
    

   NARODNI SVET OFS SLOVENIJE 

skupina za vzgojo 

 

 

za: - vse člane svetov krajevnih bratstev OFS 

- duhovne asistente krajevnih bratstev OFS 

 

Drage sestre in bratje! 

Vabimo vas na srečanje vseh članov svetov krajevnih bratstev OFS! 

Srečanje z delavnicami bo v soboto, 25. septembra 2021, z začetkom ob 9. 30 uri  

v minoritskem samostanu Sv. Maksimilijana Kolbeja v Ljubljani. 

 

Zavedamo se, da ima v tem nenavadnem času, zaznamovanem z epidemijo in mnogimi 

ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, ki so na številnih področjih spremenili naše življenje, 

marsikdo pomisleke ali celo strah pred udeležbo na raznih srečanjih in prireditvah. Kljub temu 

smo se člani narodnega sveta odločili, da vas povabimo na srečanje. Za življenje bratov in sester 

so prav srečevanja »v živo« (in ne le preko raznih medijev) bistvenega pomena.  

Prav temu, kar je bistveno za življenje sester in bratov Frančiškovega svetnega reda, bo 

namenjeno tokratno srečanje. Ponovno in nekoliko drugače bomo spregovorili o naši 

duhovnosti in tem, kar naš red razlikuje od drugih oblik duhovnosti v Cerkvi. 

Zato vas res prosimo, da se tega srečanja udeležite in potem to, kar boste slišali in doživeli, 

posredujete svojim sestram in bratom v domačem krajevnem bratstvu! 

       

   

     

 



Dnevni red srečanja: 

9.00 – zbiranje ob čaju ali kavici 

9.30 – pozdravi in predstavitev urnika srečanja, uvodna molitev 

9.45 – Duhovnost in poklicanost bratov in sester OFS - p. Danilo Holc, OFM Conv 

 možnost vprašanj 

10.45  – odmor za kavico 

11.00  – delo po skupinah  

12.00 – Angelus – molitev angelovega češčenja 

12.15 – kosilo (dar za kosilo je predvidoma 5 €) 

13.00 – delo po skupinah  

– plenum in obvestila 

– litanije svetnikov Frančiškovih redov 

15. 00 – zaključek  

 

Na srečanju bomo upoštevali priporočila NIJZ glede preprečevanja širjenja virusa in vladne 

ukrepe, ki bodo ta dan v veljavi. Priporočamo, da se srečanja udeležijo samo sestre in bratje, ki 

so izpolnjujejo PCT pogoje (so bili cepljeni, testirani ali so covid 19 že preboleli). S seboj imejte 

maske. 

Prosimo, da sporočite, koliko vaših sester in bratov se bo udeležilo srečanja na e-naslov:  

mirko-fsr@gmail.com ali po telefonu na številko 051 310 419. 

Ker bo tema srečanja za vse gotovo zelo zanimiva in pomembna za življenje vseh bratov in sester 

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

