v zadregi na 

»Božji carini«, bi bilo prav od časa do časa pogledati, kaj je zapisal evangelist Matej v 

nekaj  

vrsticah  (Mt 25, 31. . . 

 

Vodilo FSR nas v l6. členu opozarja, naj sestre in bratje DELO cenijo kot dar in kot 

deležnost pri stvarjenju, odrešenju in služenju človeški skupnosti. Sv. Frančišek nam 

v potrjenem in nepotrjenem Vodilu to naroča, prav tako tudi koncil v CSS. Vsako 

delo sobratu je torej služenje, prav tako tudi zlato pravilo krščanstva, kakor beremo 

pri apost. Mateju (Mt 7,12)   

 

Sveti Frančišek je visoko cenil prizadevno, zvesto in pogumno delo, ne da bi ga 

oboževal. V njem je gledal zelo važno sredstvo za človekovo življenje, ki  pa nikakor 

ne sme skaliti odnosa človeka do Boga. Pravi mu, da je »milost od Boga«.. Sam prvi o 

sebi: »Delal sem s svojimi rokami in hočem delati, kajti delati je častno. Tistim, ki dela 

ne znajo ceniti, povem, da ne delam za nagrado ali iz pohlepa po denarju, temveč 

zato, ker dajem zgled in da se obvarujem brezdelja.«  (Oporoka). Kadar se je mudil 

pri Porciunkuli, se je navadno vsak dan posvetil kakemu ročnemu delu, bodisi sam 

bodisi z brati, saj ni popustil nevarnosti brezdelja.. V Pravilu zahteva: »Bratje, ki ji je 

Gospod dal milost, da lahko delajo, naj delajo zvesto in predano.  Delajo naj tako, Da 

se bodo ogibali lenobe, ki je sovražnica duše, vendar pa, da ne bodo ugašali tistega 

duha svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse časne stvari. Kot plačilo 

za delo naj sprejemajo za telo potrebne reči zase in  za svoje brate razen denarja in 

novcev, to pa ponižno, kakor se spodobi Božjim služabnikom in  privržencem 

svetega uboštva.« (FPVod 5) 

Bratje so spoznali Frančiškov nauk in posnemali njegov zgled. »Od dneva, ko so bili  

za to sposobni, so se lotevali ročnega dela, obiskovali gobavce ali služili drugod,kjer 

je bilo potreba, in to z vso ponižnostjo in pobožnostjo«. Opravljali so pravična, častna 

in koristna dela in dajali zgled ponižnosti in potrpežljivosti, pravi br. Tomaž Celano. 

Frančišek je znal ceniti čas, in je zato brez prizanašanja grajal brezdelje. Novincem ki 

se niso lotili nobenega dela je govoril, da so določeni za to, da jih bo Gospod izpljunil 

iz svojih ust. Sam je bil zgled  kreposti, vedno je delal z rokami in  si prizadeval, da 

ne bo izgubil dragocenega časa. »Hočem«,  je nekoč rekel, naj vsi bratje delajo in so 

zaposleni, kdor le kaj zna.  In iz kakšnega nagiba? Zato, da ne bi obremenjevali 

drugih ljudi in  brez dela kaj pogrešili z jezikom ali v srcu. Kako globoko je dojel 

vzgojno vrednost dela!  Kar pa je kdo zaslužil, ni prepuščal svobodnemu 

razpolaganju brata, temveč odločanju gvardijana ali celotne redovne družine. 

Stvarno, sociološko razumevanje plačila in presežka! Jasno je, da je bil strog z lenuhi. 

Bratu, ki ni hotel delati, za mizo pa je zalegel za štiri, ki ni zaslužil sadov sam, ampak 

se hočeš mastiti s trudom drugih, je nekega dne rekel: »Kar pojdi svojo pot  brat 



muha, ki se hočeš mastiti z žulji drugih in ob delavnih bratih prezirati Božja dela. 

Pravi trot si, ki požira med, katerega so zbirale pridne čebele (2 Celano). Verjetno bo  

precej povedal odlomek iz Celana tudi današnjim postopačem, ki se delajo bolne in 

se ne trudijo da bi delali kot je prav. Iz teh navedb izstopa Frančiškova teologija dela. 

Delo ne sme ugašati duha molitve in pobožnosti. Prav to je znamenje povezanosti z 

Bogom in temu motajo služiti vse časne stvari. Treba je biti pošten, da ne škodujemo 

niti sebi niti bližnjemu. Služiti moramo  potrebam  človeštva s pravičnim 

razdeljevanjem, ne pa z lakomnostjo. Biti moramo zgled delavnosti vsem, ter s tem 

pomagati tudi drugim, da bodo izpolnjevali dolžnosti dela, vse pa v osebno korist in 

v blagor skupnosti katere del smo. 

Kdor pozna Sveto pismo, bo lahko spoznal, da ga je sv. Frančišek dobro poznal in ga 

je pri navodilih za delo upošteval. Ne le Stara zaveza, tudi Kristus sam je delal in je 

Frančišku in nam zgled in opora, kako naj bi služili sestram in bratom. 

 

V službi bratom lahko veliko naredimo, če izbrani za službe v Narodnem svetu, v 

Pokrajinskem ali v Krajevnem svetu zvesto delamo in že pri volitvah pogumno 

rečemo:  

Gospod, tukaj sem, ker si me klical . . . Zgodi se Tvoja volja, Gospod! 

 

 

Bliža se čas volilnega kapitlja Narodnega sveta FSR (Kančevci, 23-25. novem. 2012); 

 

kmalu bo čas, ko bodo volitve v Tvojem Krajevnem bratstvu  

morda v Pokrajinskem?  

  

Kdo je kriv, da je v nekaterih bratstvih preteklo že več triletij od zadnjega kapitlja? 

 

In če bodo volivci na glasovnico zapisali Tvoje ime? 

Boš pripravljen  SLUŽITI  bratom in sestram in sprejeti izvolitev? 

 

Boš ob misli, da nisi sposoben, nimaš časa, da si že v letih, odklonil? 

 

Se zavedaš, da je pri volitvah Nevidni navzoč in tudi po bratih sestrah  

volivcih deluje? 

Da bo On, Sveti Duh,  tudi po Tebi deloval, tudi s pomočjo sester in  

bratov ob Tebi? 

 

Da bodo v svetu bratje, ki so Ti pripravljeni pomagati ali z izkušnjami  

ali poznanjem Vodila in Generalnih Konstitucij, tudi Narodnega Statuta,  

da se ne bodo kdaj pojavljale neveljavne volitve (znani je primer) . . . 

ali kaj drugega, kar bi oviralo življenje v bratstvu? 

 

Mir in dobro želi in Boga prosi za  POGUM –  tudi Tebi! 



 

                                                              razmišljanje je pripravil brat Filip 

 

 



Kateheza v pripravi na narodni volilni kapitelj 2012 

- talenti- 
 

 

Cilji 

SPOZNAVNI:  Sestre in bratje FSR odkrijejo, da: »Bog dela tudi po meni. 

Poklican/a sem, da gradim občestvo - bratstvo, da služim z darom, ki 

sem ga prejel/a.« 
 

DOŽIVLJAJSKI: Sestre in bratje FSR izkusijo »Prejel/a sem talent, lahko ga množim.« 
 

DEJAVNOSTNI:V osebnem razmišljanju in v pogovoru z bližnjimi sestre in bratje 

FSR ugotovijo, kaj Bog želi, da storijo/delajo v blagor bratstva. 

 

Uvod 

Prva sobota je. Dan, ko se sreča naše bratstvo. Prav veselim se večera. Veselim se 

srečanja z brati in sestrami, veselim se skupnega obhajanja evharistije, kateheze, 

molitve, klepeta. Zberemo se pri maši. »Danes pa ne mašuje tako kot po navadi naš 

pater, naš duhovni asistent,« opazim. Mašuje duhovnik iz sosednje župnije. Čudno. 

Tudi sestre Jožice - naše predsednice ne vidim, pa Janeza - odgovornega za vzgojo 

tudi ni. Danes bo pa drugače. Bomo imeli sploh srečanje? 

Po končani maši se kot ponavadi zberemo v učilnici. Mežnar je poskrbel, da je bila 

odklenjena. Posedemo se, se gledamo in sprašujemo, kje so naši vodje. Kje so tisti, ki 

vsak mesec poskrbijo, da je srečanje bogato, da nas napolnjuje, povezuje. Zazvoni 

telefon. Janez pove, da je ujet na cesti, da ne ve, kdaj bo prispel. Duhovni asistent in 

predsednica sta ga prosila, da srečanje vodi sam. Pater je moral nenadoma 

nadomestiti bolnega brata na ljudskem misijonu, s. Jožica pa je zadržana na službeni 

poti. Spogledamo se... 

 

Molitev:  

 

Gospod, izbral si mene. Ti veš, da se ne čutim kos nalogi. A bil sem tam na tistem 

kraju ob tistem času in določili so mene. Poglej me, Gospod, poglej moje roke, poglej 

moje srce. Z vsem kar sem, kar znam in premorem se ti izročam. Dajem se ti na 

razpolago. Ti pa razsvetljuj moj um in moje srce, vodi me po pravih virih, daj mi 

prave misli, prave besede. Naj tisto, kar bo nastalo, služi Tebi in bližnjim. Amen 

 

Odlomek iz Svetega pisma 

 



1 Korinčanom 12,4-31 

4 Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. 5 Različne so službe, Gospod pa je isti. 6 Različna 

so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. 7 Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.  
8 Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda 

spoznanja. 9 Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi 

ozdravljanja, 10 drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu 

razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. 11 Vse to pa 

uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.   
12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je 

veliko, tako je tudi Kristus. 13 V enem Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj 

bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega Duha. 14 Tudi telo namreč ni 

sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak iz več delov. 15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, 

ne spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 16 Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k 

telesu,« vendarle spada k telesu. 17 Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi 

bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je Bog vse posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je 

hotel. 19 Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? 20 Tako pa je veliko delov, telo 

pa je eno. 21 Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem 

vas.« 22 Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, 23 in tistim, ki se nam 

zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj uglednimi še lepše 

ravnamo, 24 medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu 

namenil več časti, 25 da v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug 

za drugega. 26 Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi.  
27 Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. 28 Bog pa je v Cerkvi postavil najprej 

apostole, drugič preroke, tretjič učitelje; potem čudodelstva, potem milostne darove 

ozdravljanja, pomoči, vodenja in govorjenja v raznovrstnih jezikih. 29 So mar vsi apostoli? So 

vsi preroki? Vsi učitelji? Ali vsi delajo čudeže, 30 ali imajo vsi milostne darove ozdravljanja? 

Ali vsi govorijo jezike? Jih vsi razlagajo? 31 A vendar morate hrepeneti po večjih milostnih 

darovih. Naj vam pokažem še odličnejšo pot.  

 

Razmišljanje o temi  

 

Ljudje se radi primerjamo, ocenjujemo in tekmujemo med seboj. Obdarjeni z 

različnimi darovi, različnimi talenti smo kot Korinčani v skušnjavi, da bi cenili zlasti 

najbolj vpadljive darove in jih uporabljali v neurejenem ozračju. Pavel pove, da so 

darovi dani v skupno korist in ne smejo podžigati tekmovalnosti. Pokaže na človeško 

telo, popolno podobo različnosti zakoreninjene v enosti. Različni udje tvorimo eno 

telo. Vsak ud ima svojo vlogo, svoj pomen. V enem Duhu smo bili krščeni v eno telo, 



Kristusovo telo, ki je Cerkev.  Če za družino rečemo, da je Cerkev v malem, lahko za 

bratstvo FRS trdimo enako. Vsak od nas sester in bratov je ud tega telesa bratstva. In 

vsi smo poklicani: »Služite drug drugemu kot dobri oskrbniki mnogotere milosti božje, vsak 

z darom, kakor ga je prejel.« (1 Pt 4,10) Pavel pravi, da moramo hrepeneti po večjih 

milostnih darovih in pokaže še odličnejšo pot, pot ljubezni. Ta je največje znamenje 

Božje bližine, večje od vseh »nenavadnih« duhovnih darov. V ljubezni se človek ne 

zanima zase, ampak za drugega. Ljubezen predpostavlja odnos in ustvarja skupnost. 

Če je ljubezen najvišji izraz življenja, se mora nujno izraziti v konkretnosti. Kdor ljubi 

Boga, je od njega spoznan, spoznati = srečati. Ljubezen, ki izhaja od Boga, ne zahteva, 

da se vrne k njemu, ampak, da se razširi v univerzalnem smislu. Ljubezen je 

najpomembnejša krščanska milost in srce etike. Najvišji izraz Božje ljubezni je daritev 

Jezusa Kristusa, iz katere izhaja preobraženo življenje, napolnjeno s Svetim Duhom. 

Ljubezen za Pavla ni neka normalna vrednota, ki se jo lahko pridobi, ampak je 

rezultat preobraženega življenja, polnost Božjega življenja, ki vliva Božjo ljubezen v 

srce človeka. Pomanjkanje ljubezni postavi pod dvom prisotnost Duha v življenju 

vernika in njegov temeljni odnos do Boga. Ljubezen izhaja od Boga kot milostni dar. 

Ljubezen je radosten odgovor na Božjo milost v Jezusu Kristusu in temelji na globoki 

osebni povezanosti z njim. Središčnega pomena za ljubezen je njen vidni izraz v 

krščanski skupnosti. Ljubiti druge je način, na katerega lahko rečemo »hvala« Božji 

ljubezni. 

 

Ljubezen sester in bratov v FSR se izkazuje v pripravljenosti služiti drug drugemu, 

bratstvu in celotnemu redu. Vsak naj mu služi z darom, kakor ga je prejel. In darove, 

talente naj ne zakopava, pač pa jih množi in razvija. Uporablja naj jih v duhu 

uboštva. Frančišek v nepotrjenem Vodilu naroča: »Ne ponašajmo se, ne veselimo se v 

sebi in se ne bahajmo v svoji notranjosti zaradi lepih besed in dobrih del, skratka zaradi 

nobene dobrine, ki jo Bog napravi ali izreče ali izvrši v nas ali po nas... Darujmo najvišjemu 

in vzvišenemu Gospodu Bogu vse dobrine; in priznavajmo, da so vse njegove ter se mu za vse 

zahvaljujmo.« Udejanjena zahvala Bogu je prav gotovo naša drža služenja in globoko 

zaupanje, da v milosti darov Svetega Duha zmoremo storiti tisto, kar je Božja volja za 

nas. Biti član FSR je poklicanost. Če nas je Bog poklical v Frančiškov svetni red, želi, 

da se mu prav tu damo na razpolago, da preko nas tu in zdaj vrši svoj načrt. Naj torej 

služenje v FSR zavzame v našem življenju pravo mesto.  

 

Pesem: O moj Bog, dopusti mi 

 

Dinamika: 

 



Bratstvo se razdeli v skupine po 4 do 6 sester in bratov. Vsak dobi list papirja s 

pripravljenimi vprašanji in svinčnik. Na prvi sklop vprašanj vsak odgovori sam. Na 

drugi sklop vprašanj odgovorijo vsi za vsakega tako, da list za vsakega člana zakroži 

po skupini. Na koncu sledi pogovor o spoznanjih. 

 

 

Zaključna molitev: 

 

Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,  

daj nam ubogim, da bomo zaradi tebe delali, kar vemo, da hočeš,  

in vedno hoteli, kar je tebi všeč; 

da bomo notranje očiščeni, notranje razsvetljeni in vžgani z ognjem Svetega Duha, 

mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa 

in le po tvoji milosti mogli priti k tebi, Najvišji; 

ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden živiš in kraljuješ v slavi,  

vsemogočni Bog, na vse veke vekov. Amen 

 

 

 

 



Osebno delo in/ali vprašanja za pogovor v malih skupinah 

 

Odgovori si na vprašanja: 

 

• Kaj rad počnem, kaj počnem sproščeno, lahkotno? 

 

 

 

 

• Kakšne darove, talente imam? 

 

 

 

 

• Kako (lahko) svoje talente razvijam (molitev, oseben odnos z Bogom, 

ukoreninjenost v Jezusu, Sveto pismo,  napajanje iz izvirov Frančiškove 

duhovnosti, izobraževanje...) 

 

 

 

 

• Kako trenutno služim bratstvu in celotnemu FSR? Kako, s čim sodelujem v življenju 

bratstva?  

 

 

 

 

• Katere službe v FSR bi glede na svoje talente lahko opravljal?  

 

 

 

 

• Kako si želim sodelovati v življenju bratstva (priprava in vodenje molitve, obiski 

bolnih sester in bratov, bratski animator otrokom in/ali mladim, priprava srečanj, 

priprava prostora, pogostitev – agape, biti član sveta, priprava katehez...) 

 

 

 

 

• Kaj me ovira pri služenju? (čas - kje na moji vrednostni lestvici je FSR?, materialna 

sredstva – računalnik, avto, denar, samopodoba - strah me je, drugi so boljši …) 

 

 



 

 

• Kako naj si razporedim obveznosti, kako lahko upravljam s časom, da se bom dal 

na razpolago za služenje? 

 



Na list napiši svoje ime in ga daj vsakemu v skupini, da odgovori na vprašanji  

 

 

Ime in priimek: 

 

 

Talenti, ki jih vidim pri tej sestri/ bratu: 

 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

 

Menim, da bi ta sestra/brat s svojimi darovi FSR lahko služil-a kot/ z: 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 



•  

 

 

 

Dopustimo sebi in bližnjim napake, zmotljivost, nepopolnost. Kajti samo Bog je popoln.  

 


