
6. junij 2022, Rim 

 

Za:  predsednike narodnih bratstev OFS 

            predsednike narodnih bratstev FO in FRAMA 

 

Dragi sestre in bratje, 

kot veste, je papež Frančišek pozval Božjo Cerkev k sinodi. Ta zgodovinski dogodek 

potrebuje naše aktivno sodelovanje, tako posameznikov kot tudi kot bratstev. 

Obstajata dva načina našega sodelovanja. 

• Prvi način je, da se kot sestre in bratje Frančiškovega svetnega reda oz. kot bratstva 

vključimo v sinodalni proces naših lastnih škofij. Upam, da ste že vsi našli svojo 

ustrezno vlogo in dali slišati vaš glas. 

• Drugi način pa je, da se odzovemo klicu Kongregacije za ustanove posvečenega 

življenja in družbe apostolskega življenja. Kot svetovni red imamo priložnost in 

odgovornost, da se pridružimo sinodalnemu procesu tudi kot mednarodno bratstvo. 

Za to s tem pismom vabim vsako narodno bratstvo, da razmisli o naslednjih 

preprostih vprašanjih: 

1. Kateri so po vašem mnenju glavni izzivi in problemi, s katerimi se mora soočiti 

Katoliška cerkev v tem desetletju? 

2. Kako bi se po vašem mnenju morala Katoliška cerkev odzvati na te izzive in 

težave? 

3. Kaj lahko sami kot predani posamezniki - sestre in bratje OFS - ponudimo 

Katoliški cerkvi, da bi postala Kristusovo telo na bolj pristen in viden način? 

4. Kaj bi lahko bil najboljši prispevek, ki ga kot svetni frančiškovci lahko 

doprinesemo k življenju Katoliške cerkve? 

5. Kaj mi, sestre in bratje OFS, najbolj potrebujemo od Katoliške cerkve? 

6. Kateri so največji izzivi, s katerimi se moramo kot OFS soočiti v tem desetletju? 

Odločite se lahko, na katero vprašanje boste odgovorili (lahko samo na eno ali pa na 

več oz. vsa)  in kako obširen bo odgovor (lahko odgovorite na kratko ali na dolgo).   

Prosimo, zagotovite, da bodo vaši odgovori temeljili na čim širšem naboru mnenj 

sester  in bratov,  ter jih pošljite na generalno tajništvo CIOFS (ciofs@ciofs.org) do 15. 

julija 2022. Povzetek vaših odgovorov bomo poslali na sveti sedež.  



Vaši prispevki so zelo dragoceni. Zagotovili bodo, da bo naš glas slišan, in da bomo 

kot Red bolj vidni v Cerkvi in v svetu. 

Z upanjem v prihodnost, kjer bo svet živel v miru in v prenovljeno sveto Katoliško 

cerkev vam vsem želim mir in dobro. 

vaš minister in vaš brat 

Tibor Kauser,  

CIOFS generalni minister 

 


