
Urednikova beseda bf  4/2022

Kako biti kristjan v svetu v 
naši domovini, kjer sicer zaradi 

našega izpovedovanja vere 
še nismo v smrtni nevarnosti, 

a smo prevečkrat deležni 
kristjanofobije, za katero se 

včasih zdi, da je postala že kar 
družbeno sprejemljiva.
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Razmere v svetu so 
se v minulih letih 
močno in hitro 

spreminjale: zdravstve-
ne, gospodarske, voja-
ške, podnebne, … žal 
na slabše. In vendar nas 
Jezus pošilja v ta svet, da 

smo luč, sol in kvas. Spodbuja nas, da 
smo v svetu ampak ne od sveta.

Poletna številka revije Brat Frančišek 
je posvečena najbolj značilnemu gradni-
ku duhovnosti Frančiškovega svetnega 
reda: biti v svetu. V rubriki Frančiškova 
duhovnost sta o tem razmišljala Slavko 
Žižek OFS in br. Jakob Kunšič OFMCap, 
ne spreglejte pa niti kateheze na to temo 
v rubriki Naša evangelizacija.

Rubrika Členimo vodilo nam tokrat 
predstavi člen 25. Ta člen se osredotoča 
na zavedanje pripadnosti redu, poveza-
nosti z drugimi redovi in predvsem na 
soodgovornost med prvim in tretjim 
redom, da se tako pospešuje Frančiško-
vo laiško gibanje.

V mesecu maju se je zgodil narodni 
volilni kapitelj OFS, ki je prinesel novo 
vodstvo – spoznajte ga v rubriki OFS. 

Tam najdete tudi utrinke s pokrajin-
skega tabora OFS v Ljubljani in prvi del 
nagovora, ki ga je imel tam duhovni asi-
stent PB Ljubljana p. Silvin Krajnc OFM.

Kapitlji in obljube pa so se dogajali 
tudi na krajevnih ravneh, poglejte v 
rubriki Iz naših družin.

Leta od 2023 do 2026 bodo name-
njena slavljenju petih osemstoletnic, 
povezanih s svetim Frančiškom. Koordi-
nacijski odbor na generalni ravni, ki je bil 
za to ustanovljen, je pripravil predlog za 
praznovanje, in tega bomo v prihodnjih 
številkah predstavili. Tokrat so pred 
nami pismo vodstva Frančiškove druži-
ne ter osnovne smernice praznovanja, 
kar najdete v novi rubriki 800-letnice.

Ne spreglejte rubrike Žetev za vse 
člane Živega rožnega venca.

Svetodeželska rubrika po 15 letih 
ponovno objavlja potopis znamenitega 
romanja v Sveto deželo s fičkom daljne-
ga leta 1964 – izhajal bo v nadaljevanjih. 
Seveda pa vabijo tudi na aktualna roma-
nja in predstavijo stanje v Sveti deželi 
po Covidu.

Želim vam prijetno branje!
Vse dobro!

br. Janez Papa
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Glavni poudarki duhovnosti OFS

V letu 2022 v rubriki Frančiškova 
duhovnost spremljamo razmišljanja ob 
glavnih poudarkih duhovnosti Franči-
škovega svetnega reda. V četrti številki 
sta pred nami razmišljanji Slavka Žižka 
OFS in br. Jakoba Kunšiča OFMCap na 
temo: Biti v svetu.

Biti v svetu

Po podatkih na spletu je vsak sed-
mi kristjan na svetu preganjan 
zaradi svoje vere, kar v številkah 

pomeni približno 360 milijonov. Nasilje 
v nekaterih državah narašča, drugod 
je stalno prisotno, oboje pa ima za 
posledice beg, iskanje zatočišča, v 
nemalo primerih celo smrt. Kristjanke 
so v določenih državah še posebej iz-
postavljene raznovrstnemu nasilju in 
spolnemu izkoriščanju. Zato danes biti 
kristjan v svetu najbrž ni nič lažje kot 
je to bilo prvim apostolom. Drznem si 
zapisati, da celo težje, saj so apostoli 
imeli privilegij v živo srečati Kristusa, 
z njim živeti in biti priče njegovih be-
sed in dejanj, medtem ko se ostali pač 
moramo zanesti na izročilo zapisanega, 
posredovanega, od staršev podedova-
nega ali od drugih oznanjenega. Pri tem 
je seveda dobro in koristno imeti oči 
in srce odprte za Božjo vsenavzočnost.

Kako biti kristjan v svetu v naši domo-
vini, kjer sicer zaradi našega izpovedova-
nja vere še nismo v smrtni nevarnosti, a 
smo prevečkrat deležni kristjanofobije, 
za katero se včasih zdi, da je postala že 
kar družbeno sprejemljiva. Sam sem 
odraščal še v času, ko je enoumje imelo 
glavno besedo in ko je za »biti v svetu 
= pričevati za Kristusa« pomenilo imeti 

ob dobri volji, trudu in želji še kanček 
poguma. Takrat mi ob vprašanju rav-
natelja in učiteljev v šoli, kdo ministrira 
ali obiskuje verouk, ni bilo enostavno 
vstati v klopi ali to potrjevati z dvigom 
roke. Tudi nedostopnost določenih 
služb je kasneje puščala grenak priokus. 
Po koncu enoumja je kot posledica 
večletnega pritiska marsikdo iz moje 
generacije po nepotrebnem v javnosti 
instinktivno sklonil glavo ali zatajil svoje 
versko prepričanje. Generaciji, rojeni 
po letu 1990, je bilo veliko tega prihra-
njenega. Presenečen, a z veseljem sem 
opazoval otroke Ano, Miha in Jaka, kako 
so bili v različnih obdobjih odraščanja 

s ponosom, brez sramu ali strahu v 
»svetu« nedeljniki, ministranti, skavti, 
skratka pričevalci načina življenja, ki jim 
je bil položen v zibel. Kdaj pa kdaj sicer 
slišan očitek ob njihovem ali lastnem 
pomanjkljivem pričevanju, češ da bi ti 
ali jaz kot kristjan vendarle moral biti 
drugačen, me ni preveč vznemirjal, saj 
so naše slabosti dokazovale, da svet od 
nas pričakuje in zaznava razlike.

Če hočemo biti v svetu, moramo biti 
najprej na svetu. Ob tem me prevzame 
neizmerna hvaležnost mami in očetu, 
ki sta mi dala življenje. Je pa zgolj biti 
na svetu gotovo lažje kot živeti v svetu, 
a ni izpopolnjujoče kot slednje. Biti v 

svetu je predvsem stvar odnosa. Naj-
prej odnosa med menoj in  Bogom, 
nato z bližnjim doma, v službi, na cesti, 
v cerkvi, skratka vedno in povsod, saj 
gre za proces darovanja v prid drugih, 
bližnjih in s tem doseganje smisla. V 
tem se presegamo, v tem je naše bistvo.

Priložnosti za zdrs pri naših prizade-
vanjih za biti v svetu je nešteto. Omenim 
le eno, ki sodi med tiste bolj prikrite, 
praktično neopazne. To je brezbrižnost, 
ki nam z lahkoto pomirja vest, kadar 
nismo proti, pa tudi ne odločno za. 
Kot zdravilo proti temu priporočam 
odmerek Evangelija: »Ker pa nisi ne vroč 
ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, 

da te izpljunem iz svojih 
ust« (Raz 3,16). Da bi nam 
razumevanje tega uspelo 
prenesti v naš vsakdanjik, 
ne potrebujemo posebnih 
veščin in znanj. Preprost in 
vsem razumljiv odgovor na 
vprašanje, kaj pomeni biti 
v svetu, nam daje sv. Fran-
čišek s svojim zgledom in 
življenjem.

Te dni sem bil na kapitlju 
Narodnega sveta OFS. Bratje 
in sestre so z veseljem potr-
jevali svojo pripravljenost 
in željo stopati po sledeh 
našega vzornika. Ko smo si 
ob koncu srečanja v Kan-
čevcih delili objeme slovesa, 
sem bil prepričan za prav 
vsakega izmed njih, da bi 
bil brez pomisleka eden od 
360 milijonov, omenjenih na 
začetku, če bi moral izbirati 
med biti zgolj na ali v svetu. 
Kdo drug, če ne mi!

 Slavko Žižek OFS
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Vsakdanje delo 

Vsakdanjost ne diši. Vsaj na prvi 
pogled ne zadiši, ne pritegne. 
Diši nam eksotika, navdušijo nas 

skrajnosti, v kateri koli razsežnosti že. 
Do vsakdanjih reči pa, se mi zdi, se goji 
nekakšen nepošten spregled. Kaj pa, 
če je prav v tem eden od problemov 
današnje družbe?

Normalno je, da so neobičajne reči 
bolj opazne in privlačne, saj je eksotika 
oziroma tisto redko videno in okušeno 
zaradi tega nekaj posebnega in pritegne 
našo pozornost. Vse, kar je ekstremno, 
že samo po sebi govori, da je nekaj, kar je 
ekstra, posebno. Ekstrem ni za vsakega 
in presega meje običajnega in pogosto 
tudi zdravega ter normalnega. Naj na 
tem mestu le omenim logiko zla, ki je 
prav poseben ekstrem in je nasprotje 
ljubezni, ki se ne ponaša in je skrita. 
Moč sovraštva je v tem, da je vidno, se 
manifestira na vse pretege. Obrnimo 
sovraštvu hrbet in se vrnimo k naši temi 
vsakdanjega dela.

Vsakdanje je vse tisto, kar vsak od 
nas dobro pozna. O vsakdanjih dogod-
kih, o vsakdanjem delu in življenju se 
nam ne zdi vredno izgubljati besed. Ni 
vredno? Pa saj so prav vsakdanje reči 
daleč največji in najpomembnejši del 
življenja!

Če zaobrnemo naš pogled v globino, 
se vse skupaj obrne na glavo. Eksotika 
ni nič posebno kalorična in ekstrem 
ne ponuja rodovitnosti, čeravno oboje 
porabi veliko časa. Le dosleden in re-
sničen pogled na vsakdanjost odkrije 
njeno vrednost. V njej je skrita ena od 
danes tako umanjkanih vrednot, to je 
zvestoba. 

Da bi laže doumeli po-
men zvestobe, ki je tesno 
povezana z vsakdanjim de-
lom, si poglejmo zgovoren 
zgled mame. 

Pomislimo najprej na 
mamo. Če ne bi vsak dan 
zvesto opravljala svojega 
materinskega poslanstva, 
bi šlo v družini vse narobe. 
Zelo plastično si lahko pred-
stavljamo pomen dojenja. 
Mati zvesto, vsakodnevno, 
celo večkrat na dan doji 
svojega dojenčka. Če bi to 
pomembno vsakodnevno 
»delo« opustila, kaj bi bilo 
z njenim otročičkom? Ta 
vsakdanjost mu omogoča 
preživetje, da se normalno 
telesno in čustveno razvije, 
da odraste.

Mama pa ni le dojilja, am-
pak podpira vse štiri vogale 
hiše, kot radi rečemo. Mama 
skrbi za toplino doma z 
vsakdanjo postrežbo hrane, 
s čiščenjem, pranjem, lika-

njem … Povsem vsakdanje stvari, po-
gosto zelo neljube in utrujajoče, a so vir 
topline, gotovosti, lepote, zadovoljstva.

Vsakdanja reč, lahko rečemo in tako 
tudi dojemamo dela naših mater. Ven-
darle pa je v to vsakdanjo in prav nič 
ekstremno ali eksotično »delavko« po-
ložena tako velika vitalnost. Brez mame 
bi ne bilo človeka, ne tebe, ne mene, ne 
njega. Brez mame ni nikogar.

Verjetno se strinjate, da je mama 
oseba številka ena našega življenja, 
poleg Boga seveda. A zakaj? Zakaj se 
je mama tako globoko zapisala v naša 
srca? Morda prav zaradi tega zvestega 
in vztrajnega pisanja dobrih in vsako-

dnevnih del na strani našega vsakda-
njega življenja.

Današnja družba, predvsem pa Cer-
kev, si ne sme gnati k srcu izzivov 
plehkega in površinskega navdušenja 
nad novim, eksotičnim in ekstremnim. 
Jezus nas tega ne uči. Zazrti v veličastno 
prihodnost lahko mirni v srcu delamo 
vsakdanje reči, saj vemo, da nas onkraj 
našega pogleda čaka vstajenjski ekstrem 
in poveličana eksotika.

Da, bodimo zvesti in vsakdanji, ven-
dar ne v vseh pogledih. Kristjan je nekaj 
posebnega, ko in če gleda v nebo ter živi 
ljubezen do Boga in Božjo ljubezen do 
bližnjega.

Naj nas naše ljube mame učijo resnič-
ne vrednosti vsakdanjega dela. Nebeška 
mati Marija, Roža skrivnostna, pa naj 
nam okrepi pogled, da bi videli, kako je 
ta vsakdanjost veličastna in rodovitna 
že na tem svetu.

br. Jakob Kunšič OFMCap
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GLAVNI POUDARKI DUHOVNOSTI 
OFS – kateheze OFS

Kateheze o duhovnosti OFS, ki so rde-
ča nit letošnjih številk Brata Frančiška, 
so nastale na podlagi predavanja, ki ga 
je imel br. Amando Trujillo Cano TOR 
na usposabljanju narodnih duhovnih 
asistentov OFS in FRAMA 11. novembra 
2019 v Rimu. Prvi del kateheze je tako 
izvleček iz predavanja.

Iz predavanja p. Danila Holca OFM Conv

Kateheze OFS: Biti v svetu

Ni boljšega načina, da razložimo, 
kaj mislimo z aktivno navzoč-
nostjo OFS/FRAMA v Cerkvi 

in   v svetu, kot ta, da opozorimo na 
resnično identiteto sekularnih franči-
škovcev, spokornikov in svetih, ki se z 
zaobljubo obvežejo, da bodo živeli 
evangelij po zgledu svetega Franči-
ška in s pomočjo tega Vodila, ki ga 
je potrdila Cerkev.

Včasih se zdi, da so tudi sestre in bra-
tje OFS izgubili svojo pravo identiteto. 
Tako izvajajo koncept delitve karizme 
do skrajnosti, se omejujejo na pobožne 
vidike frančiškovske duhovnosti in se 
nato sprašujejo, ali bi se morali vključiti 
v družbena in politična vprašanja.

Ponekod se nekateri svetni franči-
škovci še naprej bolj osredotočajo na 
pomen zunanjega znaka pripadnosti 
frančiškovskemu redu kakor na družbe-
na, gospodarska in politična vprašanja 
ter na to, kako postati resnična priča 
evangeljskega življenja v posvetnem 
okolju. Občutljiva prisotnost Frančiško-
vih se kaže v tem, da živijo svojo karizmo 
na svoj posvetni način in imajo še na-
prej svoje mesto v družini, po kateri so 

poklicani, da si prizadevajo za popolno 
dobrodelnost v svoji laiški državi ...

Vodilo OFS

V Vodilu (in Konstitucijah OFS) sta 
dejavna navzočnost bratov in sester 
v Cerkvi in svetu močno poudarjeni. 
Členi pojasnjujejo vlogo, pomen bratov 
in sester v svetu ter tudi konkretne na-
loge in področja življenja, kjer morajo 
uresničevati svoje poslanstvo glasnikov 
evangelija. 

Tako na primer v členu 1 beremo:
Med duhovnimi družinami, ki jih je 

Sveti Duh vzbudil v Cerkvi, združuje Fran-
čiškova 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 po-
vezavi, žele uresničiti v življenju in pri 
poslanstvu Cerkve karizmo skupnega 
serafskega očeta.

Člen 8 pa pravi:
Kakor je bil Jezus pravi častilec Očeta, 

tako naj bo molitev in premišljevanje 
duša njihovega življenja in delovanja. 
Udeležujejo naj se zakramentalnega 
življenja Cerkve, predvsem evharistije. 
Pridružijo naj se liturgični molitvi v eni 
od oblik, ki jih je Cerkev predložila, in 
tako podoživljajo skrivnosti Kristusovega 
življenja.

In člen 14 naroča:
Z vsemi ljudmi dobre volje so pokli-

cani graditi bolj bratski in evangeljski 
svet, da bi se dopolnilo božje kraljestvo. 
Zavedajo naj se, da vsakdo, »ki sledi 
Kristusu, popolnemu Človeku, sam po-
staja vedno bolj človek«. Zato naj svoje 
dolžnosti opravljajo odgovorno v duhu 
krščanskega služenja.

Sveto pismo -  
iz pisma apostola Jakoba (2,14-26)

Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, 
da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko 
vera reši? Če sta brat ali sestra gola in 
jima manjka vsakdanje hrane, pa jima 
kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Po-
grejta se in najejta!« a jima ne daste, kar 
potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako 
je tudi z vero, če nima del; sama zase je 
mrtva.

Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, 
jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero 
brez del in jaz ti bom pokazal vero iz 
svojih del. Ti veruješ, da je Bog eden? 
Prav imaš. Tudi demoni verujejo, a tre-
petajo.« Hočeš spoznati, prazni človek, 
da je vera brez del neučinkovita? Ali ni 
bil naš oče Abraham opravičen iz del, 
ker je položil svojega sina Izaka na ol-
tar? Vidiš, da je vera sodelovala z njego-
vimi deli in da je šele zaradi del postala 
popolna. Tako se je izpolnilo Pismo, ki 
pravi: Abraham je verjel Bogu in to mu 
je bilo šteto v pravičnost, in imenovan 
je bil »Božji prijatelj«. Vidite: človek se 
opraviči iz del in ne samo iz vere. Ali 
ni bila tudi vlačuga Rahába prav tako 
opravičena iz del, ker je sprejela poslan-
ce in jih odpravila po drugi poti? Kakor 
je namreč telo brez duha mrtvo, tako je 
mrtva vera brez del.

Razlaga

Kar nam sporoča apostol Jakob o veri, 
velja tudi za nas, brate in sestre Franči-
škovega svetnega reda. Kaj pomaga, če 
smo opravili čas formacije, postulat in 
noviciat ter slovesno pred bratstvom 
obljubili, da bomo živeli po zgledu sv. 
Frančiška, če te obljube ne uresničuje-
mo s svojim delom v bratstvu v Cerkvi 
in v svetu.

Ko razmišljamo o dejavni navzoč-
nosti OFS v Cerkvi in svetu, moramo 
ločiti dve področji, ki sta med seboj 
neločljivo povezani. To sta osebna 
dejavnost brata ali sestre in dejavna 
navzočnost bratstev na vseh ravneh 
od krajevnega do svetovnega. Gotovo 
je dejavnost celotnega bratstva odvisna 
najprej od posameznih bratov in sester, 
ki se bolj ali manj trudijo izpolnjevati 
svojo začasno ali trajno obljubo živeti 
in oznanjati evangelij. Sveti Frančišek, ki 
nam je vzor, je dejal, da naj »če je treba, 
oznanjamo evangelij tudi z besedo!« Na 
prvem mestu so torej naša dejanja. Toda 
kaj v resnici lahko storimo?

Konstitucije nam podrobno našte-
vajo vrsto področij, na katerih naj bi si 
prizadevali, da bi Kristusova zapoved 
ljubezni prežemala vse odločitve in vsa 
dejanja tistih, ki odločajo v Cerkvi in v 
svetu.
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Dejavna navzočnost sestre ali brata

Vsi krščeni smo del, udje Kristusovega 
telesa, ki je Cerkev. Ta zavest mora biti 
še posebej živa v nas, ki smo poklicani v 
Frančiškov svetni red, Iz te poklicanosti 
izhaja tudi odgovornost za življenje 
Cerkve. Prav vsak lahko po svojih zmo-
žnostih nekaj prispeva in delež vsakega je 
nenadomestljiv. Pri tem ni pomembno, 
kako velik je navzven. V naših župnijah 
ali oltarnih občestvih vsak lahko najde 
področje delovanja, na katerem lahko kaj 
prispeva ne glede na starost in zdravje ali 
na izobrazbo. Mnoge sestre in bratje so 
vključeni v župnijske pastoralne svete, 
gospodarske svete, župnijske karitas, v 
pevske zbore, skupine bralcev, molitvene 
skupine, so ključarji, skrbijo za krasitev 
cerkev in kapelic … Svoje delo opravljajo 
v duhu majhnosti in s pristnim veseljem!

Nekateri pa imajo možnost, da javno 
delujejo v družbenem življenju.

Marsikdaj je tudi danes potreben 
pogum, da jasno in glasno na prvo 
mesto postavimo krščanske vrednote 
in si vedno prizadevamo za odločitve, 
ki bodo spoštovale svetost življenja in 
vsega stvarstva.

Dejavna navzočnost bratstva

Marsikatero krajevno bratstvo se čuti 
nemočno zaradi maloštevilnosti, sta-
rosti ali bolezni svojih sester in bratov. 
Vendar nikakor niso nemočni. Moč je v 
njihovih molitvah za vse potrebe Cerkve 
in sveta.

Nekatera bratstva lahko v svojem oko-
lju pomembno prispevajo k delovanju in 
rasti krajevne Cerkve. Lahko se kot laiki 
aktivno vključijo v življenje Cerkve. Kot 
del civilne družbe opozarjajo na krivice, 
na napačne odločitve odgovornih, na 
kršenje osnovnih človekovih pravic, na 
diskriminacijo, na uničevanje narave ...

To še posebno velja za bratstva na 
višjih ravneh.

Za osebni premislek 

Ali naše bratstvo oziroma posamezni 
sestre in bratje aktivno sodelujemo v 
drugih cerkvenih skupinah v domači 
župniji (bralci Božje besede, ključarji, 
ŽPS, zakonske skupine ...) ali Cerkvi?

Kako lahko v našem okolju pospešu-
jemo bratstvo med vsemi ljudmi?

Molitev (iz Molitvenika OFS)

Gospod, naredi nas za mavrico, za vidno znamenje miru in sprave.
Za mavrico, ki spaja dve tisočletji,
za nebeško znamenje, ki si ga ti sam postavil na nebo.
Naredi nas za znamenje večne obljube, za znamenje upanja,
za znamenje tvoje ljubezni do stvarstva,
za znamenje Duha, ki prenavlja svet.
Podari nam mir, ki prihaja od sprave s teboj.
Daj nam prijateljstvo, ljubezen do življenja in do stvarstva.
Zbudi nas iz zaspanosti, Gospod, in nam daj več poguma,
da bomo zmogli živeti v večji solidarnosti drug z drugim,
da bomo izkazali usmiljenje ubogim
in da bomo občutljivi za trpeče.
Daj nam, da ti bomo sledili z večjo gorečnostjo.
Da, Gospod, naredi naše bratstvo za mavrico,
za znamenje upanja svetu, ki prihaja.
Amen.
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24. junija 1978 je papež Pavel VI. po-
trdil novo Vodilo OFS in leta 2018 smo 
praznovali 40-letnico tega dogodka. Eden 
od rezultatov je tudi nova rubrika v Bratu 
Frančišku (in na spletni strani OFS) Čle-
nimo Vodilo, kjer so na kratko razloženi 
posamezni členi Vodila. Za razlage skrbi 
Mojca Špende OFS.

Člen 25

Ta člen se osredotoča na zaveda-
nje pripadnosti redu, povezano-
sti z drugimi redovi in predvsem 

na soodgovornost med prvim in 
tretjim redom, da se tako pospešuje 
Frančiškovo laiško gibanje:

»Za stroške, ki so potrebni za življenje 
bratstva, in za stroške pri bogoslužju, 
apostolatu in dobrodelnosti naj vsi 
bratje in sestre prispevajo po svojih mo-
žnostih. Krajevna bratstva naj poskrbijo 
za kritje stroškov svetov višje ravni.«

Ta člen je zelo konkreten. Zavedati se 
moramo, da je OFS za laike, za ljudi, ki 
živijo v svetu, ki so poročeni ali neporo-
čeni in imajo seveda Frančiškovega in 
Klarinega duha. Na vseh ravneh imajo 
lastno strukturo in red se mora vzdrže-
vati sam. Zatorej je to vzdrževanje od-
visno od samih članov OFS. Nekaterim 
ne primanjkuje denarja, drug ga imajo 
zelo malo, nekateri so v pokoju, spet 
drugi prejemajo pomoč, prav vsi pa smo 
bratje in sestre v Frančišku. Vsi hodimo 
za Frančiškom, ki ni zaničeval bogastva 
in zemeljskih dobrin, če se uporabljajo 
modro, še najbolj pa je cenil, če so tisti, 
ki so imeli veliko, to delili z drugimi, 
zlasti s potrebnimi. 

Kadar blagajnik prosi bratstva za 
denar za potrebe bratstva, so dolžni vsi, 
glede na svoje sposobnosti, prispevati 

svoj dar. Ne zahtevajo se mesečni ali 
letni prispevki, le darovi, majhni ali ve-
liki. Zanesemo se na velikodušnost, ki je 
izrazito frančiškovska, in s tem nastane 
sklad za potrebe bratstva. Tu je vsekakor 
na mestu Jezusova prilika o ubogi vdovi. 
Tudi naše vodilo, ki je evangeljsko, kliče 
k tej pripravljenosti za darovanje, ki je 
včasih tudi žrtev, odpoved.
Katere potrebe ima krajevno bratstvo?

 ) karitativna dejavnost, 
 ) prispevek za sestre klarise, 
 ) prispevek za krašenje cerkve, 
 ) prispevek za pokrajinski in narodni svet, 
 ) za maše pokojnih iz bratstva, …

Kaj pa porabe bratstva na višji ravneh?
 ) tisk,
 ) priprava srečanj, simpozijev, kapitljev, 
taborov,…
 ) srečanje svetov
 ) prispevki za misijone, pomoč v 
naravnih nesrečah, vojnah …
 ) prispevek za mednarodno raven …
Lepo je, če imamo v mislih, da bratje 

in sestre na višjih ravneh darujejo svoj 
čas in delo za prijetno in vztrajno delo-
vanje OFS. Večinoma, če le zmorejo, se 
odpovedo potnim stroškom in drugim 
prispevkom. In edino prav je, da torej 
poskrbimo, da je blagajna vedno aktivna 
in lahko OFS tako na krajevni ravni in 
višje vse do mednarodne opravlja svoje 
poslanstvo. Če prav pomislimo in smo 
iskreni do sebe, se moramo mnogokrat 
le sem in tja odpovedati eni kavi, pa je 
učinek že lahko ogromen.

Vsekakor pa ne pozabimo: »Ne na-
birajte si zakladov na zemlji, kjer jih 
uničujeta molj in rja in kjer tatovi vla-
mljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade 
v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj 
ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne 
kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam 
bo tudi tvoje srce« (Mt 6, 19-21).

Molitveno srečanje
Draga sestra! Dragi brat! 
PB OFS KP 
te VABI   
na molitveno srečanje 
po poteh Magdalene Gornik 
na Goro pri Sodražici,

ki bo v soboto, 
20. avgusta 2022.
Duhovni vodja: br. Luka Modic
Duhovni asistent: br. Marjan Potočnik 

Prijave zbirajo, do zasedbe mest, 
tajniki in predsedniki KB OFS. 
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Narodni volilni kapitelj 
OFS v Kančevcih

Od 20. do 22. maja 2022 smo se 
bratje in sestre Frančiškovega 
svetnega reda iz vse Slovenije 

zbrali na narodnem volilnem kapitlju 
v Kančevcih. Ker srečanja zaradi epide-
mije lani ni bilo mogoče izpeljati, smo 
bili še toliko bolj veseli tega dogodka.

Petkov večer je potekal v znamenju vese-
lja, da smo se po dolgem času spet srečali. 
Objemom, toplim pogledom in stiskom 
rok ni bilo videti konca. Po večerji smo se 
zbrali v dvorani in prisluhnili dosedanjemu 
mednarodnemu svetniku bratu Tomažu 
Potokarju OFS, ki je z nami delil svoje vtise 
ob udeležbi na generalnem volilnem kapi-
tlju v Rimu jeseni lansko leto. Še posebej se 
mu je vtisnilo v srce srečanje s svetim oče-
tom. Potem nam je generalni minister, brat 
Tibor Kauser OFS, v sliki in besedi predstavil 
bratstva po vsem svetu. O vsakem od njih 
nam je povedal kaj lepega in zanimivega. 
Vmes so nas s pesmijo in veselim razpolo-
ženjem dvigali k Bogu tudi naši bratje, ki 
so se združili v »priložnostni bend« in nas 
spodbujali k slavljenju z živahnimi ritmi.

V soboto zjutraj smo se vsi sveži in 
spočiti še pred zajtrkom zbrali pri molitvi 
hvalnic. Kmalu so sledila poročila dose-
danjih članov narodnega sveta. Z zani-
manjem smo prisluhnili in se čudili, koliko 
jim je, kljub epidemiji, uspelo narediti v 
preteklem obdobju. Vsem dosedanjim 
članom smo iz srca hvaležni za služenje! 

Po kosilu pa se je začelo zares. Glavni 
namen našega druženja so bile volitve, 
ko smo po navdihu Svetega Duha izbrali 
sestre in brate, ki bodo vodili naše brat-
stvo prihodnja tri leta.

Po vzpodbudnem nagovoru obeh vo-
diteljev (že omenjeni generalni minister 

br. Tibor Kauser OFS in duhovni asistent 
Thomas Ginga Panzo Suva OFM Cap) in 
ob upoštevanju vseh zahtevanih pravil 
smo izvolili nov narodni svet.

To so:
 ) predsednica: s. Fani Pečar
 ) podpredsednik: br. Jože Kozel
 ) tajnica: s. Emina Mulalić
 ) blagajnik: br. Slavko Žižek
 ) odgovorna za vzgojo: s. Andreja Štunf
 ) bratski animator: br. Rok Liebhart
 )mednarodni svetnik: br. Tomaž Potokar
 ) namestnik mednarodnega svetnika: 
br. Primož Hodak

Po vzpodbudnem aplavzu in čestit-
kah so pri sveti maši prejeli še blagoslov, 
da bodo v prihodnjem mandatu dali na 
razpolago svoje talente v službo vsem 
sestram in bratom OFS v Sloveniji.

Narodni svet sestavljajo tudi naši 
trije duhovni asistentje: p. Danilo Holc 
OFMConv, p. Robert Bahčič OFM in br. 
Jožko Smukavec OFMCap. Za prihodnje 
obdobje je vodstvo kolegija duhovnih 
asistentov prevzel p. Robert Bahčič 
OFM. Iskreno se jim zahvaljujemo za 
zvesto spremljanje in duhovno oporo.

Nedeljsko dopoldne smo namenili 
pogledu v prihodnost. Delno jebil  pred-
stavljen program praznovanja obletnic 
svetega Frančiška, ki nas bodo spremlja-
le od leta 2023 do leta 2026. Hkrati pa 
so sestre in bratje imeli priložnost dati 
spodbude in smernice narodnemu sve-
tu, ki začenja nov mandat. Z njimi se je 
z istim namenom srečal tudi br. Tibor.

Po sveti maši in kosilu smo zapuščali 
Dom duhovnosti v Kančevcih z občut-
kom, da smo kapitelj res praznovali v 
Frančiškovem duhu veselja in upanja, 
k čemur sta (sploh zaradi mednarodne 
razsežnosti) pripomogla tudi oba brata 
iz tujine.

Mateja Trajbarič OFS

Izjave novoizvoljenih 
članov Narodnega 
bratstva
Fani Pečar OFS,  
ponovno izvoljena predsednica:

Zdi se mi, da se je Frančiškovo vzdušje 
pripravljenosti in razpoložljivosti, ki se je 
začelo jeseni že na pokrajinskih volilnih 
kapitljih, nadaljevalo tudi na našem na-
rodnem kapitlju. Hvaležna sem sestram 
in bratom, ki so bili do sedaj v sestavu 
narodnega sveta, ker so mojo izkušnjo 
predsednikovanja naredili lepo in me 
s tem, da smo delali skupaj, precej raz-
bremenili. Novi in ponovno izvoljeni 
člani sedanjega sveta pa me prav tako 
navdajajo z upanjem, da bo bratstvo, ki 
ga gradimo na narodni ravni, prav tako 
bogato, iskrivo in s pogledom usmer-
jenim v dobro naših bratstev. Veselim 
se novega zagona za delo, predvsem 
pa možnosti spoznavanja tega, kar Bog 
dela po sobratih in sosestrah. In si (še 
vedno) želim, da bi ekipa NS OFS bila 
kot sodniki na tekmi - najboljši so ta-
krat, ko se o njih ne govori, ker s svojimi 
dejanji ne prekinjajo igre ali je usmerjajo 
iz naravnega ritma.

Hvaležnost vsem za podporo, ki ste 
nam jo izkazali v preteklih letih, pa 
povezujem s prošnjo, da nam stojite ob 
strani tudi v prihodnje.

Jože Kozel OFS,  
ponovno izvoljeni podpredsednik:

Bilo je naporno, pa kljub temu lepo 
in prijetno. Najbolj se mi je vtisnilo v 
spomin veselo in lepo petje bratov in 
sester.

Emina Mulalić OFS,  
tajnica: 

Službo tajnice v narodnem svetu 
OFS nastopam v veliki ponižnosti in 
zaupanju v Gospoda, brez katerega ne 
moremo ničesar storiti. 

Moje srce je odprto za vsakega izmed 
vas in polno ljubezni. Hrepenim in mo-
lim Boga, da bi bili vedno popolnoma 
odprti Svetemu Duhu, da bi se naša srca 
goreče združila v skupni molitvi na vseh 
ravneh bratstva in v dejavni ljubezni in 
da bi bili po Božji milosti vedno bolj eno 
s Kristusom in med seboj. Da bi vedno 
bolj postajali vidno znamenje Njegove 
neizmerne ljubezni in usmiljenja v svetu 
in da bi ljudje v nas in v naših bratskih 
odnosih prepoznali Odrešenika, ki je 
Ljubezen in Luč sveta in bi verovali. 

Slavko Žižek OFS,  
ponovno izvoljeni blagajnik:

Drage sestre in bratje, narodni blagaj-
nik 'ma vas rad!

Andreja Štunf OFS,  
odgovorna za vzgojo:

Po nekajletnem premora se ponovno 
vračam, da bi skupaj z ostalimi izvolje-
nimi na narodni ravni služila sestram in 
bratom OFS v naši domovini. Občutku 
odgovornosti se pridružuje še občutek 
veselja, da bom ponovno srečala znane 
obraze in spoznala nove sestre in brate. 
Pa tudi občutek rahle zaskrbljenosti se 
ne želi umakniti, a živim v zavesti, da če 
Gospod daje poslanstvo, daje tudi moč, 
da se ga lažje opravlja. In ta moč so za-
gotovo tudi sestre in bratje v NS OFS ter 
vsi drugi. Naj vsem nam v tem triletnem 
obdobju, v katero smo vstopili, Sveti Duh 

Frančiškov sve tni  red
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naklanja modrosti, umnosti, moči, po-
božnosti ..., da bomo kot žive Kristusove 
priče po zgledu sv. Frančiška in Klare v 
ta nemirni in razklani svet prinašali mir, 
veselje in upanje. Gospod pa naj obilno 
blagoslavlja naša prizadevanja.

Rok Liebhart OFS,  
bratski animator:

Na volilni kapitelj me je povabl br. 
Jožko zaradi sodelovanja pri sobotnem 
družabnem večeru. Tudi krajevno brat-
stvo me je zaradi prisotnosti in sodelo-
vanja v Kančevcih predlagalo za enega 
od kapitularjev. 

Že ko so se v soboto pričele priprave 
na volilni kapitelj, sem se zavedal, kako 
resne in pomembne stvari se bodo pri-
čele odvijati na vseslovenski ravni OFS, 
uuaaauuu. A bil sem popolnoma miren, 
kajti strah, da bi bil lahko pri volitvah, ka-
kor koli aktiven in prisoten, je bil odveč. 
Toda pričelo se je … Ko sem bil nomini-
ran, pa me je pričelo stiskati, uuff, kaj to 
pomeni, v kaj se spuščam. A nominacija 
še nič ne pomeni, sem si mislil, zato sem 
vanjo privolil. A sledilo je, kar je sledilo.

Moram priznati, da me je po izvolitvi za 
bratskega animatorja zaskrbelo. Spraševal 
sem se, zakaj predlagani kapitularji niso 
sprejeli nominacije, kaj to pomeni, ali je 
to res funkcija v OFS, ki je prezahtevna, 
naporna, preodgovorna, nima vidnih 
rezultatov. Zato sem se zbal in malce sem 
zaskrbljen še danes. Razmišljam, kaj storiti, 
če ne bo podmladka v FRAMI, posledično 
ne bo povezovanja med FRAMO in OFS 
in ne nazadnje, kako s prestopi v OFS, če 
FRAME v Sloveniji v nekem obdobju ne 
bo več. Se pravi, da funkcija bratskega ani-
matorja na neki ravni izgubi svojo vlogo.

Toda tolaži me Troedini. Tolaži me 
misel, da nisem jaz kapitan ladje, da sam 

ne zmorem ter da samo z Njegovo vlo-
go, pomočjo ter z aktivnim vsesloven-
skim bratstvom OFS lahko prispevamo 
k vzpostavitvi novih celic FO in FRAME 
ter oživitvi obstoječih.

Nekaj načrtov - idej za spremembe in 
vzpodbudo FO, FRAME in OFS imam, 
toda za njihovo realizacijo je potrebno 
veliko dejavnikov in spodbud.

Upam, da z Božjo pomočjo uspemo.

Tomaž Potokar OFS,  
mednarodni svetnik:

Veliko je stvari, ki jih dobimo podarjene, 
tako je tudi s to izvolitvijo v narodni svet OFS. 
Sv. Frančišek in vsi, ki jih imamo radi po 
sv. Frančišku, naj mi pomagajo, da bom 
lahko naredil kaj dobrega za vse nas, da 
bo z našo pomočjo prihajal med nas duh 
Assisija in po njem tudi Sv. Duh. Bog nam 
pomagaj, da bomo znali širiti mir in dobro 
med ljudmi.

Primož Hodak OFS,  
namestnik mednarodnega svetnika:

Na volilnem kapitlju sem sodeloval 
prvič in nikoli si nisem upal misliti, da 
bi bil lahko nominiran ali celo izvoljen 
na kakšno mesto v svetu. Kot smo 
na začetku prosili Svetega Duha, naj 
pride in izbere, sem se tudi sam pre-
pustil temu. Ob izvolitvi sem začutil 
odgovornost do bratov in sester, da 
sprejmem službo. Dolžnosti namestni-
ka mednarodnega svetnika v bistvu 
še ne poznam, sem pa pripravljen v 
prihodnjem obdobju vložiti ves svoj 
čas in energijo za delovanje sveta po 
najboljših močeh in ob Božji pomoči. 
Sem vesel in hkrati počaščen, da sem 
del ekipe, ki ima vizijo, voljo in duha 
bratstva.

Znani člani Frančiškovega svetnega reda

Bernardka Lurška 
- Marie-Bernarde 
Soubirous

Na seznamih znanih sester in 
bratov iz Frančiškovega sve-
tnega reda se najde tudi sveta 

Bernardka Lurška, čeprav je zelo težko 
potrditi, ali je res bila članica reda ali 
pa je dodana le zaradi svojega vpliva 
(pripadnost so včasih pojmovali dru-
gače kot danes). Vseeno si poglejmo 
njeno življenje.

Sv. Bernardka se je 7. januarja 1844 
rodila zglednima krščanskima staršema, 
očetu Francu Soubirousu in materi Luizi 
Casterot, v skromni družini v mlinu Mo-
ulin de Boly v Lurdu v Franciji. 9. januarja 
1844 je bila v farni cerkvi krščena na ime 
Marija Bernarda. Po nekaj mesecih so 
jo dali v rejo neki gospe Mariji v Bartres 
blizu Lurda, mati je namreč pričakovala 
že naslednjega otroka, in po šestnajstih 
mesecih so jo sprejeli nazaj. V šestem 
letu je zbolela za astmo in jetiko, od 
katerih ni več ozdravela. Pri desetih letih 
jo je botra vzela k sebi in tako pomagala 
obubožani družini, ki so jo izgnali iz 
mlina in mlin prodali. Družina se je leta 
1856 preselila v celico opuščenega zapo-
ra, Bernardka pa je šla spet v Bartres in se 
je v Lurd vrnila šele na začetku leta 1858, 
da se je pri sestrah v zavetišču pripravila 
na prvo sveto obhajilo.

11. februarja 1858 se je štirinajstletni 
Bernardki v Massabiellski votlini prvič 
prikazala lepa Gospa – Božja Mati Ma-
rija. 14. februarja 1858 je šla k votlini 
skupaj s prijateljicami, a je lepo Gospo 
videla le ona. K votlini je šla ponovno 18. 

februarja 1858 in Gospa jo je povabila, 
naj prihaja k votlini petnajst dni, ter ji 
obljubila, da jo bo osrečila na drugem 
– ne na tem – svetu. Bernardka je nato 
prihajala k votlini od 19. do 21., od 23. 
do 25. ter 27. in 28. februarja, od 1. do 4. 
marca, nato pa še 25. marca, 7. aprila in 
16. julija 1858. K votlini jo je vsakokrat 
gnala notranja moč. Ob votlini je Ber-
nardka pokleknila, pričela moliti rožni 
venec, nato pa v zamaknjenju gledala 
Gospo in se z njo pogovarjala. Opazo-
valcev je bilo vsakokrat več, a Gospo 
je videla le Bernardka. Gospa jo je ob 
prikazovanjih učila moliti (še posebej 
za grešnike), ji razodela tri skrivnosti 
(namenjene so bile samo Bernardki in 
jih nikoli ni razodela), naročila ji je, naj 
z rokami izkoplje studenec, iz njega pije 
ter se umije v njem (tako je začel izvirati 
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studenec), potem naj jé travo, ki raste 
okrog votline, gre k duhovnikom ter 
jim naroči, naj v Massabiellu sezidajo 
kapelo, in naj poljubi zemljo za grešnike, 
k čemur je potem Bernardka povabila 
tudi ostale zbrane ljudi ob votlini. 

Cerkvene in posvetne oblasti ter raz-
lične komisije so Bernardko zasliševale 
in jo preizkušale, a ona je vselej odgo-
varjala enako in v miru. 3. junija 1858 je 
Bernardka v kapeli zavetišča sester iz Ne-
versa prejela prvo sveto obhajilo in bila 
tudi sprejeta v zavetišče 16. julija 1860 z 
namenom, da bi imela mir pred radove-
dnimi obiskovalci. 18. januarja 1862 je 
komisija sporočila: »Prepričani smo, da je 
prikazovanje nadnaravno in da je Gospa, 
ki jo je videla Bernardka, presveta Devica 
Marija.« Cerkev je kmalu odkupila pose-
sti okrog votline in pričela z urejanjem 
poti, gradnjo cerkva ter spremljajočih 
objektov. Romarjev je bilo vse več in po 
Marijini priprošnji je tod Bog delil obilne 
milosti duševnih in telesnih ozdravljenj. 
Tako so zgradili tudi posebne prostore 
za bolnike in zdravniške preiskave ter za 
kopeli Lurškega studenca.

Bernardka je kasneje postala redov-
nica in se je s težkim srcem poslovila 
od jame prikazovanj – od njenih ne-
bes, kot je rekla. Potem ko je sestram 
razložila prikazovanja v lurški votlini, 
so ji zapovedali, da Lurda ne sme nik-
dar več omenjati. Zaradi bolezni Ber-
nardka samostanski družini ni mogla 
veliko pomagati, zato pa je več molila 
in vdano prenašala trpljenje. 16. aprila 
1879 je umrla med molitvijo rožnega 
venca, stara komaj 35 let. Pred smrtjo 
je izjavila: »Videla sem jo … Kako lepa je 
bila … Hitim, da jo spet vidim.« Njeno 
nestrohnjeno telo leži v cerkvi sester v 
Neversu. Papež Pij XI. (1922–1939) jo je 
8. decembra 1933 razglasil za svetnico.

Pokrajinski tabor  
OFS Ljubljana

V vročem sobotnem dopoldnevu, 
4. junija 2022, smo se na Viču pri 
svetem Antonu Padovanskem 

zbrali bratje in sestre Frančiškovega 
svetnega reda iz Ljubljanske pokrajine. 

Srečanje smo začeli s sveto mašo, pri 
kateri je somaševanje vodil duhovni asi-
stent PB Ljubljana p. Silvin Krajnc OFM. 
V nagovoru je poudaril pomen malih 
skupnosti, v katerih po Božji volji živimo 
bratje in sestre. Z njim sta maševala še 
duhovni asistent PB Ljubljana minorit p. 
Slavko Stermšek in duhovni asistent KB 
Vič frančiškan p. Zdravko Jakop.

Po sveti maši so nas bratje in sestre iz 

domačega krajevnega bratstva povabili 
na čaj, kavo, slastne domače češnje in 
odlična peciva. Ko smo se okrepčali, 
smo v dvorani nadaljevali srečanje. Po 
pozdravu je sledil nagovor p. Silvina 
OFM z naslovom Hvaljen, moj Gospod, 
v katerem je zelo sistematično orisal 

Darovi za revijo Brat Frančišek 
april '22 - majj '22 = 750 € 

Bog povrni!

 10,00 € Peneš Marjan, Bizjak Frančiška, Pecjak Jozefa
 20,00 € Lovrec Darko, Peternelj Brigita, Naglost  
  Marko, Ana Marija Ulaga, Toman Vanda
 30,00 € Ličen Anica, Peternelj Brigita, Danica  
  Šebanc, Hodak Primoz
 50,00 € Simončič Katja, Klemen Verdeber
 130,00 € OFS sv. Jožef
 270,00 € Zupnija Zg. Tuhinj
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pomen in vrednost Frančiškove sonč-
ne pesmi. Prvi del njegovega nagovora 
lahko preberete v tej številki BF.

Sledili sta pričevanji. Najprej je spre-
govorila sestra Marjeta iz bratstva v 
Škofji Loki. V dvorani je bila popolna 
tišina in odprtih ust smo poslušali, ko 
nam je zaupala svojo težko življenjsko 
zgodbo. Govorila je o bolečih stvareh: 
o zgodnji smrti očeta, zlorabi, fizičnem 
nasilju, alkoholu, duhovni temi, ko ni 

čutila Božje ljubezni. Da obstaja Bog, je 
vedela, toda ni ga iskala. Potem je On 
našel njo. Vstopil je v njeno ranjeno srce 
in ji preko moža poslal brate kapucine, 
ki so jo sprejeli takšno, kot je, in nikoli 
niso obupali nad njo. Takrat je prvič v 
življenju čutila, da jo ima Bog res rad. 
Danes je Gospodu hvaležna za vse. 
On jo je naredil srečno in ljubljeno, jo 
potegnil iz blata in teme in jo ogrnil s 
plaščem ljubezni. Odzvala se je povabilu 

v Frančiškov svetni red in danes pričuje, 
da je Bog res dober. Nagradili smo jo z 
dolgim ploskanjem, ki je izražalo našo 
hvaležnost in bratsko bližino.

Sledilo je pričevanje brata Anžeta, 
prav tako iz bratstva v Škofji Loki, ki je 
začel s tem, da se njegovo življenje šteje 
tako, kot se šteje človeška zgodovina: 
pred Kristusom in po srečanju z Njim. 
Izhaja iz neverne družine in je Boga v 
mladosti zavračal. S tem pa se je vse po-

rušilo, ni videl smisla svojega življenja in 
deloval je samouničevalno. Ni mu bil tuj 
alkohol, pomislil pa je tudi na samomor, 
dokler ni Bog pripeljal v njegovo življe-
nje dekleta, ki je kasneje postalo njegova 
žena. Z njo je začel spoznavati vero. Za 
rojstni dan mu je kupila Sveto pismo, ki 
ga je začel prebirati. Nekoč ko sta bila 
vsak na svojem domu, je začutila, da ga 
mora blagosloviti, in v tistem trenutku 
je začutil Božji dotik, toploto. To je bila 

Frančiškov sve tni  redFrančiškov sve tni  red
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prelomnica v njegovem življenju. Stopil 
je na pot vere, začel z otroškimi molitvi-
cami, z obiskovanjem študentskih maš 
na Tromostovju. Na duhovnih vajah v 
Stržišču je močno zahrepenel po Bogu, 
po zakramentih. Danes s svojo ljubljeno 
ženo in štirimi otroki zavzeto živi vero 
in je iz srca hvaležen, saj se zaveda, da 
je Bog naredil velike reči v njegovem ži-
vljenju. Tudi njegovo pričevanje je izraz 
te hvaležnosti.

Sledilo je delo po skupinah, kjer smo 
se pogovarjali, kako smo se mi srečali 
z Jezusom, si povedali, kaj je Gospod 
za nas storil, in razmišljali o življenju v 
obilju, ki ga daje Gospod. Čas, ki je bil 
namenjen pogovoru v skupinah, je hitro 
minil. Ob slastnih pizzah smo klepetali, 
se veselili in se smejali. Predana Fran-
čiškova sestra mi je zaupala: »Dolgo, 
dolgo se nismo družili, objeli in občutili 
sprejetosti med seboj kljub naši različ-
nosti. Lepi občutki so pri srcu!« Hvaležni 
za lepo doživeto srečanje in za pristno 
gostoljubje domačega krajevnega brat-
stva smo se poslovili in si obljubili, da se 
kmalu spet srečamo.

In še nekaj vtisov 
udeležencev:

Sestra Anica, KB 
Brezje: Iz našega 
bratstva nas je kar 
veliko prišlo. Tega 
sem res vesela. Na-
govorilo pa me je 
čisto vse. Predvsem 
delo po skupinah, 
ko si bratje in se-
stre povemo, kako nas je Bog poklical 
v Frančiškov svetni red in kako srečni 
smo lahko, da nam je dal brate! Sončna 
pesem, o kateri je p.Silvin tako lepo 
govoril, pa me vedno znova prevzame. 
Kako lepo se mi zdi, da smo lahko po-
slušali pričevanja brata in sestre iz Škofje 
Loke, ki sta nam povedala, kaj je Gospod 
storil v njunem življenju! 

Brat Franci, KB 
Sostro: To naše ob-
čestvo je tako bo-
gato! Koliko nam 
je bilo danes po-
darjeno, posebno z 
bratom in sestro, ki 
sta pričevala o tem, 
kako je Gospod do-
ber! Prav milostno 
doživetje je bilo. 
Tudi v skupini smo 
nadaljevali pogovor 
o tem, kako Bog 
deluje v našem ži-
vljenju. Krasno, ču-
dovito!

Sestra Franči-
ška, KB Šiška: Da-
našnje srečanje je 
bilo zelo prijetno in 
bogato. Kako lepo 
je bilo, da smo za-

čeli s sveto mašo, ki nas je povezala 
med seboj in z Bogom. Joj, kako sta me 
prevzeli pričevanji sestre Marjete in 
brata Anžeta! Popolnoma sta se predala 
Bogu in v najtežjih trenutkih življenja 
sta dobila oporo in zaupala. Na tej poti 
sta našla tudi Frančiškov svetni red. 
Bogu hvala, da sta z nami delila svojo 
življenjsko zgodbo!

Brat Tadej, KB 
Brezje: Bogu hvala 
za to srečanje, da 
smo se po dolgem 
času spet dobili. 
Bilo je zares duhov-
no bogato. Želim 
si, da bi bilo takih 
srečanj več. Kako 
lepe stvari smo sli-
šali tudi v skupini. 
Ampak pričevanji v 
dvorani: ostal sem 
brez besed in občudujem sestro in bra-
ta, ki sta nam zaupala svoji življenjski 
zgodbi. Bogu hvala tudi za to, da ju je 
pripeljal v Frančiškov svetni red!

P. Slavko OFM-
Conv: Lepo je bilo! 
Morda je bilo šte-
vilčno malo manj-
ša udeležba, ker se 
ogromno dogaja 
tudi v naših župni-
jah, tudi romanj je 
veliko. Srečanje je 
bilo zelo zanimivo 
in lepo organizira-
no. Pričevanja so 
me posebej nago-
vorila, sicer sta oba govorila o težki poti, 
ki sta jo morala prehoditi, ampak oba 
sta našla varen pristan. Tudi pogostitev 
je bila zelo dobra, skratka lepo mi je 
bilo z vami!

Sestra Angelca, 
KB Šenčur: Po da-
rovih Svetega Duha 
je bil dan zelo bo-
gat. Kako smo ob-
darjeni! Zelo se ve-
selim, da smo sku-
paj bratje in sestre, 
da skupaj hodimo 
po Frančiškovi poti. 
Hvala, da ste tako 
lepo organizirali 
tole srečanje!

Sestra Ružica, 
KB Vič: Čudovito 
doživetje je, da vi-
dim svoje brate in 
sestre! To me vedno 
tako močno raz-
veseli in sem hva-
ležna Bogu, da mi 
je dal toliko bratov 
in sester, da lahko 
živim to ljubezen 
in ponižnost. Ko 
pride kaj težkega, 
lahko svojim bra-
tom in sestram zaupam in mi je lažje. 
Hvala vsem, da ste prišli k nam na Vič! 
Vse smo pripravili z veliko ljubeznijo. 
Imamo čudovito bratstvo, pomagamo 
drug drugemu in Bogu hvala za ta dar, 
da smo lahko skupaj.

Zbrala Mateja Trajbarič OFS

Frančiškov sve tni  redFrančiškov sve tni  red

2322



bf  4/2022

Prvi del nagovora, ki ga je imel  
duhovni asistent PB Ljubljana  
p. Silvin Krajnc OFM na Pokrajinskem 
taboru na Viču, 6. junija 2022

Hvaljen, moj Gospod!

Frančiškova hvalnica stvarstva ali 
Sončna pesem ustvari izjemen vtis s 
tem, da vse stvari nagovarja z »brati 

in sestrami«. Čeprav ima mnoge podob-
nosti s svetopisemskimi psalmi, vendarle 
prinaša novost, ki jo zasledimo tudi v 
drugih Frančiškovih besedilih. V Pozdravu 
krepostim so le te predstavljene kot gospe 
in sestre. Običajno gre v besedilih bolj za 
pesniško izražanje, v Sončni pesmi pa dobi 
globlji izraz in smisel. Frančišek namreč 
gleda na svet kot veren človek. Čelano 
piše: »Vse stvari je imenoval »brat«, ker je 
skrivnosti stvarstva prepoznaval s svojim 
posebnim in za druge nenavadnim nači-
nom, s prodornejšim pogledom svojega 
srca« (1Cel 81). In nadaljuje: »Z neizreklji-
vo predanostjo in ljubeznijo je objemal vse 
stvari, jim govoril o Gospodu in spodbujal, 
naj ga hvalijo. Previdno je hodil okoli luči, 
bakel in sveč, ker ni hotel z roko zmanjšati 
njihovega bleska, ki je odsvit večne Luči. 
Po skalovju je hodil spoštljivo do njega, ki 
je Skala. Ob podiranju dreves je bratom 
prepovedal, da bi drevo požagali čisto 
spodaj – tako še ostaja upanje, da bo na 
novo vzbrstelo.«

 Frančiška so drevesa spominjala na les 
križa. Tudi črviček, jagnje, zemlja, skala, 
cvetlica … mu odsevajo bližino Boga in 
njegovo ponižnost, ki se razodeva v Jezusu 
Kristusu, ki je edinstven temelj vesoljnega 
bratstva in Sončna pesem je njegova hi-
mna. Brat in sestra sta prakrščanski besedi, 
v širšem pomenu pa prafrančiškovi, saj 
ju je šele Frančišek dosledno prenesel na 
vse stvarstvo. On ni brat le v odnosu do 

prijatelja ali nasprotnika, tatu ali razboj-
nika, ampak bratstvo razširi na celotno 
stvarstvo. Sonce je najvišja in prva stvar, ki 
dobi ime brat, prav tako zemlja postane 
sestra in celo smrt. S tem so imenovane 
skrajne meje vesoljstva in izkustva člove-
kovega bivanja. Kljub vesoljni razsežnosti 
Sončno pesem doživljamo, kot da ti je vse 
blizu. Frančišek se ne počuti izgubljenega 
v prostranem vesolju, nasprotno, vse je z 
njim povezano, ker jih imenuje brate in 
sestre. Z vsem je v zaupnem odnosu. Vsa-
ko ustvarjeno bitje ima zanj obličje brata 
in sestre. Vsako bitje ima svoj obraz, ima 
svoje lastnosti, ima svojo vrednost. Lahko 
govorimo o mističnem doživetju vesoljno-
sti. Pri tem pa se vendar Bog in stvarstvo 
med seboj razlikujeta. Vsaka stvar je v svoji 
enkratnosti znamenje in odsev enega, 
»vsemogočnega, dobrega Gospoda, ki je 
vse ustvaril«. Vse ima svoj lastni pomen, 
ki mu ga je dal Bog. Hvalnica stvarstva je 
vključena v hvalospev Stvarnika. V himni 
pa se skriva tudi klic k spreobrnjenju in 
pokori. Frančišek blagruje tiste, ki iz ljube-
zni do Boga odpuščajo, prenašajo bolezni 
in stiske. Z »Gorje« pa naslovi na tiste, ki 
umrejo v smrtnem grehu. Kitico o smrti pa 
vendar sklene optimistično: »Blagor njim, 
ki umrejo vdani v Božjo voljo, zakaj druga 
smrt jim ne bo mogla storiti nič žalega.« 

Sončna pesem je po svoji zasnovi 
pesniška pridiga. Frančiškovi bratje naj 
bi, ko hodijo po svetu, kot posamezniki 
ljudem oznanjali Jezusa z besedo, kot 
bratstvo pa naj bi prepevali hvalnice z že-
ljo in nalogo razgibati srca poslušalcev in 
prebuditi v njih duhovno veselje. Sončna 
pesem namreč ne ostaja le pri vertikali 
– zagledanosti v nebo, ampak se širi v 
horizontalo - skrb za človeka, njegovo 
vključenost v družbo in klic k služenju. 
Po človeku pa prebuja skrb za stvarstvo, 
ki je odsev Božje dobrote in lepote.

Laudato si

Papež Frančišek je na binkoštni praznik, 
24. maja 2015, izdal Okrožnico o skrbi za 
skupni dom Hvaljen, moj Gospod – Lau-
dato si. Navdihuje ga Frančiškova Sončna 
pesem, ki nas spominja, da je planet Ze-
mlja naš skupni dom kakor sestra, s katero 
si delimo življenje, in dobra kakor mati, ki 
nas sprejema v svoje naročje. Papež opo-
zori, da se ta sestra pritožuje zaradi zla, ki 
ga povzročamo z neodgovorno rabo in 
zlorabo dobrin, s katero jo je obdaril Bog. 
Do nje se obnašamo kot njeni lastniki in 
gospodarji, pa tudi kot roparji, izkorišče-
valci in požrešni porabniki. Zgled svetega 
Frančiška nam pomaga razumeti in 
vzpostaviti odnos do vsega ustvarjenega. 
Ljubil je in bil ljubljen zaradi veselja, veli-
kodušnega darovanja in širokega srca. Bil 

je mistik in romar, ki je živel v preprostem 
in čudovitem sozvočju z Bogom, z ljudmi, 
z naravo in s samim seboj. Zato se je od-
povedoval vsemu, kar bi iz stvari delalo 
goli predmet uporabe in izvajanja oblasti.

Zvest Svetemu pismu nam Frančišek 
svetuje, naj naravo spoznavamo kot ču-
dovito knjigo, po kateri nam govori Bog 
in po njej pripoveduje o svoji lepoti in 
dobroti. Ko opazujemo izvir, drevo, stezo, 
roso, snežinko, se poglabljamo v skrivnost 
in odkrijemo, kako lahko Boga srečamo v 
vsaki stvari. Ko občudujemo gorovje, nam 
pride misel na Boga, ki je skala našega 
življenja. Je trden in mogočen. Ko se spre-
hajam po samotnih stezicah, doživljam 
Boga, ki mi daje spokojnost, zavetje, mir. 
V zakramentih nam naravne prvine kažejo 
na nadnaravne resničnosti. Voda, olje, 
ogenj in barve se z vso svojo simbolno 
močjo spreminjajo v hvalo. Roka, ki bla-
goslavlja, je orodje Božje ljubezni in odsev 
bližine Jezusa Kristusa, ki je postal človek, 
da bi nas spremljal na naši življenjski poti. 
Voda, ki teče na glavo krščenca, je zna-
menje novega življenja. V evharistiji, ki je 
vitalno središče vesolja, doseže stvarstvo 
svoj vrhunec in v njej se uresničuje preki-
pevajoče središče ljubezni in neizčrpnega 
življenja. Ko smo združeni z učlovečenim 
Sinom, navzočim v evharistiji, ves kozmos 
slavi Boga. Evharistija povezuje nebo in 
zemljo, objema in prešinja vse stvarstvo. 

V svojem prvem opominu Frančišek 
pravi: »Vsak dan stopa Gospod Jezus iz 
Očetovega naročja na oltar v duhovniko-
ve roke. In kakor se je apostolom prikazal 
v resničnem telesu, tako se tudi nam sedaj 
kaže v posvečenem kruhu ... Ko na kruh in 
vino gledamo s telesnimi očmi, sprevidi-
mo in trdno verujemo, da sta to njegovo 
živo in resnično najsvetejše telo in kri.«

(se nadaljuje v prihodnji številki BF)
P. Silvin Krajnc OFM 

Frančiškov sve tni  red
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Volilni kapitelj  
KB OFS Kamnik

19. januarja 2022 je bil v prosto-
rih frančiškanskega samosta-
na v Kamniku volilni kapitelj, 

na katerem so bratje in sestre izbirali 
novo vodstvo KB OFS Kamnik. Čeprav 
je bil kapitelj v obdobju vrha petega 
vala epidemije Covid19, se je volitev v 
živo udeležila večina članov. 

Kapitelj je potekal pod vodstvom 
podpredsednika pokrajinskega bratstva 
Ljubljana, br. Tomaža Potokarja, v vlogi 
predsednika volilnega kapitlja. Da bi 
v moči Svetega Duha za službe izbrali 
brate in sestre ter da bi izvoljeni službe 
v Božjem imenu sprejeli, smo v molitvi 
priporočili zbrano občestvo. Po voli-

tvah, ki so potekale hitro in brez zaple-
tov je bilo izvoljeno naslednje vodstvo:

 ) predsednik: br. Primož Hodak
 ) podpredsednica: s. Marta Hribovšek
 ) tajnica: s. Dunja Spruk
 ) blagajničarka: s. Anka Matojc
 ) odgovorna za vzgojo: s. Mojca Sušnik
Kapitelj je pokazal, da je skupnost KB 

OFS Kamnik kljub izzivom epidemije 
ostala povezana in v dobrem duhu, 
kar daje zagon tudi novo izvoljenemu 
vodstvu, ki se veseli prihodnjih srečanj 
pod duhovnim vodstvom p. Franca 
Seničarja OFM.

Ob tej priložnosti se vsi člani bratstva 
zahvaljujemo bivšemu vodstvu, ki ga je 
skozi obdobje omejitev srečanj in dru-
ženj vodila s. Mojca Sušnik.

Br. Primož Hodak

Volilni kapitelj  
KB OFS Sostro 

V Sostrem nam je epidemija corona 
virusa krepko premešala načrte. 
Volilni kapitelj se nam je izmikal 

kar dve leti. Načrtovali smo ga v maju 
2020, zaradi epidemije je bil prestavljen 
za nedoločen čas. Ob izboljšanju razmer 
smo zopet sklicali kapitelj 8. novembra 
2021, pa so se razmere zopet zaostrile in 
tako smo končno dočakali dan kapitlja 
11. aprila letos. Kapitelj smo pričeli s sv. 
mašo v župnijski cerkvi svetega Lenarta 
v Sostrem in se priporočili sv. Duhu za 
dober potek volitev.

Duhovni asistent kapitlja je bil p. Slav-
ko Stermšek. Kapitelj je vodila predsedni-
ca pokrajinskega sveta OFS ljubljanske 
regije s. Mateja Trajbarič. Za uvod nam 
je spregovorila nekaj spodbudnih besed. 
Dejala je, da je kapitelj razlog za veselje, 
ki naj ga vodi Sveti Duh, ki bo združil 
brate in sestre v naslednjem triletju. Vsi 
skupaj naj prosimo za dar, da ostanemo 
še naprej povezani. Vsi člani smo pokli-
cani na pot služenja in odkrivanja darov 
sv. Duha. Zaželela nam je, da se bratstvo 

pomladi, da bomo še naprej skupaj živeli 
in delovali v dobro nas vseh.

Z vso resnostjo in zaupanjem v Svete-
ga Duha smo izvolili nove brate in sestre 
za potrebne službe. Za prihodnja tri leta 
sestavljajo svet KB OFS Sostro:

 ) predsednik: br. Franci Birk, 
 ) podpredsednik: b. Janko Zupančič, 
 ) tajnica: s. Terezija Černe, 
 ) blagajničarka; s. Dragica Zupančič, 
 ) odgovorna za vzgojo in bratska 
animatorka za FO: s. Marjetka Birk, 
 ) skrb za bolne in onemogle: s. Olga in 
br. Janez Kociper, 

 ) skrb za molitev in godove: s. Fani Hribar.
Vsi skupaj smo hvaležni Bogu, da nas 

je pripeljal v to bratstvo v Frančiškovo 
družino. Hvaležni smo za milosti, ki smo 
jih deležni pri hoji za Kristusom po zgle-
du sv. Frančiška. Hvaležni smo našemu 
župniku Alešu Tomaševiću za vso pod-
poro in bratom minoritom za duhovno 
oskrbo, ki nas spremlja na naši duhovni 
poti in zorenju za večno življenje. 

Kot pa je že omenila s. Mateja, si 
najbolj želimo novih članov, kar bi po-
mladilo in osvežilo naše delovanje.

Bogu hvala za vse! 
Zapisala Dragica Zupančič OFS

Iz  naših  druž in Iz  naših  druž in
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Volilni kapitelj  
KB OFS Škofja Loka

Kapitelj je potekal 7. maja 2022 v 
obednici kapucinskega samosta-
na. Navzočih je bilo 28 bratov in 

sester z obljubami, duhovna asistenta 
brat Jožko in brat Bernard, predstav-
nika pokrajinskega bratstva Ljubljana 
– predsednica, sestra Mateja Trajbarič, 
in p. Slavko Stermšek – ter predstavnik 
bratstva Primskovo, brat Igor Belehar.

Zaradi opravičenih razlogov je bilo od-
sotnih 18 bratov/sester. Brat Aleš je podal 
poročilo prejšnjega vodstva. Sledil je na-
govor duhovnega asistenta brata Jožka. 
Izpostavil je misel, da naj bi bili redovniki 
kot okna, skozi katera naj bi drugi gledali, 
kdo je Bog. Hkrati pa je poudaril, da je 
tretji red pomemben za samostan, saj 
prinaša drugačno življenje in informacije. 
Hvaležen je za vsako služenje.

V krajevno bratstvo je bila sprejeta 
sestra Emina Mulalić. Zaobljube je 
naredila v bratstvu na Brezjah, zdaj pa 
živi v Ljubljani in si je želela postati del 
naše družine. Izvoljeni so bili naslednji 
bratje in sestre:

 ) predsednik pokrajinskega bratstva: 
br. Aleš Murn,
 ) podpredsednik: br. Rok Liebhart,
 ) tajnica: s. Bernarda P. Žumer,
 ) blagajničarka: s. Sonja Bonča,
 ) odgovorna za vzgojo: s. Alenka Liebhart,
 ) bratska animatorka: s. Ksenija Šmid.
Potrjeni sta bili tudi službi, ki nista vo-

ljeni: odgovorna za skrb za starejše je s. 
Danica Demšar, odgovorna za prostore 
P'r kapcinarju pa s. Irena Kuralt.

Razšli smo se po skupnem kosilu in 
druženju, veseli in hvaležni, da imamo 
drug drugega.

Zapisala: Bernarda P. Žumer OFS

Obljube v KB Podnanos

V sredo 4. 5. se je frančiškovo 
bratstvo Podnanos zbralo naj-
prej pri sveti maši, nato pa smo 

odšli v naš župnijski dom. Tam smo po 
molitvi večernic imeli zaobljube treh 
naših sester, ki so se na ta dogodek 
pripravljale dve leti. Sestra Irena, sestra 
Vera in sestra Sonja so naše bratstvo 
obogatile, saj njihova prisotnost vzbuja 
veselje in upanje za prihodnost. Po 
končanem obredu zaobljub smo se 
zahvalili Bogu in svetemu Frančišku 
za njihovo prisotnost med nami in 
za njihovo pričevanje. Slavje zaobljub 
smo proslavili z druženjem in agape. 
Čestitamo jim za pogum, za pripadnost 
in željo po služenju Bogu po zgledu 
svetega Frančiška.   

sestra Bruna

2023-2026:  
Ena obletnica, 
organizirana in slavljena 
v več obletnicah

Leta od 2023 do 2026 bodo na-
menjena slavljenju petih osem-
stoletnic, povezanih s svetim 

Frančiškom. Koordinacijski odbor, ki 
je bil za to ustanovljen, je pripravil 
predlog za praznovanje, in tega bomo v 
prihodnjih številkah predstavili. Tokrat 
so pred nami pismo vodstva Franči-
škove družine ter osnovne smernice 
praznovanja.

Pismo vodstva

1. januar 2022
Za: Vsi bratje naših redov,
Frančiškova družina
Dragi bratje prvega reda, sestre kla-

rise ter sestre in bratje v TOR in OFS in 
FRAMA!

Naj vam Gospod podeli mir!
Pred nekaj tedni smo v pismu z dne 

2. oktobra 2021 napovedali ustanovitev 
Koordinacijskega odbora za praznova-
nje obletnic svetega Frančiška, ki smo 
ga ustanovili, da bi bili bolje pripravljeni 
na jubileje, v katerih se bomo spominjali 
800. obletnice potrjenega Vodila, božiča 
v Grecciu (2023), vtisnjenja ran - Sti-
gmata (2024), Hvalnice stvarstva (2025), 
zaključili pa bomo s Frančiškovo veliko 
nočjo (2026). Tako bo to praznovanje 
»večplasten dogodek, v katerem se bo 
obeležilo več obletnic.«

Napovedali smo, da želimo zaupati 
delovni skupini, ki jo sestavljajo strokov-
njaki, nalogo, da sestavi delovni načrt 

za karizmatično poglabljanje stopenj 
obletnice, za začetno in trajno formacijo 
vseh sester in bratov Frančiškove druži-
ne, torej za formacijo v naših provincah, 
kustodijah, bratstvih OFS in na drugih 
ravneh. Naš namen je ponuditi nekaj 
skupnih smernic za karizmatično po-
glabljanje v naših bratstvih in v različnih 
stvarnostih, ki nas obdajajo.

Danes z veseljem podajamo besedilo, 
ki ga je pripravila skupina naših sester 
in bratov in je postalo tudi naše. Pred 
nami je besedilo, ki je primerno za več-
plastno uporabo in ki naj nam pomaga 
živeti skupaj. Zagotavlja smernice za 
organizacijo različnih praznovanj na 
lokalni ravni, shemo, na kateri lahko 
gradimo našo pot formacije, kvalitetno 
in pregledno orodje za delo na temah 
različnih obletnic, ki sestavljajo edin-
stveni jubilej 2023-2026, ki bo svoj vrh 
doživel v praznovanju 800-letnice velike 
noči našega serafskega očeta.

Ko vam predajamo to orodje, vam 
želimo prijetno branje, uspešno delo in 
veselo Obletnico!

Z bratskimi pozdravi,

Deborah Lockwood OSF, predsednica IFC-TOR
Tibor Kauser OFS, generalni minister

Massimo Fussarelli OFM, generalni minister
Roberto Gemuin OFM Cap, generalni minister

Carlos Alberto Trovarelli, OFM Conv, generalni minister
Amando Trujillo Cano TOR, generalni minister
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Splošne smernice

1. Teme
Pet obletnic je del ene same 

tematske obletnice, ki se bo 
razvijala postopoma in skla-
dno po kronologiji dogodkov 
praznovanja.

Ključne teme, predlagane 
za praznovanje obletnice, so 
obravnavane z več zornih 
kotov, prisotnih pri vsakem 
praznovanju. Ti se bodo pose-
bej nanašali na teološko razse-
žnost (naše bivanje v Kristusu), 
antropološko razsežnost (da 
smo bratje in sestre), eklezio-
loško razsežnost (naše bivanje 
v občestvu) in sociološko raz-
sežnost (naše bivanje v svetu).

Dokumenti cerkvenega 
učiteljstva, razumljeni skozi 
frančiškovsko karizmatično 
perspektivo, se uporabljajo za 
teološko izhodišče. Praznova-
nje vsake obletnice je obetavna 
priložnost za Frančiškovo dru-
žino, da podpremo cerkveno 
reformo, ki jo izvaja papež v 
svojem pontifikatu

Osnovni namen praznova-
nja obletnice je usmerjanje 
našega pogleda v prihodnost 
in krepitev naše frančiškovske 
identitete in karizme.

2. Prejemniki
Prvič - predlagane teme naj 

bi obdelali in razvili naši sestre 
in bratje po vsem svetu. Zato bi 
integracija vseh kultur morala 
biti običajna praksa.

Praznovanje obletnice je 
nedvomno dobra priložnost, 

da se naredi Frančiškova družina v ce-
loti vidna. Zato bi biti zelo primerno, 
da vse dejavnosti in pobude, na naro-

dni in/ali pokrajinski ravni, usklajuje 
komisija, ki zastopa vso Frančiškovo 
družino.

Ad intra (navznoter) in ad extra 
(navzven): obletnice niso namenje-
ne pozitivnemu vplivu samo znotraj 

Frančiškove družine. Treba je 
uporabiti domišljijo in ustvar-
jalnost, da bodo vplivale tudi 
na necerkvena družbena in 
kulturna okolja.

3. Metodologija
Opozorili smo že na pomen 

teološke, antropološke, eklezio-
loške in sociološke razsežnosti, 
ki morajo kot prečna kompo-
nenta zagotavljati enotnost 
in tematsko kontinuiteto v 
večletnem slavnostnem do-
godku. Vse te razsežnosti igrajo 
pomembno vlogo v programih 
ad intra, antropološke in soci-
ološke razsežnosti pa bi morda 
lahko še dodatno obogatili do-
datni programi ad extra.

Obstaja tveganje, da bi ti pre-
dlogi ostali preveč osredotoče-
ni na teoretični in intelektualni 
vidik. Zato bi bilo primerno, da 
za vsako od predlaganih tem 
opredelimo, kaj je cilj, ki ga 
želimo doseči, in priporočimo 
dejavnosti, ki bi izkustvene in 
praktične razsežnosti še pou-
darile.

Dejavnosti so predlagane na 
zelo splošen način, saj se mo-
rajo konkretizirati na podlagi 
različnih kontekstov resničnega 
življenja.

Tukaj predlagane teme je 
mogoče nadalje raziskovati 
in razvijati prek predavanj, 
srečanj, rogozniških kapitljev, 
razstav, romanj, misijonske 
izkušnje itd.
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Praznovati obletnico  
kot Frančiškova družina

Tres ordines hic ordinat: primumque 
fratrum nominat minorum pauperu-
mque fit dominarum medius sed poeni-
tentum tertius sexum capit utrumque.

Trije so redovi, ki jih je ustanovil: 
najprej je poklical manjše brate; uboge 

gospe so bile naslednje kot sredinski red. 
Nato, kot tretji, so prišli spokorniki, ki so 
jih sestavljali ženske in moški.

Tako molimo v antifoni pri jutranji 
molitvi v starodavnem brevirju Juliana 
iz Speyerja. Napisal ga je leta 1235, ob 
priliki kanonizacije sv. Frančiška Asi-
škega. Antifona omenja neposreden 
sinovski odnos med svetnikom in tremi 

redovi. Prvi red je imenoval 
manjši bratje, drugega uboge 
gospe, tretjega pa je ustanovil 
za ženske in moške, ki so želeli 
slediti Jezusu po poti pokore 
po vzoru svetega Frančiška. 
V antifoni je glagol »ordina-
re« izbran tako, da poudari 
slog organizacije, ki pripada 
Frančiškovi družini. Ne da se 
je zreducirati le na pravno 
strukturo, temveč kaže na 
vzajemnost, ki je neločljiva 
v povezanosti posameznih 
skupnosti in značilna za fran-
čiškovsko karizmo.

Dar, ki ga je sveti Frančišek 
prejel od Božjega darovalca, 
je najbolj polno uresničen 
v svojem dopolnjevanju in 
živahnem vzajemnem obče-
stvu. Gre za motivacijsko silo 
v življenju »vseh, ki ljubijo Go-
spoda z vsem svojim srcem« 
(Prva različica pisma vsem kri-
stjanom 1, FF 178/1). Zato kot 
Frančiškova družina vabimo 
vse, ki jih privlači evangeljska 
lepota Ubožca (prim. Laudato 
si’ 10), da se nam pridružijo 
pri praznovanju teh obletnic. 
Obletnice nam ponujajo dra-
goceno priložnost, da poživi-
mo bogastvo naše karizme s 
preroško vizijo prihodnosti. 

Poleg tega jih želimo proslaviti v skla-
du z miselnostjo, kaj prihaja z darom, 
ki smo ga prejeli. Hagiografski viri nam 
povedo, da je Frančišek Asiški umrl 
gol, brez kakršne koli lastnine: »Prosil 
je, da bi ga odpeljali k sveti Mariji v 
Porcijunkulo, da bi na kraju, kjer je 
prejel milosti, izpustil duha življenja ... 
v gorečnosti duha se je vrgel na gola tla 
popolnoma gol« (Legenda major 14:4, 
FF 1240).

Vse njegovo življenje je bilo 
pot v smislu sine proprio (brez 
lastnine), torej življenje vra-
čanja, od začetka njegovega 
spreobrnjenja, kajti samo člo-
vek, ki ne zadrži ničesar zase, 
ampak daruje sebe celega, je 
sposoben hoditi v bratstvu, 
voden od želje po Najvišjem 
dobrem: »Darujmo najvišje-
mu in vzvišenemu Gospodu 
Bogu vse dobrine, in prizna-
vajmo, da so vse njegove, ter 
se za vse zahvaljujmo njemu, 
od katerega prihaja vse do-
bro« (Nepotrjeno Vodilo 
17:17, FF 49).

Ubožec je spoznal, da je 
bilo vse v njegovem življenju 
zastonjski dar Božje ljube-
zni, kot sam potrjuje v svoji 
Oporoki: »Gospod je tako 
dal meni, bratu Frančišku, 
da sem začel delati pokoro 
... Ko mi je Gospod dal brate 
... Toda sam Najvišji mi je 
razodel, da moram živeti po 
vzoru svetega evangelija« 
(Oporoka 1-14, FF 110-116). 
On sam je ne samo prejel 
božanske darove, ampak se 
je tudi odločil, da jih vrne, 
in zato lahko danes, osem-

sto let pozneje, praznujemo teh pet 
obletnic kot Frančiškova družina. 
Obletnice nas vabijo, da živimo po 
logiki sprejemanja ljubezni, njenega 
preoblikovanja v podaritev in vračanja 
drugim.

Začnimo, sestre in bratje, kajti zdaj je 
naš čas, da drugim predamo darove, ki 
jih je nam dal brat Frančišek.

800- le tnice800- le tnice
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ŽETEV
Za molivce Živega rožnega venca, 

ki molijo za edinost Cerkve, nove du-
hovne poklice, svetost in stanovitnost 
poklicanih

Drage molivke in dragi molivci 
Živega rožnega venca!

Za nami je mesec mašniških 
posvečenj na praznik prvakov 
apostolov Petra in Pavla, pred 

nami, je mesec novih maš in tudi svetih 
maš naših jubilantov. Slednjih je precej 
več kot onih prvih, ki so mladi in tako 
poslani v Gospodov vinograd. Molitev 
potrebujejo tako novomašniki kot 
oni, ki že obhajajo jubilej mašniškega 
posvečenja; eden letos celo 80 let du-
hovništva. Kajti molitev nas opogumlja 
in nas dela svete. Vztrajajmo in se ne 
naveličajmo. Pred dobrima dvema le-
toma sem sprejel »armado« molivcev 
ŽRV, letos na začetku avgusta pa se 
bom naselil k Mariji Pomagaj na Brezje 
in sprejel službo gvardijana. Tako bo 
spet voditelj ŽRV pri Njej, ki je naša 
zavetnica. Prosim za molitev in tudi 
želim si, da bi se ta čudovita molitve-

na pobuda za nove duhovne poklice 
okrepila in nadaljevala.

Provincial p. Marjan Čuden je na 
Brezjah lani, 5. septembra, na angelsko 
nedeljo, v 3. delu nagovora med sveto 
mašo izrazil naslednje misli:

»Nihče nima pravice vstopiti v intímo 
koga drugega, če mu tisti, ki to intímo do-
življa, sam ne dovoli. Ko apostoli vprašajo 
Jezusa: »Kako se ti pogovarjaš z Bogom? 
Kako moliš? Kaj govoriš Očetu?«, takrat 
Jezus apostolom dovoli, da vstopijo v to 
intímo, v bližino njegovega pogovora z 
Očetom in jim pove besede očenaša. Če 
se zavemo, kako polne bližine in pripa-
dnosti so bile te Jezusove besede, potem 
pri molitvi v rožnem vencu in tudi sicer, 
ne moremo Gospodove molitve moliti 
kar tako, kar je pač na vrsti.

Večkrat se zamislim v trenutek, ko 
bomo umrli. S kakšno milino se bomo 
takrat ozrli v božje obličje in izrekli be-
sedo: »Oče!«. Zakaj ne bi na enak način 
izgovarjali te besede že tukaj? Še posebej, 
ko molimo Očenaš pri rožnem vencu. 
Besede vseh stavkov Očenaša govorijo, 
da je Bog dober, da je Njegova dobrota 
neskončna in da traja na veke. Ko to 

vemo, ko to ozavestimo, potem nikoli ne 
moremo moliti Očenaša, ne da bi bili pri 
tem hvaležni.

Papež Frančišek pravi, da moramo biti 
za Gospodovo molitev pogumni. Kdor jo 
zmoli, si je zadal nalogo, da bo spolnjeval 
Božjo voljo, da bo lačnemu lomil svoj 
kruh in da bo vedno odpuščal, da se ne 
bo pustil ujeti v greh ali v skušnjavo!«

ZAHVALA IN PROŠNJA 

Drage molivke in dragi molivci, hvala 
vam za vašo vztrajnost v molitve deset-
ke, ki je izbrana za vas. Vabim vas, da za 
molitev nagovorite še koga. Hvala vam 
tudi za vse darove, ki jih namenjate za 
vzdrževanje Brata Frančiška in tudi rubri-
ke ŽETEV, ki je sedaj del Brata Frančiška.

PRIČEVANJA MOLIVCEV ŽRV

Še naprej ste povabljeni, da napišete 
kratko pričevanje, svoje misli ob molitvi 
desetke za nove duhovne poklice, ki bo 
objavljeno v tej rubriki Žetev.

Novi molivci se pridno pridružujejo, 
po nekaj molivcev na mesec. 

ROMANJE MOLIVCEV  
ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA

Vabljeni na angelsko nedeljo, 
4. septembra 2022, na Brezje, 

kjer bo najprej ob 15h molitev rožne-
ga venca za duhovne poklice  

in ob 16h sveta maša. 
Dobrodošli pri Mariji Pomagaj. 

ŽRV darovi za revijo Brat Frančišek 
maj '22 - junij '22 = 1280,15 €

 0,15 € Andrej Humar

 10,00 € Zofija Vaupotič, Aleš Kramolc, Tončka Klopčič, Ana Špehar  

  Vrtin, Radivoj Mauer, Saša Oder, Jana Malič, Rudi Poreber,  

  Olga Rebevšek, Bogomira Tisnikar

 15,00 € Branka Prosen, Ana Novak, Andrej Humar

 20,00 € ŠS LJ, Antonija Smrekar, Pavla Starič, Metod Gril, Fausta Jožefa  

  Klinec, Dolores Ukmar, Piroska Barat, Viktorija Kričaj, Helena  

  Štefančič, Albina Žižek, Marjeta Kern, Marija Magdalena Šivic,  

  Zdenka Partl, Lucjan Premrl, Erika Gornik, Marija Merhar, Jurij  

  Kovač, Ivica Kresnik, Marija Vivod, Ana Alessandra, Majda Rojs,  

  Nevenka Đuzel, Zlatko Novak, Ana Jeraj, Jožefa Kovač

 25,00 € Cilka Langus

 30,00 € Zdenko Jakopič, Anica Kolesa, Kati Martinjak, Frančiška Fale,  

  Marija Jager, Lidija Grbec, Jožefa Gratej, Martin Zgonc

 40,00 € Tadej Čampa, Anton Lešnjak, Jože Hribernik, Jožica Orešnik

 50,00 € Slavko Kanalec, Nada Kladnik,  Marija Terezija Kanalec

 80,00 € Gabrijela Lipnik

RAZMIŠLJANJE za 3. desetko Svetlega 
dela rožnega venca:  
KI JE OZNANJAL BOŽJE KRALJESTVO

Sveto pismo govori (Mr 1,14-15) 
14 Ko pa je bil Janez izročen, je šel Je-

zus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij 
15 in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se 
in verujte evangeliju!«

Razmišljanje: 
Pisateljica Berta Golob razmišlja

To je bil dan, podoben dnevu na poteh 
iz Galileje v Samarijo in h genezareškim 
obrežjem; hoja med njivami žita, oznanje-
vanje Kraljestva pod milim nebom in v 
shodnici. Oznanjevanje med množico in na 
samem z Nikodemom, skupaj z dvanajste-
rimi, s cestninarji in farizeji, s prešuštnicami 
in v gostoljubnosti mirne Betanije.

Tri pomladi setve - poučevanja, ozdra-
vljenja, blagoslavljanja, vznemirjenja pra-
vičnih in opogumljanja zablodelih: Tvoja 
vera ti je pomagala. Pojdi in ne greši več.

Ki si oznanjal Božje kraljestvo, razsvetli 
nam duha za umevanje Božje besede.

p. Krizostom Komar OFM
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Frančiškov prijatelj

Letošnje osrednje teme posameznih 
številk Frančiškovega prijatelja so 
povezane s sinodalnim dogajanjem, 

ki se je začelo lanskega oktobra in se bo 
zaključilo s škofovsko sinodo v Rimu leta 
2023. Med desetimi jedrnimi temami, ki 
so bile pripravljene za škofijsko posveto-
valno fazo sinode (ta se končuje v tem 
času), je tudi dialog v Cerkvi in družbi. 
Cerkev in družba ter dialog v njiju tako 
tvorijo rdečo nit te številke.

Tema Ob izviru nas popelje v Jezu-
sove čase, še bolj pa, kako so si Jezusa 
predstavljali in slikali takrat. Hkrati nam 
daje misliti, da naša domovina ni tukaj, 
ampak bo v nebesih. Še prej pa smo 
poklicani, da tukaj oznanjamo in 
živimo Božje kraljestvo. 

Hvala Bogu, da smo se lahko 
začeli zbirati. Zbrali so se tudi Fran-
čiškovi otroci na svojem letnem 
srečanju. 

Za krepitev zdravja našega telesa 
in tudi duha lahko izberemo ka-
kšen hrib ali goro ter se povzpne-
mo nanjo. Raduha je primerna, ker 
ni prezahtevna in hkrati zelo lepa, 
kar opisuje br. Matej Nastran. 

V intervjuju nam br. Bernard 
Jauk, kapucin, na kratko prikaže 
pot svojega življenja. 50 let je že 
duhovnik in ima za seboj bogate 
življenjske izkušnje. Še vedno je 
hudomušen, čeprav se mu leta že 
poznajo …

Člani Molitvene naveze za dobre 
družine in duhovne poklice so 
imeli duhovne vaje v Kančevcih. 
Niso bili samo v sobi, tudi naokrog 
so šli in tako spoznavali lepote 
Prekmurja. 

Mladi so povabljeni na teden 

bratstva ali pa v Assisi, starejši pa na ka-
kšno drugo duhovno dogajanje, bodisi 
v Kančevcih ali pa kje drugje. 

Za blaženo je bila razglašena Armida 
Barelli. To ime nam sicer nič ne pove, 
dokler ne preberemo članka o tem, 
kakšno je bilo njeno življenje in kako 
pogumna žena je bila. 

Predstavljen je tudi pokojni hrvaški 
brat kapucin, br. Ante Logara. Prava le-
genda, ki je vsakega brata sprejel s tako 
ljubeznijo in prisrčnostjo, da se je človek 
takoj počutil kot doma in se je v njegovo 
družbo vedno rad vračal. 

V objektiv so se ujeli tudi nekateri 
dogodki, čokolado pa je potrebno od 
nekoga dobiti ali pa si jo kje kupiti.

Med nami

Sv. Jakob je zapisal: »Veliko moč 
ima dejavna molitev pravičnega« 
(Jak 5,16). Kdo je pravičen? Pravi 

molivci so v R(r)esnici, zato so ponižni 
in priznavajo svojo majhnost. Resnična 
molitev preiskuje srca in ne potrebuje 
velikih in lepih besed. Tako razmišlja 
o molitvi pisec uvodnika te številke, 
ki je posvečena molitvi. O tej temi sta 
spregovorila tudi zakonca Sipoš in na-
nizala stopnice svojih molitev. Še bolj 
poglobljeno je razmišljanje p. Martina 
Kmetca, nadškofa v turškem Izmirju. 

Papež Frančišek nas Frančiškove spod-
buja, naj molitev preoblikuje naše ka-
mnito srce v človeško. V Svetopisemskih 
ikonah se začudimo, kaj zmore molitev: 
ima moč tudi nad naravnimi pojavi in 
zmore obuditi mrtvega edinca vdove v 
Sarepti (1 Kr 17,17-24).

Kako je potrebno moliti, nas poučuje 
klarisa sv. Katarina Bolonjska: »… Bog 
ljubi nadležnost in vztrajanje, rekoč: če 
so obljube velike, ne smejo biti prošnje 
in želje majhne.«

P. Ernest Benko pravi, da je spoznanje 
o vrednosti molitve milost, Božji dar. 
»Bistvo molitve ni v besedah, ki jih med 

molitvijo izgovarjamo. Bistveno je to, kar 
duša govori Bogu in kako ga posluša. Na 
to pa ne moremo vplivati od zunaj. To 
je odnos med človekom in Bogom, ki je 
vedno nekaj skrivnostnega.«

V drugem delu revije boste lahko pre-
brali, kako so na letošnjem Marijafestu, 
končno, po treh letih, spet lahko častili 
našo nebeško mater in kako lep je tisti, 
ki moli. O tem na svoj čudovito nežen 
način poje pokojna Nataša Ahčin, ki že 
slavi Gospoda v nebeški slavi. 

Med minoriti in v OFS je bil prejšnji 
mesec zelo pester: oboji so praznovali 
kapitelj, preberite, kaj se je dogajalo v 
tistih dneh!

Utrinki iz Assisija dobivajo pozlato 
lepih spominov, ki pa nič manj ne spod-
bujajo in vabijo na ponovno romanje 
v to sveto mesto. Otroci bodo med 
počitnicami molili po mnogih namenih, 
gotovo tudi tisti, ki se bodo razveselili ob 
razmišljanju botre Lucije. 

Ne pozabite na zadnje strani, kjer vas 
ponovno vabi asiški tabor v svojo bla-
goslovljeno senco, Olimje na duhovne 
vaje in zaključna molitev k občudovanju 
Božjega stvarstva v poletnih mesecih. 
Izkoristimo čas, dokler ga imamo, za 
dobra dela!
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Festival  
Frančiškovih otrok

28. maja 2022 so se Franči-
škovi otroci iz Maribora, 
Celja, Kranja, Škofje Loke in 

Nazarij zbrali v Nazarjah na Festivalu 
Frančiškovih otrok. Skupaj smo peli, 
imeli sv. mašo, se igrali in spoznavali 
Frančiškovo življenje. Družili smo se 
ob kosilu in pri malici. (Br. Janez nam 
je postregel z odličnimi makaroni). 
Starejši smo se posladkali tudi s kavico 
in keksi, medtem, ko so se mlajši igrali 
zunaj kljub slabšemu vremenu. 

Imeli smo delavnice, pri katerih smo 
spoznali življenje sester klaris, se učili o 
miru in Frančišku ter urili svoje ročne 
spretnosti in fino motoriko z zgibanjem 
papirja v obliko goloba.

Skupaj smo oblikovali tudi bogo-
služje, kjer smo otroci pripravili petje, 
branje beril in prošnje. Kapela, v kateri 
smo imeli sv. mašo, je posvečena Mariji, 

v cerkvi pa se nahajata tudi zavetnika 
Frančiškovega svetnega reda: sv. Ludvik 
in sv. Elizabeta.

Zvezda dneva. Jon je prespal budilko 
(domov je prišel pozno zvečer, zaradi 
končnega izleta) in zamudil 3 ure ter se 
nam je pridružil kasneje. Na srečo je imel 
prevoz. Pot je bila sicer deževna, mokra, 
predvsem pa previdna, tako da so naši 
mlajši lahko lepo spali. 

Hvala Bogu za lep dan! Mir in dobro!
Animatorji FO - Sv. Jožef Maribor

Mladi  Frančišku Korenine  in  sadovi

Tomaž Čelanski

Življenje našega 
blaženega očeta 
Frančiška
Vita brevior (3)

Kako je poslal brate  
po dva in dva po svetu

in kako je papež Inocenc,  
ko mu je dal dovoljenje za pridiganje, 

potrdil vodilo

in kako so se odločili,
potem ko so se okrepčali v samoti, 

da se bodo oklenili ubožnosti  
in koristili bližnjim

12. V istem času se jim je pridružil 
še neki drug mož in je njihovo število 
naraslo na osem. Blaženi oče jih je 
povezal po dva in dva in razposlal po 
raznih koncih sveta, da oznanjajo mir in 
pridigajo pokoro. Še več stvari jim je po-
zorno naročil glede Božjega kraljestva, 
predvsem pa jim je priporočil prijaznost 
in potrpežljivost. Oni pa so z veseljem 
sprejeli zapoved svete pokorščine in 
se mu do tal poklonili. Sam jih je kar 
najbolj dobrohotno kot mati objel in 
vsakemu od njih s preroškim govorom 
takole povedal: »Preloži svoj pomislek 
na Gospoda in on te bo nahranil.« To 
besedo je sam izrekal vsakič, ko je po 
pokorščini pošiljal brate, saj je  hotel, da 
vse skrbi preložijo na Gospoda.

13. Ko je že preteklo nekaj časa in mu 
je Gospod razodel nekaj drugega, so 
se po njegovi želji nepričakovano spet 
zbrali vsi bratje. Z velikim veseljem so 

proslavljali videnje preblaženega očeta 
in se še bolj čudili, kako so se sešli na 
istem kraju in ob istem času. Ponižno 
so prosili odpuščanja za žalitve in se 
obtoževali za vse izraze nehvaležnosti. 
Kolikor so mogli, so vse svoje misli od-
prli pred Božjim svetnikom. Tedaj so se 
jim pridružili še štirje primerni možje, 
tako da so dopolnili število dvanajst. 
Zardi tega je med ljudmi nastalo veliko 
govorjenja in ugled Božjega moža se je 
začel širiti daleč naokrog.

14. Ko je blaženi Frančišek videl, da 
Gospod v tem vsak dan veča število 
bratov, je zase in za tedanje in prihodnje 
brate preprosto in z maloštevilnimi be-
sedami zapisal način življenja in vodilo, 
tako da je uporabljal predvsem izreke 
svetega evangelija, saj si je najbolj pri-
zadeval, da bi ga izpolnjeval. Vključil 
je še nekaj malega drugih besed, ki so 
bile nujno potrebne za običaje svetega 
življenja. Ker je želel, da bi napisano 
potrdil papež, je z enajstimi brati, ki 
jih je imel, kot dvanajsti odšel v Rim. 
Potem ko je po enem od  kardinalov, 
razumnem in bogaboječem možu, bil 
sprejet, je gospodu papežu Inocenciju 
razložil svoj načrt in ponižno nakazal 
svoj namen. Tako je po delovanju Božje 
milosti gospod papež naklonil soglasje 
in učinkovito izpolnil, kar je prosil Božji 
mož. Spregovoril je z mnogimi spodbu-
dami, Božjemu svetniku potrdil vodilo, 
njegovim bratom naročil, naj vsem 
oznanjajo pokoro, in jim obljubil, da 
jim bo v prihodnje zaupal in naročil še 
več in obilneje. Ko je blaženi Frančišek 
to slišal, se je zahvalil Bogu, pokleknil na 
obe koleni, prejel blagoslov od papeža, 
obiskal grobove svetih apostolov, zapu-
stil rimsko mesto in odšel v svet.

15. Čudil se je, da je bila njegova želja 
tako zlahka izpolnjena, in je nenehno 
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rasel v zaupanju v Odrešenika, ki mu 
je vse to že prej pokazal v svetih razo-
detjih, ki jih je bil prejel. Zato so se novi 
Kristusovi učenci med seboj goreče 
pogovarjali, kako naj bi rasli in napre-
dovali v krepostih, da bi mogli biti pri 
Bogu in za zgled bližnjim. Ko so tekle 
dnevne ure, so utrujeni od poti dospeli 
na samoten kraj. Zelo so bili lačni in 
brez človeške podpore, a Božja dobrota 
jih ni zapustila, saj jim je poslala kruha 
po nekom, ki je hitro prišel in še hitreje 
izginil. Tako so bili okrepljeni in so se 
močno čudili, se zahvaljevali Bogu in 
dokončali preostalo pot.

16. Potem so prišli na neki kraj blizu 
mesta Orte in se tam za nekaj dni usta-
vili. Tam niso imeli nobene zemeljske 
tolažbe, ampak jih je razveseljeval le 
objem posvečene ubožnosti. Z njo so 
sklenili zavezo, da 
se je bodo sladko 
oklenili in so z njo 
podpisali večno za-
vezo. Ko so torej za-
pustili tisti kraj, so 
se ljubitelji večnih 
reči med seboj po-
govarjali, ali naj ži-
vijo med ljudmi ali 
naj se umaknejo na 
samotne kraje. A 
Božji svetnik, ki se 
ni zanašal na lastno 
zavzetost, ampak 
se je pred vsakim 
opravilom zatekal 
k sveti molitvi, se 
je odločil, da ne bo 
živel zase, ampak 
da se bo trudil za 
korist bližnjih.

17. Pogumni Kri-
stusov vojščak je 

zato hodil okrog po mestih in vaseh in 
Božjo besedo oznanjal ne z prepričeval-
nimi besedami človeške modrosti, temveč 
z naukom in močjo Duha. Pogumno je 
pridigal, saj mu je to podelila apostol-
ska oblast; v govoru ni bil priliznjen in 
je zavračal posladkane besede. Kar je 
namreč drugim svetoval z besedo, je 
najprej sebi naložil z dejanjem. Ni se 
bal kritikov, zaupljivo je govoril resnico. 
Izobraženci so se čudili moči njegovega 
govora; vsi so hiteli, da bi njega, ki ga ni 
poučil človek, videli in slišali kot človeka 
iz drugega sveta. Mnogi izmed ljudstva, 
plemeniti in prostaki, kleriki in laiki, so 
se po Božjem navdihu oklenili stopinj 
blaženega Frančiška, zapustili posvetne 
skrbi in zaživeli po njegovem nauku.

Prevedel  
br. Miran Špelič OFM

Sveta dežela

S »fičkom«  
v Sveto deželo
Potopis romanja dr. Franca Rozmana 
in Franca Vrhunca v Sveto deželo od 
7. septembra do 6. oktobra 1964

V času zasedanj 2. vatikanskega 
koncila (od 1962 do 1965) so v Na-
zaretu gradili novo cerkev Gospo-

dovega oznanjenja. To je največja in naj-
lepša Marijina cerkev v Sv. deželi. Tedanji 
nazareški škof katoličanov vzhodnega 
obreda je bil med koncilskimi očeti in je 
po vsakoletnem zasedanju koncila vabil 
in organiziral romanje škofov v Sv. deželo. 
Želel je škofom pokazati gradnjo nove 
cerkve v Nazaretu in jih povabiti, naj de-
narno podprejo to gradnjo in Mariji kot 
dar posredujejo dela svojih umetnikov: 
slike, kipe, mozaike in podobno.

Tako so se romanja v Sv. deželo po 
vsakoletnem zasedanju koncila udeležili 
tudi vsi trije tedanji slovenski ordinariji: 
ljubljanski nadškof dr. Jože Pogačnik, 
mariborski škof dr. Maksimiljan Držeč-
nik in koprski škof dr. Janez Jenko. Vsi 
trije slovenski škofje so bili navdušeni 
nad tem romanjem in ga priporočili tudi 
drugim, zlasti duhovnikom. Tako sva se 
tudi midva z dr. Francem Rozmanom, 
profesorjem Sv. pisma na Teološki fa-
kulteti v Ljubljani, odločila, da greva na 
to romanje z njegovim osebnim avtom 
»fičom«. To enkratno in neponovljivo 
romanje sva začela v ponedeljek, 7. 
septembra 1964, ko sem začel pisati 
dnevnik o tem potovanju.

»7. september 1964, ponedeljek: Od-
hod in romanje v Sv. deželo. Potovanje 
sva z dr. Francem Rozmanom, kaplanom 
v Kranju, začela danes ob 9.15. Potujeva 
z njegovim avtomobilom Fiat 750. Do 

Beograda naju je spremljal g. Ljude-
vit (Lujo) Česlar, provikar Beograjske 
nadškofije. Bil je na posvečenju novega 
škofa za Goriško–koprsko administra-
turo dr. Janeza Jenka, ki je bil dolga leta 
urednik »Blagovesti« in generalni vikar 
Beograjske nadškofije. Posvečen je bil v 
Logu pri Vipavi v nedeljo, 6. septembra 
1964, ob 16. uri. Novega škofa je po-
svetil dr. Gabrijel Bukatko, beograjski 
nadškof, soposvečevalca pa sta bila dr. 
Jože Pogačnik, ljubljanski nadškof, in dr. 
Maksimiljan Držečnik, mariborski škof.

Za kosilo smo se na tem potovanju 
prvega dne ustavili pri salezijancih v 
Zagrebu na Knežiji, kjer je župnik g. 
Albin Česlar, SDB, brat gospoda Lujota. 
Ob 13.30 smo nadaljevali pot in brez 
posebnih težav in neprilik prišli v Beo-
grad ob 19.30. Na škofiji so nas že čakale 
mariborske šolske sestre. Pripravile so 
nam dobro večerjo, pri kateri sta bila 
navzoča tudi dr. Hočevar, župnik župnije 
Kristusa Kralja v Beogradu, prej je bil 
župnik v Kragujevcu, in g. Ciril Zajc, SDB, 
kaplan pri Kristusu Kralju. Danes smo 
prevozili 600 km: jaz sem vozil 200 km. 
Cesta od Slavonskega Broda do Sremske 
Mitrovice je močno poškodovana in 
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kotanjasta. Za bencin sva porabila 1000 
din. Prenočujeva na nadškofiji. Bogu 
hvala za lep dan in srečno vožnjo. Danes 
je bilo vreme pusto, oblačno in deževno.

8. september 1964, torek in praznik 
Marijinega rojstva »mali šmaren«. Vsta-
la sva ob 6. uri in šla z g. Lujotom in s 
sestro Klotildo v Pančevo k mariborskim 
šolskim sestram, kjer je bila preobleka 
novink te kongregacije, preoblečena je 
bila ta dan tudi s. Marinka Brezovnik (ki 
je bila pozneje v Ljubljani na škofiji in 
pomagala v kuhinji). Obred preobleke 
je imel g. Lujo. Duhovne vaje pred pre-
obleko je imel p. Engelbert Štucin, OFM.

Tam sem videl tudi sestro Otilijo Ko-
ušca (tudi ona je pomagala na škofiji v 
Ljubljani v kuhinji, preden je vstopila k 
mariborskim šolskim sestram), sedaj gre 
na Krk na škofijo. Maševala sva v nad-
škofijski kapeli in po zajtrku odpotovala 
po avtocesti proti Nišu.

Pri vasi Lapovo sva vprašala nekega 17 
let starega fanta, ki je na pristavi zunaj 
vasi pasel svinje svojega očeta, kje je 
Oplenac – cerkev in grobnica kraljeve 
rodbine Karadjordjevičev, pa ni vedel 
ne za Oplenac ne za Kragujevac in tudi 
ne za Jeruzalem. Vprašala sva ga tudi, 
če ve, kje je bil Kristus rojen, ker greva v 
njegov rojstni kraj, pa je rekel, da v Nišu 

še ni bil. Ob 14. uri sva se ustavila v Nišu, 
kjer je župnik g. Herman Habič, SDB. 
Šolski sestri, ki gospodinjita v župnišču, 
sta pripravili dobro kosilo.

Srečala sva se tam tudi z g. Francem 
Jamnikom, SDB. Po kosilu sva nadalje-
vala pot proti bolgarski meji. Cesta, ki je 
v enem delu v gradnji, je zelo slaba. Na 
meji sva bila ob 16. uri, po bolgarsko ob 
17. uri. Bila sva na meji sama in se zamu-
dila celo uro. Ker imam v potnem listu 
sliko z duhovniškim kolarjem, sem tudi 
potoval v kolarju. Carinik se ni zmenil 
ne za dr. Rozmana, ki je bil v civilu, ne 
za avto, pač pa je vso pozornost obrnil 
name in me peljal na osebno preiskavo. 
Po sedaj veljavnih carinskih predpisih, je 
dovoljeno nesti čez mejo le 20 $ USA, jaz 
pa sem pri sebi imel ves denar za to dolgo 
potovanje. Kljub natančni preiskavi od 
glave do nog, ni denarja našel – imel sem 
ga v dvojnem kolarju. V primeru, da bi 
carinik našel denar, bi morala potovanje 
končati na jugoslovansko–bolgarski meji, 
bila pa bi tudi ob ves denar. V Bolgariji sva 
bila že, ko se je stemnilo. V prvem večjem 
kraju Slivnici sva videla narodno slavje ob 
obletnici osvoboditve: ognjemet, godbo, 
veliko ljudi, streljanje iz vseh vrst orožja, 
pojedino, na katero so povabili tudi 
naju. V Sofijo sva prišla, ko je bil že večer. 
Iskala sva edini hotel za tujce »Balkan«, 
ga našla, pa s prenočiščem v njem ni bilo 
nič, ker je bil ob državnem prazniku tam 
sprejem za vse veje oblasti. V hotelu so 
nama rekli, da lahko prenočiva v štu-
dentskem naselju. Našla sva študenta 
radiotehnike, doma v Siriji, on naju je 
spremljal in pokazal, kje je prenočišče.

Stroški tega dne: 2.000 din za bencin 
in pošto, 12.000 din pa sva deponirala 
na Putniku.

Zapisal msgr. Franc Vrhunc
Se nadaljuje

Darovi za Sveto deželo 
(maj '22 - junij '22):

SKUPAJ 1955 €
 15 € Natalija Mozetič 
 20 € Mitja Rihtaršič, Irena Kavčič, Lidija Grbec
 30 € Martina Hozjan, Justina Doljak, 
 50 € Cvetka Kozole, Alojzija Munda
 60 € Vlasta Globevnik, Nika Beravs
 100 € Simon Nardin, Elizabeta Stražiščar,  
  Slavica Kuželj, Lilijana Arih
 200 € Karolina Godina
 1000 € Janko Turnšek

Sveta dežela  
se prebuja  
po COVIDU

Po 20. maju je Izrael popolnoma 
odpravil testiranje PCR in sedaj 
množice drvijo v Sveto deželo. 

Tako so letos v načrtu še trije termini 
za Sveto deželo.

Že v mesecu marcu se je število vseh 
romarjev pomnožilo, pa čeprav so bili 
testi ob vstopu v državo še obvezni. 
Za kristjane je bil še vedno postni čas; 
Purim in pesah za Jude, letos je bilo 
praznovanje judovske in krščanske 
velike noči v razmaku enega tedna 
(15. in 22. aprila); sledil je še ramazan 
za muslimane v aprilu. Torej so vse tri 
monoteistične skupnosti, ki živijo v 
Izraelu in Palestini, dobile dostop do 
svetih mest. V preteklih dveh letih to 
ni bilo mogoče. Med februarjem in 
marcem so se rezervacije z sv. maše 
povečale za kar 200 odstotkov. Tu so 
tudi romarji in pregnanci iz Ukrajine, 
katoličani, pravoslavni in grkokatoliki. 
Za cvetno nedeljo se je po dveh letih 
zgodila prava množica romarjev, ki se je 
prek Oljske gore navdušeno pomikala 
proti Jeruzalemu in pri Levjih vratih 
vstopila v vrt pri cerkvi Sv. Ane in tam 
ob jeruzalemskem patriarhu sklenila 
slovesno procesijo.

Število romarskih skupin in posame-
znikov v primerjavi s pomladjo 2019 se 
bo kmalu povzpela na takratno število 
1100 skupin in 41000 romarjev. Torej, 
le pogum, vse ljudstvo v deželi. Na naše 
korake že čakajo jeruzalemska vrata, da 
prestopimo njihov prag. 

p. Peter

80. letniki 2022

V Društvu prijateljev Svete dežele 
je uveljavljena prijazna gesta, da 
člani in članice, ki vstopijo v 80. 

leto življenja, postanejo častni člani 
Društva. In tudi letos je tako. Tako 
Društvo podeljuje častno članstvo 
naslednjim članom in članicam:

 ) Lilijani Arih
 ) Vidi Bizjak
 ) Jožici Bradeško
 ) Kazimirju Flajsu
 ) Antoniji Galjot
 )Miru Jarcu
 )Mariji Jeretina
 ) Kristini Kogovšek
 ) Silvani Konjc
 )Neži Metelko
 )Marinki Noč
 ) Francu Novoselcu
 ) Francu Ostanku
 ) Ferdinandu Rataju
 )Heleni Rejc
 ) Frančiški Resnik
 ) Ljudmili Sirc
 ) Agati Smodiš
 ) Silvani Šivic
 ) Ludviku Toplaku
 ) Vidi Vovk
 )Mariji Zalta
 )Mariji Zega
 )Mariji Zidar
 )Mariji Zorman
 ) Ivanu Žitniku
 ) Jožefu Žnidaršiču

4342



bf  4/2022Sveta dežela

Občni zbor društva v Vrhpolju pri Vipavi - predsednikovo poročilo,  
bo objavljeno v naslednji številki Revije Brat Frančišek.

PRIJAVE po pošti, telefonu, na spletu ali e-pošti:
DRUŠTVO PRIJATELJEV SVETE DEŽELE V SLOVENIJI

Tržaška 85, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Telefon: 01 24 44 250, GSM: 041 669 134

www.sveta-dezela.si
komisariat@rkc.si

Pri prijavi vedno oddajte podatke: 

priimek in ime, rojstni datum, naslov,

številka osebnega dokumenta, e-naslov in telefon

Sveta dežela  
z novomašniki  
in srebrnomašniki
14 DNI - 18. DO 31. OKTOBER 2022 
SKOZI BIBLIČNE DOGODKE  
STARE IN NOVE ZAVEZE

Jordanija: Petra, gora Nebo, Gera-
sa, Tišbe, Maheront; Egipt: gora Sinaj 
in Sveta dežela

Program: najdete na spletni strani 
Komisariata: www.sveta-dezela.si

Duhovno vodstvo: prof. Bogomir 
Trošt, p. Peter Lavrih, ofm.

Cena romanja 14 dni 1.950 €: pol-
penzioni (hrana zjutraj in zvečer) - pri 
udeležbi nad 40 oseb, če je manj, se zviša 
za 90 €. Doplačilo za enoposteljno sobo: 
260 €. Cena romanja samo 1. teden (Jor-
danija in Egipt): 1.290 €. Cena 
romanja samo 2. teden (Izrael 
in Palestina): 1.190 €.

V ceno je vključeno: letalski 
prevoz iz Ljubljane v Amman in 
vrnitev iz Tel Aviva v Ljubljano 
ali Benetke, vsi avtobusni pre-
vozi v Egiptu, Jordaniji in Izraelu, 
vstopnine za kraje, ki so navede-
ni v programu, polpenzionska 
namestitev v 2 ali 3 posteljnih 
sobah, hrana zjutraj in zvečer, 
nezgodno zavarovanje tujina 
vključeno, egiptovska viza, jor-
danska mejna taksa, vodstvo 
romanja, PCR test, če bo takrat 
potreben.

V ceno ni vključeno:napitnine za 
strežno osebje v hotelih in šoferje 60 € 
na osebo (za 2 tedna); 30 € na osebo za 
1 teden, plačilo zavarovanja odpovedi 
romanja, ki ga lahko uredite na Komi-
sariatu.

MOŽNOSTI PRIJAVE (obvezna je 
pisna prijava): s spletno prijavnico na 
spletni strani Komisariata: www.sveta-
-dezela.si, s prijavnico, ki vam jo pošlje-
mo po e-pošti ali navadni pošti; potni 
list mora biti veljaven še 6 mesecev od 
začetka romanja.

PRIJAVE SPREJEMAMO takoj in do 
zasedbe mest.

NAČIN PLAČILA: po prejemu vaše 
prijave vam pošljemo podatke za plačilo 
prvega dela 470 €, ostanek plačila 15 dni 
pred odhodom.

NAPOTKE za  romanje s potrebnimi 
informacijami boste dobili 2 tedna pred 
odhodom.
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Pravilna rešitev iz prejšnje številke se glasi: 
IN ZVESTI BRATJE SI BODITE!

Na uredništvo ste poslali 21 pravilnih odgovorov. Hvaležni smo vam za vaše 
vztrajno sodelovanje. Tokratni nagrajenci so: 

1. nagrada: Irena Rot, Volarje 10A, SI-5220 Tolmin.
2. nagrada: Ester Srdarev, Brodarjev trg 13, SI-1120 Ljubljana.
3. nagrada: Igor Sladič, Mestne njive 4, SI-8000 Novo mesto.

Rešitve pošljite na uredništvo Brata Frančiška (Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 7, 
SI-2000 Maribor) do 10. avgusta 2022. Čakajo vas naslednje nagrade (bf 3/22):
1. nagrada: Christian Gostečnik: Družinske terapije in klinična praksa
2. nagrada: Zadnja številka revije Magnificat;
3. nagrada: CD Hvalnice in večernice

Razvedri loRazvedri lo
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Opeke
V pet polj ob vsaki številki od 1 do 18 vpišite besedo s petimi črkami, ki jo zahteva 

opis. Vrstni red vpisovanja črk kažejo male številke. Ob pravilni rešitvi boste v osen-
čenih vrstah dobili šest tehničnih pripomočkov: priprava za določanje navpične lege, 
ena najzgodnejših oblik pripomočka za merjenje časa, stolp ob obali ali sredi morja za 
orientacijo ladij, priprava za merjenje vodnih globin, zaščitna naprava na strehi, naprava 
z železno ploščo za kuhanje in ogrevanje. 

Sestavil: Matej Pavlič

1. gladka svetleča se tkanina,
2. metoda,
3. žival, ki ima peruti, kljun in je pokrita 

s perjem,
4. nebesno telo, ki ogreva Zemljo,
5. podočnik pri prašiču,
6. velika domača pernata žival,
7. pripomoček za veslanje,
8. priprava za dviganje bremen,
9. prostor, stavba za shranjevanje sena,
10. priprava z enim ali dvema ročajema 

za prenašanje v roki,
11. dišavna skorja, ki se uporablja za 

začimbo,
12. vrsta kraškega črnega vina,
13. velik polotok na Hrvaškem,
14. cvetni prah,
15. žena, ki ji je umrl mož,
16. nekdanji sl. smučarski skakalec (Miran),
17. idilika (krajše),
18. ime sl. pevke zabavne glasbe (Horvat)
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Poletna osvežilna voda  
z okusom mete in melise
Potrebuješ: 
Šopek listov mete in melise, vrč vode 
in limono

Za poletno osvežitev vam tokrat 
priporočamo pripravo vode z 
okusom po meti in melisi. Rastli-

ni sta nezahtevni za vzgojo in jo lahko 
vzgajate tudi v lončkih. Če jo zasadiš v 
zemljo in je ne uporabljaš redno, se pa 
hitro in brez problema razraste tudi na 
večje površine. ;)

Kaj pa recept?
Izberi vse lepe vejice mete in melise, 

ki so odveč na vrtu. Za 1,5 litra vode 
običajno naberem en šopek vejic. Ve-
likokrat potrgam kar vršičke rastlinic, 
saj s tem preprečimo da bi rastlina šla 
prehitro v cvet in jo posledično spod-
budim da se začne širit v grmiček. Vejice 
preverim ali so vse lepe in jih na hitro 
splahnem. Vložim v vrč z vodo in dodam 
polovico stisnjene limone.

Vse skupaj postavim za vsaj nekaj ur 
v hladilnik da listi spustijo svojo aromo. 
V kolikor pripravljam kakršnokoli pogo-
stitev pa pijačo pripravim že kar večer 
prej, saj se spusti res močna aroma mete. 
Ko je voda z okusom pripravljena, jo 
nalijem v kozarec, za vse ki nimajo radi 
koščkov limone ali listov rastlin v svojem 
kozarcu, pa pijačo še precedim.

Na zdravje!
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Naše  knj ige

Predstavljeno lahko naročite na naslovu: Založba Brat Frančišek
Prešernov trg 4; 1000 Ljubljana; telefon: 01 24 29 314; e-mail: zbf@ofm.si

www.ofm.si/zbf

prevedla Nena Bobovnik
SV. BONAVENTURA:  
KAKO SE RAZLIČNE UMETNOSTI  
ZVAJAJO NA TEOLOGIJO / O TROJNI POTI

Dve krajš i  del i ,  k i  predstavl jata 
Bonaventurovo mistiko in povezanost 
med teologijo (Bogom) in vseh ostalim, 
kar obstaja.

format 12,5 × 20 cm
mehka vezava
obseg 172 strani
cena 10 €

prevedel 
br. Jan Dominik Bogataj OFM
SV. BONAVENTURA:  
BREVILOKVIJ

Sijajna sinteza srednjeveške 
teologije iz časa, ko je bil miselni 
svet še povezan v celoto.

format 12,5 × 20 cm
mehka vezava
obseg 320 strani
cena 12 €


