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Dragi sestre in bratje, 

naj vam Gospod podeli svoj mir! 

Vsak praznik, vsako praznovanje je drugačno, nobeno od njih ni isto, čeprav to za 

letošnji božič še posebej velja iz več razlogov. V našem življenju je veliko ran, ki so jih 

povzročile vojne, naravne nesreče ali druge življenjske tragedije. Toda ko bomo letos 

praznovali božič, se lahko tudi za marsikaj zahvalimo, kljub skrbem, ki mečejo senco 

na naše življenje. 

Poglejte Jezusa, ki se je rodil v Betlehemu, v težkem trenutku zgodovine, v revnem 

kraju. Ali je danes za nas življenje težje kot je bilo zanj? Je nam manj udobno? Je 

danes več vojn? Ali smo bolj revni kot je bil on? Ali se danes več selimo iz kraja v 

kraj, kot se je moral on? Ali trpimo več preganjanj, kot je moral on? Vabim vas, da 

pomislimo na vse to in  da se spomnimo tistih, ki še danes živijo v enako težkih 

razmerah. Ne razmišljajte o božiču kot o prijetnem prazniku, ampak ga naredimo za 

praznik božjih otrok. 

Odkrijmo Jezusa v drugem, ki si zasluži naše čaščenje, prosi za našo pomoč, čaka na 

našo prisotnost in pozornost. Tako bomo imeli veliko dela, ko bomo služili drugim. 

Ne glejmo na razloge, zakaj bo nekaj težko narediti, ampak na veselje, da sodelujemo 

pri nečem dobrem, skupaj. Božič naj poglobi našo poklicanost in poslanstvo ter naj 

nas vse spodbudi k krepitvi predanosti in k solidarnosti. 

Naslednje leto bomo začeli s serijo Frančiškovih obletnic, pri katerih se bomo najprej 

zahvalili Bogu za Vodilo svetega Frančiška in za praznovanje božiča v Grecciu, ki je 

mnogim odprlo oči za neskončno Božjo ljubezen. Vse vas vabim, da ta praznovanja 

živite ne samo v spominjanju na nekatere pomembne trenutke iz življenja svetega 

Frančiška, ampak da na te dogodke gledate kot na priložnosti za prenovo naše vere, 

za prenovo načina življenja naše bogate frančiškovske karizme. Prosim, poiščite 

način praznovanja, ki najbolj ustreza vašim bratstvom, življenjskim okoliščinam, kjer 

živite, da boste svojo poklicanost in poslanstvo živeli bolj hvaležno, bolj popolno, na 

prenovljen način. 

V skladu s temi praznovanji, s katerimi začnemo prihodnje leto, bi vas rad ponovno 

povabil, da pridete in sodelujete na kapitlju rogoznic leta 2024. To bo privilegiran 

trenutek, ko se bo Frančiškov svetni red srečal, se veselil, molil skupaj, dovolil Bogu, 

da vse nas obogati z izkušnjo, ki bo morda le enkrat v življenju. 



Ob koncu bi se rad obrnil na vse tiste naše sestre in brate, ki so trpeli zaradi posledic 

vojne, naravne nesreče, finančnih težav, družinskih problemov, bolezni ali katere koli 

druge stiske. Do vseh vas čutim posebno naklonjenost in bližino in bi vas vse rad 

spomnil, da je ne glede na težave Bog Gospodar, ki pozna nas in pozna naše težave. 

On je na naši strani, skupaj z nami. Zato se je odločil, da pride »v človeški podobi; po 

zunanjosti je bil kakor človek«1, da bi odrešil svet in pokazal Božjo slavo kljub vsem 

težavam in vsemu trpljenju. 

Dragi moji sestre in bratje, vse vas bom v svojem srcu na poseben način pripeljal pred 

Kristusu v svojih molitvah in se zahvaljeval Bogu za vsakega posebej. Naj nam Bog 

podeli mir, v naših srcih in v svetu. 

Vam, vašim družinam, vašim bratstvom pošiljam najboljše želje za svete in mirne 

božične praznike ter novo leto. 

Vaš minister in vaš brat 

Tibor Kauser 

generalni minister CIOFS 

 

 
1 Flp 2,7. 


