
 

DEJAVNA NAVZOČNOST V 

CERKVI IN SVETU 

 

Vodilo OFS 

Člen 10  

Z vsemi ljudmi dobre volje so poklicani 

graditi bolj bratski in evangeljski svet, da bi 

se dopolnilo božje kraljestvo. 

Zavedajo naj se, da vsakdo, »ki sledi 

Kristusu, popolnemu 

Človeku, sam postaja vedno bolj človek«. 

Zato naj svoje dolžnosti opravljajo 

odgovorno v duhu krščanskega služenja. 

 

Člen 15 

Naj bodo navzoči s pričevanjem svojega 

človekoljubnega življenja, pa tudi s 

pogumnim osebnim in skupnim delovanjem 

za pospeševanje pravičnosti, še posebno v 

javnem življenju. Zavzemajo naj se za take 

konkretne predloge, ki so v skladu z vero. 

 

Konstitucije OFS 

Člen 12  

1. Navdihnjeni z zgledom in spisi sv. 

Frančiška, predvsem pa v moči milosti 

Svetega Duha naj bratje in sestre vsak dan 

živijo v veri veliki dar, ki nam ga je dal 

Kristus: razodetje Očeta. Naj pričajo za to 

vero pred ljudmi: 

• v družinskem življenju; 

• pri delu; 

• v veselju in trpljenju; 

• pri stikih z ljudmi, ker smo vsi bratje in 

sestre istega Očeta; 

• z navzočnostjo in sodelovanjem v 

družbenem življenju; 

• z bratskim odnosom do stvarstva. 

 

 

Člen 30 

1. Sestre in bratje OFS »naj bodo navzoči ... v 

javnem življenju«; sodelujejo naj, kolikor jim 

je mogoče, pri uveljavljanju pravičnih 

zakonov in odredb. 

2. Na področju človeškega razvoja in 

pravičnosti se morajo bratstva truditi s 

pogumnimi pobudami, v soglasju s poklicem 

v OFS in smernicami Cerkve. Kadarkoli je 

prizadeto človekovo dostojanstvo zaradi 

kakršnekoli oblike zatiranja ali brezbrižnosti, 

naj zavzemajo jasna stališča. Žrtvam krivic 

naj nudijo bratsko pomoč. 

3. Odpoved uporabi nasilja, značilna za 

učence sv. Frančiška, ne pomeni odpovedi 

vsakemu delovanju; bratje in sestre 

pa naj pazijo, da bo njihovo delovanje vedno 

navdihnjeno s krščansko ljubeznijo. 

 

 

 

 

Letošnje srečanje sester in bratov OFS, ki 

sestavljajo svete bratstev, smo poimenovali DAN 

SVETOV. Na njem se bomo v volilnem letu 

dotaknili vloge kristjana, posebej sestre in brata 

OFS v Cerkvi in družbi. Z nami bo prof. dr. Aleš 

Maver.  

 

Dnevni red 

9. 00  zbiranje 

9.15 pozdrav 

 glasbeni utrinek  

 uvodna molitev  
 

9.30        Sestre in bratje OFS – dejavno 

navzoči v družbi? 

prof. dr. Aleš Maver 

(predavanje in pogovor z njim) 

11.00 odmor 
 

11.30 skupni uvod v delavnice (2 kroga) 

 delo v delavnicah 

➢ Smo dejavno navzoči v družbi? – 

stanje in vizija  

➢ Sinodalno dogajanje  
 

13.00 kosilo  
 

14.30 križev pot  

 zaključek in odhod domov 

 

 



 

Tehnična navodila 

→ Na srečanje ste vabljeni vse sestre in 

bratje, ki sestavljate svet krajevnega bratstva; 

predsedniki, podpredsedniki, tajniki, 

blagajniki, odgovorni za vzgojo, bratski 

animatorji, duhovni asistenti in druge 

službe, ki ste jih izvolili na kapitljih. 
 

→ Na srečanje se prijavite do 1. marca 2022  

na naslov fani.pecar@rkc.si ali gsm. 041/365-

774.  
 

→ Prispevek za izvedbo srečanja je 5 € na 

osebo. Naprošeni ste, da s seboj prinesete 

pecivo. 
 

→ Bratstva, ki še niso poravnala svojih 

obveznosti, lahko prinesejo tudi letne 

prispevke za pokrajinsko raven. 
 

→ Glede na korona situacijo, bomo 

upoštevali smernice, ki bodo veljale na dan 

srečanja. Vsekakor, imejte s seboj higijensko 

masko. 
 

 

 

Vabljeni! 

 

 

 

 

→ Za parkiranje vam svetujemo, da 

uporabite parkirišče za samostanom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN SVETOV 

KRAJEVNIH BRATSTEV  OFS 

MARIBORSKE POKRAJINE 

 

Sestre in bratje OFS – 

dejavno navzoči v družbi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. marec 2022 
 

samostan sv. Petra in Pavla, 
Minoritski trg 1, Ptuj 
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