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BOŽJA BESEDA: Različni so duhovni darovi (1 Kor 12, 4-11) 
Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so 
dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu 
je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. 
Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, 
10 drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja 
duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in 
isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.  

 

Iz Vodila OFS:  
 

Člen 4: Med duhovnimi družinami, ki jih je Sveti Duh vzbudil v Cerkvi, združuje Frančiškova 
družina vse tiste člane božjega ljudstva, laike, redovnike in duhovnike, ki čutijo, da so 
poklicani hoditi za Kristusom po stopinjah svetega Frančiška Asiškega. Na različne načine 
in v raznih oblikah, toda v živi medsebojni povezavi, žele uresničiti v življenju in pri 
poslanstvu Cerkve karizmo skupnega serafskega očeta. (člen 4) 

Člen 5: Vodilo in življenje Frančiškovih bratov in sester v svetu je: izpolnjevati evangelij 
našega Gospoda Jezusa Kristusa po zgledu svetega Frančiška Asiškega, ki ga je Kristus 
navdihoval in mu bil središče življenja z Bogom in ljudmi. Kristus, dar Očetove ljubezni, je 
pot k Očetu; je resnica, v katero nas uvaja Sveti Duh, in je življenje, za katero je prišel, da bi 
nam ga dal v izobilju.  

Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj si prizadevajo, da bodo pogosto prebirali evangelij, 
ko prehajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. 

Temeljno vprašanje: Kako danes živeti Vodilo? Kako biti navzoč v svetu in biti priča za 
evangelij na način svetega Frančiška? 
 

 
 
 

Pred Teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v Tvojem imenu. 
Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih;  

pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej.  
Šibki smo in grešni; ne dopusti, da bi širili nered.  

Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti  
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.  

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili 
večnemu življenju naproti  in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od 

pravičnosti.  Vse to prosimo Tebe, ki deluješ na vsakem kraju in v 
vsakem času, v občestvu z Očetom in Sinom na vekov veke. Amen. 

 



1. Katera dobra izkušnja bratstva OFS ti pride na misel? Pomisli na en konkreten dogodek 
na ravni krajevnega bratstva ali na bratstvo na višjih ravneh: (3 min) 
 

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..…………

…………………...……………………………………………………………………………… 

 

2. Kje vidiš težave, ovire za bolj bratsko življenje in delovanje OFS? Pomisli na konkreten 
dogodek, oviro ali težavo, ki vas v bratstvu razdvaja. Nato izberi le en poudarek in ga na 
kratko opiši: (3 min) 
 

…………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Kaj lahko jaz (sam ali skupaj z drugimi) naredim za to, da bomo bolj zavzeti in povezani 
pri utrjevanju bratstva; da bomo naredili več za skupno dobro?  
 
…………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Zapiši, kaj te je nagovorilo, navdušilo v pripovedovanju drugih (ne upoštevaj svojih 
predlogov), h katerim korakom nas vabi Sveti Duh na področju življenja v bratstvu? 
 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Zaključna molitev. Posebej pomembno izkušnjo in spoznanje tega srečanja v molitvi 

izročimo Bogu.  

 

 


