»Bratje minoriti, zbrani na 14. rednem provincialnem kapitlju, hočemo biti odprti za
nagovore Svetega Duha, da bi z Njegovo pomočjo znali brati znamenja časov, v njih
prepoznali Božje delovanje in našo identiteto Frančiškovih bratov, tukaj in sedaj.
Po vzoru Frančiškove prošnje k Vzvišenemu in Veličastnemu Bogu, se tudi mi obračamo h
Gospodu z iskreno molitvijo, da bi naša bratstva imela pravo vero v svetu, ki ima žejo po
Bogu, da bi bile naše skupnosti trdne v upanju v Božje vodenje človeške zgodovine, ter da bi
naša bratstva odsevala popolno medsebojno ljubezen, s katero bi pričevali svetu Božjo
ljubezen do nas in omogočali rodovitno okolje, kjer bi Gospod lahko obujal nove duhovne
poklice.«

2014 – 2015

Ti si naša ljubezen.
(Vera)

»Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera. Ko se boš nekoč spreobrnil,
utrdi svoje brate« (Lk 22,32).
SKUPNI NAČRT:
- V skupnostih naj se bratje na samostanskem kapitlju pogovarjajo o svoji
osebni veri. V prvem delu osnutka za duhovni del samostanskega kapitlja
naj bo zapisana zgodba osebne vere enega od bratov (N.N).
- Ker je vera brez del neučinkovita (prim. Jak 2,20), naj bratje gojijo
skupno fizično delo.
OSEBNI NAČRT:
- Ozaveščanje (spominjanje) svoje zgodbe vere ter iskanje poti za
poglabljanje osebnega odnosa z Jezusom Kristusom kot odgovor ljubezni
na Ljubezen.
- Nenehna zavest da je vera dar in odprtost za navdihe Svetega Duha.

2015 – 2016

Ti si zavetje.
(Bratstvo)

“Bili so stanovitni v nauku apostolov in bratskem občestvu, v lomljenju kruha in
molitvah. Vsi verniki so se družili in imeli vse skupno: prodajali so premoženje
in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se
enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano
z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi.
Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje« (Apd
2,42.44-47).
SKUPNI NAČRT:
- Ozaveščanje, da skupno življenje bratov in skupno delo sestavljata bistvo
izraza naše vere v Sveto Trojico ter podobe krščanskega življenja.
- Skupni projekt naj bo izraz timskega dela, ki prehaja v pričevanje in
postane terapija proti individualizmu. Še posebej naj bo to navzoče pri
delu z OFS, FRAMO, FO, provincialnih projektih kot so romanja in
druga srečanja, župnijski pastorali …
OSEBNI NAČRT:
- Molitev za ozdravitev od strahu in predsodkov do bratov ter vzgoja za
medsebojno sprejemanje, dialog, odpuščanje in prizadevanje za spravo.
- Skrb za bratstvo naj se poleg timskega dela izrazi tudi v navzočnosti pri
skupni mizi (še posebej v postnem času, saj je to izraz resničnega posta!)
in poživljeni rekreaciji za katero naj se določi primeren čas.

2016 – 2017
Ti si veselje.
(Apostolat)

»Ne bodite žalostni, kajti Gospodovo veselje je vaša moč. (Neh 8,10)

SKUPNI NAČRT:
- Pričevanje - oznanjevanje evangelija naj temelji na sprejetju odrešenja.
Če se bo bratom zdelo primerno in čutijo poklicanost, da evangeljsko
sporočilo oznanjajo tudi z besedo, naj jo oznanjajo na ljudem razumljiv
način. Izhajajo naj iz evangeljskega veselja ter osebne izkušnje srečanja z
Jezusom Kristusom.
- Pod geslom »Če hočem vneti, moram sam goreti« z veseljem in
odprtostjo navduševati laike za sodelovanje ter iskati tesnejše sodelavce.
OSEBNI NAČRT:
- Iskanje in odkrivanje karizme osebne poklicanosti kot vir in navdih
veselega služenja.
- Iskanje priložnosti za izobraževanje v smeri osebnega apostolata. Še
posebej če se čutim poklicanega v bolniško ali romarsko – turistično
pastoralo.

2017 – 2018
Ti si vse naše bogastvo do zadostnosti.
(Uboštvo)

“Kljub veliki preizkušnji v stiski je njihovo prekipevajoče veselje in njihovo
skrajno uboštvo preraslo v bogastvo njihove radodarnosti” (2 Kor 8,2).

SKUPNI NAČRT:
- Narediti temeljiti premislek, kako konkretno pomagati ubogim. Iskati
uboge današnjega časa. Zavedati se, da je delo z ubogimi dar za celotno
provinco.
- Duhovno spremljati ljudi v stiski (žrtve zlorab, zasvojenci, žalujoči,
depresivni, samomorilci ...).
OSEBNI NAČRT:
- Narediti premik v miselnosti: »Daru, ki sem ga prejel osebno, nisem
prejel jaz, ampak ga je prejela celotna skupnost!«
- Preverim svoj odnos do nepremičnin in skupnih dobrin.

