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Sestre in bratje! 

Božični prazniki s svojim slavljenjem življenja Njega, ki je alfa in omega (začetek 

in konec), so odlična priložnost za nove začetke. Tudi dogajanje zadnjih mesecev na 

različnih ravneh OFS govori o tem:  oktobra smo v vseh treh pokrajinskih bratstvih 

izbrali nova vodstva, pred dobrim mesecem pa je bil v Rimu generalni kapitelj, na 

katerem so na svetovni ravni izvolili generalnega ministra in njegove svetovalce. 

Udeležence kapitlja je v apostolski palači sprejel tudi sveti oče Frančišek in jim med 

drugim dejal:  »Naj bo vaša svetnost polna bližine, sočutja in nežnosti«. Med 

udeleženci je bil tudi naš odposlanec brat Tomaž Potokar. V pomladnih mesecih 

prihodnjega leta pa bomo tako na slovenski kot tudi na ravni mnogih krajevnih 

bratstev obhajali volilne kapitlje.  

Vendar nam že samo imena naših novih/prejšnjih pokrajinskih predsednic (s. 

Barbara, s. Dorica, s. Mateja) in ime novega/prejšnjega generalnega ministra (br. Tibor) 

govorijo o skrivnosti rasti, ki je v tem, da črpa iz preteklosti in se v sedanjosti 

preko novih začetkov steguje proti neskončnim možnostim in blagoslovom, ki 

so pred nami.   

Nam, Frančiškovim sestram in 

bratom, je še posebej toplo pri srcu ob 

misli na rojstvo Božjega sina v hlevu. 

Kmalu bo minilo 800 let od takrat, ko 

je leta 1223 v Grecciu sveti Frančišek 

vzkliknil: »Rad bi predstavil Dete, 

rojeno v Betlehemu, da bi s 

telesnimi očmi videli stisko, v kateri se 

je znašlo zaradi pomanjkanja stvari, ki 

jih potrebuje novorojenec. Kako je bilo 

položeno v jasli in kako je ležalo na 

senu med volom in osličkom.« 

Poročilo o tem dogodku je zelo 

natančno opisano: »25. decembra je v 

Greccio prišlo veliko bratov iz 

različnih krajev, prišli pa so tudi 

možje in žene iz kmečkih hiš tistega 

področja, ki so prinesli s seboj rože in 

bakle, da bi razsvetlili tisto sveto noč. 

Ko je prišel Frančišek, je našel jasli s 

senom, vola in oslička. Ljudje, ki so 

prihiteli, so pred božičnim prizorom,  



ki ga dotlej niso nikdar videli, izražali neizrekljivo veselje. Potem je duhovnik 

na jaslih obhajal slovesno evharistijo in pokazal vez med učlovečenjem Božjega Sina 

in evharistijo«. 

Poklicani smo, da ohranjamo Frančiškovo dediščino in jo skrbno negujemo, da 

jo bomo lahko predali prihodnjim rodovom. Zato ste letos povabljeni k prav posebni 

nalogi. Ko se boste Frančiškovi bratje in sestre zbrali ob jaslicah, se slikajte in 

fotografijo do sredine meseca januarja pošljite na naslov minister@ofs.si. Na spletni 

strani bomo pripravili galerijo in razmišljali s papežem Frančiškom: »Medtem ko 

zremo božični prizor, smo povabljeni, da se duhovno odpravimo na pot,  

pritegnjeni od ponižnosti Njega, ki je postal človek, da bi srečal vsakega 

človeka. In odkrijemo, da nas On tako ljubi, da se je združil z nami, da bi se mogli tudi 

mi združiti z Njim.« 

Dragi sestre in bratje! Sprejmimo tega Otroka, njegovo preprosto prisotnost, ki 

prinaša v temo negotovosti, strahu, naveličanosti in razdeljenosti neizmerno bogastvo 

odrešenja.  

 

Narodna in pokrajinske predsednice OFS vam  

želimo blagoslovljene praznike Gospodovega rojstva ter mir in vse dobro! 

 

s. Barbara, s. Dorica, s. Mateja  

in s. Fani 
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