
SREČANJE PREDSEDNIKOV IN DUHOVNIH ASISTENTOV KB OFS SLOVENIJA 

18. marec 2021, zoom 

 

Prisotni so bili sestre in bratje (predsedniki in/ali duhovni asistentje) iz 21 krajevnih bratstev. 

 

Dnevni red: 

- Pozdrav 

- Duhovna misel 

- Kratka predstavitev 

- Izmenjava izkušenj življenja bratstev v »korona času« 

- Napovednik tega, kar nas letos še čaka 

- Razno 

- Zaključna molitev 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice nas je nagovoril p. Danilo Holc, OFM Conv, narodni 

duhovni asistent, ki je pred nas postavil lik svetega Jožefa, zavetnika delavcev in delo 

samo.  

Na slednje lahko gledamo samo z materialnega vidika, kot na nekaj, kar nam prinaša 

dobiček . Po drugi strani ob delu razvijamo svoje sposobnosti in veščine. Hkrati pa smo v 

krščanskem pogledu preko delom Božji sodelavci oziroma z njim nadaljujemo njegovo 

ustvarjanje. S tem dobi delo posvečevalni moment (le-tega ne da samo molitev). Tega 

delo ima samo, v kolikor služi človeku (napredek je duhovni ali pa ga ni) in v kolikor drugi 

ob tem, kar jaz delam, prepoznajo Boga in so zaradi tega nagnjeni k temu, da bi ga slavili.  

Delo tako postane razodetje Božje ljubezni – Narediti majhne stvari z ljubeznijo, je rekla 

Mati Terezija. 



Po duhovnem nagovoru smo se na kratko predstavili, potem pa po sobah nadaljevali 

podeljevanje tega, kako živimo po bratstvih v korona času. Glede na kasnejše poročanje o 

teh pogovorih v manjših skupinah, se kljub situaciji, ki nas drži že nekaj časa v osami, po 

bratstvih kljub vsemu vsaj nekaj dogaja: 

- kateheze, ki so pripravljene, so uporabne in v glavnem  pridejo do sester in bratov; 

- revija Brat Frančišek prinaša veliko dobrega in zanimivega branja; 

- minoriti so nam ob letu svetega Jožefa podarili podobice tega svetnika, ki so bile 

razdeljene med sestre in brate. Hvala za idejo in uresničenje le-te; 

- ponekod se bratstva srečujejo preko zooma (preko te spletne platforme 

pripravljajo tudi dogodke – npr. KB kofja Loka in slavljenje); 

- ponekod se bratstva dobivajo pri sveti maši in po njej še ostanejo v njej in 

nadaljujejo s takim srečanjem; 

- v postnem času so že pripravili (ali pa ga še bodo) molitev križevega pota v župniji; 

- sestre in bratje so med seboj povezani s telefonskimi klici … 

Seveda pa ostaja želja, da bi se čimprej lahko videli v živo, saj osebnega srečanja (in 

zaključkov srečanje v obliki agape) tehnika ne more nadomestiti. 

Ob tem je prav, da se zahvalimo predsednikom, ki s pomočjo duhovnih asistentov najdejo 

toliko različnih načinov, da ostaja bratstvo povezano. 

Predlogi za naprej: 

- ker smo bratstva tako zelo različna, smo ob letošnjih velikonočnih praznikih 

povabljeni, da pogledamo preko lastnega bratstva in razveselimo eno od okoliških 

bratstev (sami izberemo, koga bomo). 

- Uporabiti moderna sredstva za srečanje preko spleta in pri tem aktivirati otroke in 

vnuke naših sester in bratov, da se ga bodo lahko udeležili tudi starejši, ki jim 

tehnika ni domača. 

- Pripraviti pokrajinsko srečanje vseh sester in bratov preko zooma. 

- Ob 800 letnici prvega potrjenega Vodila OFS Memoriale propoziti pripraviti in 

izdati knjižico o OFS v Sloveniji (nekaj malega zgodovine reda in predstavitev 

posameznih KB v Slo).  

 

Napovednik: 

- Priložnostne kateheze bodo pripravljene letos mesečno do konca leta. Naj koristijo! 

  marec – sv. Jožef, 

   april – Velika noč, duhovni kapitelj, 

   maj – žena, Marija, 

   junij – 800 letnica prvega OFS Vodila.  

- Križev pot – besedilo je bilo razposlano po KB, skupaj s prošnjo, da bi ga molili 26. marca 

(glede na situacijo, v kateri je posamezno KB; sestre in bratje sami, v bratstvu, v župniji). 

Za tiste, ki ne bodo mogli priti od doma, bo prenos križevega pota 26. marca ob 17.30 iz 



Celja preko OFS spletne strani in youtube kanala. Povezave bodo še poslane. 

 

- Za duhovni kapitelj,  ki smo ga z lanske pomladi prestavili  na 23. - 25. april 2021 

(Kančevci), je trenutno še nemogoče reči, kako ga bomo izvedli. Mogoče je dvoje: 

   - izpeljava tridnevnega program v živo v Kančevcih, kot običajno; 

   - izpeljava programa preko spleta. 

10. aprila se bomo fiksno odločili, katera od dveh možnosti se bo v resnici zgodila in 

potem obvestili predsednike.  

- Pot luči– v aprilu nameravamo po bratstvih poslati besedilo molitve pot luči, ki sledi 

načinu molitve križevega pota, pri čemer pred oči kliče dogodke po Veliki noči. 

Predsedniki so skupaj s sestrami in brati nagovorjeni, da pripravijo molitev, tudi tokrat po 

zmožnostih, ki jih imajo (ali posamezno ali v bratstvu ali v župniji). Prenos molitve bo v 

okvirju duhovnega kapitlja (glej točko zgoraj). 

- Praznovanje 800 letnice prvega Vodila OFS – Memoriale propositi, na narodni ravni se 

pripravlja skupno praznovanje, ki bo (če bo glede na epidemiološko sliko le mogoče) 25. 

junija 2021 na Brezjah. Vse nadaljne informacije bodo sledile preko prihodnjih mesecev. 

Navdušimo sestre in brate, da se srečanja udeležijo. 

Nam pa z mednarodne ravni obljubljajo spodbude v tem času navezane na samo Vodilo. 

Objavljene bodo na spletni strani, dobili pa jih boste tudi junija za katehezo. 

- Glede stvari, ki smo jih načrtovali v jeseni 2021 (narodni in pokrajinski kapitlji,  srečanje 

svetov KB, duhovne vaje, romanje v Assisi …), se sedaj še težko kaj natnačnega reče. 

Poskušali jih bomo izpeljati (ali v živo ali preko spleta, kolikor se bo dalo). Boste pa o vsem 

obveščeni. (Mimogrede, hvala pokrajinskim svetom, ki so sprejeli enoletno podaljšano 

služenje v tej vlogi, ker nismo mogli izpeljati pokrajinskih kapitljev lanko jesen). 

 

Srečanje smo po uri in pol zaključili z molitvijo k svetemu Jožefu. 

 

 

 

 

 

 

 


