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Dragi sestre in bratje! 

Bratska ljubezen je 

največji dokaz za 

vstajenje;  

dokaz, da je Jezus živ in 

med nami. 

 

Podobno je zapisal papež 

Frančišek v sinodalnem 

dokumentu: »Bog nas doseže 

po drugih in druge doseže po nas, 

pogosto na presenetljive 

načine.«  Sinodalno dogajanje, ki se odvija po župnijah že vse od oktobra, je (če smo se 

ga udeležili) lahko dalo potrditev, da je temu res tako. Naša bratstva so lahko prostori 

pogovora – poslušanja in govorjenja, iskanja načinov skupne hoje, izmenjave različnih 

izkušenj, razločevanja v Svetem Duhu in praznovanja ob Svetem pismu in liturgiji. V 

kolikor nas je dogajanje sinode zaobšlo, imamo nekaj prihodnjih mesecev še možnost, 

da se mu pridružimo in tudi tako odkrivamo, na koliko presenetljivih in osvežujočih 

načinov nas nagovarja Bog, ki živi. 

V zadnjih dveh letih smo še posebej boleče občutili, kako hudo je, če se sestre in 

bratje ne moremo  srečevati v živo. Zato se zdaj, ko so se razmere umirile, veselimo in 

z novim žarom odkrivajmo duhovno pot svetega Frančiška, ki je »biti sestra/brat«. Na 

tem moramo graditi. Kako lepa je molitev Gospod mi je dal brate. In zato nikoli nismo 

sami! Vedno se lahko obrnemo drug na drugega, prosimo za pogovor, molitev, ali pa 

smo preprosto skupaj.  

Kmalu se bomo lahko srečali na pokrajinskih taborih. Prvi bo 4. junija 2022 v 

Ljubljani na Viču, Štajerce vabimo 25. junija na Videm pri Ptuju, Primorci pa se bomo 

dobili na romanju v drugi polovici avgusta.  

Še pred tem pa bomo konec maja izvolili novo narodno vodstvo, ki nas bo 

vodilo v prihodnjem obdobju. Obdobju, v katerem bo delo za mir gotovo ena izmed 

prioritet na listi dejavnosti. Kajti naš duhovni oče sveti Frančišek je bil predvsem 

človek miru. Sestro smrt je pričakal v miru s pesmijo na ustih in v popolnem predanju 

Božji volji. 



Se pa mir sveta prične v miru mojega srca. 

Mir mojega srca se začne v zakramentu svete 

spovedi.  Spet in spet. Znova in znova. 

Dragi sestre in bratje, naj nam naša 

druženja, pogovori in molitve pomagajo hoditi 

po poti miru vse tja do neba!   

»Hozána Davidovemu sinu! 

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem 

imenu! Hozana na višavah!« (Mt 21,9) 

 

Naj iz naših src zadoni hozana v slavo 

Njemu, ki nas je odrešil! Naj bo vaša pot življenja 

svetla, mirna in vstajenjska! 

 

Blagoslovljeno veliko noč! 

 

s. Barbara, s. Dorica, s. Mateja  

in s. Fani 

(predsednice pokrajinskih svetov  

in narodnega sveta OFS Slovenije) 

 

 

 


