
PREDLOGI KONKRETIZACIJE SMERNIC ZA PRAZNOVANJE 2023 – 2026 

Praznovanje Vodila 1223 – 2023 

Praznovanje Potrjenega Vodila kot Frančiškova družina je priložnost za boljše poznanstva, za spodbujanje druženja in zaupanja med nami, za 

odkrivanje pomena skupnega sanjanja in odkrivanje novih evangeljskih načinov, ki nam bodo omogočili, da postanemo odprto bratstvo in na 

koncu ustvarjalci nove kulture, kulture srečevanja in družbenega prijateljstva - bratstvo, ki želi doseči vsakega člana družbe, »vsakega z bogastvom 

njegove vere ali njegovih prepričanj, vsakega z lastnim glasom, vse brate!« (Tutti fratelli - Vsi smo bratje 8) 

 »AD INTRA« ZNOTRAJ 

Teološka, antropološka, ekleziološka, 

sociološka razsežnost  

»AD EXTRA« ZUNAJ 

Antropološka in sociološka razsežnost 

Naš obstoj v Kristusu 

Cilj 

Ljubiti in vedno bolje poznati Vodilo, ki smo ga 

zaobljubili. 

Dejavnosti 

• Potrditi mesto, ki ga v našem življenju zavzemata 

evangelij in Vodilo, ki smo ga zaobljubili. 

• Uporabljati odlomke našega Vodila za obogatitev 

molitvenega življenja. 

• Nenehno se soočati z našim Vodilom, da bo 

osvetlilo naše osebno in bratsko razločevanje. 

Duhovni dnevnik na narodni ravni – za vsak teden 

ena misel iz Vodila 

 

Okrepiti molitev k Svetemu Duhu s prošnjo za dar 

razločevanja in modrost 

 

Na sejah sveta KB, PS in NS prebrati in 

premišljevati kakšen člen ali dva iz Vodila  

 

 

 

Naše medosebno sestrinstvo in bratstvo 

Cilj 

Odkriti temeljni pomen Vodila za ohranjanje in 

negovanje bratskega življenja. 

Dejavnosti 

• Organizirati študijske dni in razmišljanja o našem 

Vodilu, da bi skupaj, v bratstvu iskali najprimernejši 

način, da bi ga udejanjali v naših vsakodnevnih 

aktivnostih. 

• Spodbujati prostore srečevanj, ki nam bodo 

omogočila izboljšati kakovost odnosov v naših 

družinah, naših bratstvih, na delovnem mestu itd. 

• Spodbujati pobude skupaj z drugimi člani 

Frančiškove družine, ki spodbujajo medsebojno 

spoznavanje in krepijo bratsko skupnost. 

 

Srečanja svetov, tabori… na temo Vodila 

 

V KB naj se po 3 sestre in bratje povežejo v »mini 

bratstvo« ter celo leto ali pol leta (pa si potem 

izberejo drugo trojko) aktivno živijo drug z 

drugim (tedensko ali večkrat tedensko se srečajo 

na domovih ali pri maši…, se večkrat pokličejo, 

molijo drug za drugega, si pomagajo pri 

vsakdanjih stvareh, se spoznavajo s svojci…)  

 

KB vsaj enkrat v letu obišče eno od skupnosti 1 

reda – obisk, celo dnevno srečanje, delovan akcija 

 



Naše življenje v skupnosti 

Cilj 

Povrniti smisel pomembnosti našega načina življenja 

po Vodilu  v Cerkvi, spodbujati bratstvo in 

sinodalnost kot cerkvena stila. 

Dejavnosti 

• Preveriti, koliko nas naš način življenja po Vodilu, 

ki smo ga zaobljubili v Cerkvi spodbuja k 

opravljanju našega pastoralnega in apostolskega 

delovanja v občestvu s krajevno in občo Cerkvijo. 

• Sodelovati na sinodalni poti, ki smo jo začeli v 

naših lokalnih Cerkvah, ceniti raznolikost darov in 

karizem Svetega Duha, ki spodbuja dobrobit celotne 

človeške družine. 

• Kjer je mogoče, obnoviti javno zaobljubo našega 

Vodila. 

KB okrepi načine sodelovanja z župnijo in poišče 

še kakšno dodatno možnost za sodelovanje v 

župniji 

 

Vsak mesec zadolžimo nekaj sester in bratov, ki 

bodo do naslednjega srečanja namensko molili za: 

papeža, škofa škofije v kateri je bratstvo, za 

domače duhovnike – POVEZATI Z MESEČNIMI 

MOLITVENIMI NAMENI 

 

Organizirati druženje za obrobne v naših župnijah. 

 

Okrepiti letno obnovitev naših zaobljub – javno 

pri redni sveti maši. 

 

PREDAVANJE NA TEMO komunikacije, 

medsebojni odnosi, spoštovanje – odprto za 

javnost 

Naše življenje v svetu 

Cilj 

Izhajajoč iz našega pričevanja o bratstvu in 

majhnosti v našem življenju po Vodilu, sodelovati 

pri povezovanju znotraj družbe in institucij, ki se 

povezujejo. 

Dejavnosti 

• Spodbujati aktivnosti za krepitev odnosov med 

člani krščanskih skupnosti, pa tudi med skupnostmi 

in drugimi družbenimi in verskimi skupinami, ki 

podpirajo vzdušje srečevanja in prijateljstva. 

• Vrednotiti evangeljsko moč kulturne in umetniške 

dediščine, ki je prisotna v  Frančiškovi družini, tako 

da postane priložnost za srečanje in dialog v 

sodobni družbi. 

 

V zimskem času (jan, feb) organizirati večere 

branja Frančiškovih spisov. 

 

Pripraviti »mini Svetopisemske maratone« v naših 

bratstvih ali naših župnijah. 

 

Organizirati enodnevno ali popoldansko srečanje z 

brati evangeličani in/ali pravoslavnimi (lahko samo 

člani PS in NS ali pa jih povabimo na tabore). 

 

Organizirati kulturni večer/razstavo/glasbeno 

prireditev/otroški program/, ki je odprt za vse. 

 

V domu za ostarele/zavodih za otroke in 

odrasle z zmerno ali težko motnjo v 

razvoju/… pripraviti 

glasbeni/zabavni/…program. 

 

 

 

 


