
Dragi bratje in sestre OFS! 

Naj vas spremlja Gospodov blagoslov!  

Upam, da ste preživeli čas koronavirusne krize brez hujših posledic. Želim vam, da bi 

se stalno zahvaljevali dobremu Bogu tako za zdravje kot za modrost v vsakem času in 

obdobju življenja. 

V zadnjih mesecih se seveda nismo mogli srečevati, pa tudi sveto daritev smo 

večinoma spremljali po TV ali na druge načine. Hvala Bogu, da smemo zdaj že biti v 

živo pri sveti maši. Gotovo se bratstva že tudi srečujete in vam želim, da bi bratski duh 

po tej preizkušnji še bolj zaživel. Morda bomo zdaj znali še bolj ceniti vrednost skupne 

poti za Kristusom v duhu svetega Frančiška.  

Glede kapitljev KB, ki bi bili v tem času na vrsti, smo v PS sprejeli sklep, da se mandati 

članov svetov KB podaljšajo do pomladi naslednjega leta 2021. 

Na taborih pokrajinskih bratstev se letos ne bomo mogli srečati. V svetu mariborskega  

pokrajinskega bratstva smo se odločili, da bomo izvedli »tabor«, ki bo prav tako 25. 

junija 2020. Ta tabor bo »nekaj vmes« med resničnim in virtualnim taborom.  

 Ob 9.00 bo na kanalu TV Exodus neposredni prenos svete maše iz frančiškanske 

cerkve v Mariboru. Tisti, ki imate možnost priti v Maribor, ste lepo vabljeni, da se te 

svete maše udeležite v živo, s svojo prisotnostjo, in da se srečamo (zaradi prenosa 

pridite malo pred 9. uro). Vsi drugi pa se nam pridružite pred TV ekrani na kanalu TV 

Exodus ob deveti uri in seveda v Duhu in resnici. 

Zaradi okvirnega števila vas prosim, da na naslov: fani.pecar@gmail.com sporočite, 

koliko bratov in sester iz vašega KB bi se udeležilo srečanja v Mariboru. 

Vse, ki boste prišli v Maribor, prosimo, da prinesete malico s seboj (iz popotne torbe), 

za pijačo bo poskrbel samostan. Po sveti maši bo najprej druženje, nato pa po želji 

skupno romanje na grob blaženega škofa Antona Martina Slomška v mariborski 

stolnici ali vožnja s turističnim vlakcem z ogledom mariborskih znamenitosti.  

Bratstva prosimo za solidarnost pri organizaciji tako, da tisti, ki imate avtomobile, 

ponudite prevoz drugim bratom in sestram. Parkirišč bo dovolj, ker je prazničen dan 

in ni potrebno plačati parkirnine.  

Dragi sestre in bratje! Tako kot nas je v času karantene družila opoldanska molitev 

angelovega češčenja, naj nas molitev povezuje še naprej.  

V upanju, da se bomo srečali v Mariboru v živo ali preko ekranov, vam člani 

pokrajinskega sveta kličemo MIR in DOBRO! 

V imenu PS vaša sestra Doroteja Emeršič 

mailto:fani.pecar@gmail.com

