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Dragi bratje v sv. Frančišku!

Na letošnjem XVI. rednem provincialnem kapitlju Slovenske 
minoritske province sv. Jožefa smo sprejeli smernice našega 
redovnega življenja za prihodnja štiri leta. Seveda so tesno pove-
zane z načrtom Reda v pripravi na osemstoletnico praznovanja 
dogodkov, ki so močno povezani s sv. Frančiškom. Te smernice 
morajo biti prevedene v življenje vsakega posameznega brata, 
posameznih samostanov in celotne province. Samo tako bodo v 
blagoslov vsem nam.

Zraven tega moram še posebej poudariti, da bi naj bil ta čas šti-
rih let v molitvi in refleksiji namenjen predvsem nenehnemu 
spreobračanju nas bratov k evangeliju in Frančiškovi karizmi. 
Le tako si bomo delili med seboj novo življenje, ki ga želimo v 
tem času milosti prejeti kot dar Duha. Tako bomo Frančiškovi 
bratje vse bolj transparentno pričevali za evangelij. To pa nas 
vodi v Božje kraljestvo.

Štiriletno praznovanje je razdeljeno na štiri obdobja. Ne priča-
kujmo samo spodbud gvardijanov in prov. ministra ampak tudi 
sami odgovorno pomagajmo k zavzeti prenovi našega redovnega 
življenja in uresničitvi vseh navedenih sklepov prov.  kapitlja. 

Mir in dobro!

p. Milan Kos OFM Conv. 
prov. minister
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POTRJENO VODILO
BULA PAPEŽA HONORIJA III.  
O VODILU MANJŠIH BRATOV

Škof Honorij, služabnik božjih služabnikov.

Ljubljenim sinovom, bratu Frančišku in drugim bratom iz reda 
manjših bratov, pozdrav in apostolski blagoslov.

Apostolski sedež navadno ustreže pobožnim prošnjam in dobro-
tno ugodi poštenim željam prosilcev. Vaše pobožne prošnje, dragi 
sinovi v Gospodu, so nas nagnile, da vam tu napisano Vodilo 
vašega reda, ki ga je odobril naš prednik blagega spomina papež 
Inocenc, z apostolsko oblastjo potrdimo in s tem pismom sprej-
memo v varstvo. To Vodilo je tako:

I.  V imenu Gospodovem se začne življenje manjših 
bratov

1Vodilo in življenje manjših bratov je spolnjevanje svetega evan-
gelija našega Gospoda Jezusa Kristusa z življenjem v pokorščini, 
brez lastnine in v čistosti.
2Brat Frančišek obljublja pokorščino in spoštovanje gospodu 
papežu Honoriju in njegovim zakonito izvoljenim naslednikom 
ter rimski Cerkvi. Drugi bratje so dolžni ubogati brata Franči-
ška in njegove naslednike.

II.  Tisti, ki žele to življenje sprejeti, in kako jih je treba 
sprejemati

1Tiste, ki bodo hoteli sprejeti to življenje in bodo prišli k našim 
bratom, naj jih pošljejo k svojim provincialnim ministrom. 
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Samo tem in ne drugim je podeljeno dovoljenje sprejemati brate. 
2Ministri naj jih skrbno izprašajo o katoliški veri in cerkvenih 
zakramentih. 3Če vse to verujejo in hočejo zvesto izpovedovati 
in izpolnjevati do konca; 4in če niso oženjeni – ali če so, pa so 
žene že stopile v samostan, ali jim dale po pooblastilu svojega 
škofa dovoljenje, potem ko so že napravile zaobljubo zdržnosti; 
in če so žene že tako v letih, da se ne more zbuditi sum – 5tedaj 
naj jim reko besede svetega evangelija (Mt 19,21), da gredo, pro-
dajo vse svoje imetje in poskrbe, da bo razdeljeno ubogim. 6Če 
tega ne morejo storiti, zadostuje njihova dobra volja.
7Bratje in njihovi ministri naj se varujejo, da se ne bodo vmeša-
vali v njihove časne zadeve, da bodo svobodno naredili z njimi, 
kakor jih bo Gospod navdihnil. 8Če bi pa vprašali za nasvet, jih 
ministri lahko pošljejo h kakim bogaboječim ljudem, da bodo 
po njihovem nasvetu svoje dobrine razdelili ubogim.
9Nato naj jim dajo obleko preizkušnje: dve tuniki brez kapuce, 
pas, hlače in kaparon, ki sega do pasu, 10razen če se ministrom 
kdaj ne bo pred Bogom zdelo primernejše kaj drugega. 11Po 
končanem letu preizkušnje naj jih sprejmejo v pokorščino, ko 
obljubijo vedno tako živeti in spolnjevati Vodilo. 12Po določbi 
gospoda papeža jim nikakor ni dovoljeno izstopiti iz tega reda, 
13kajti po svetem evangeliju »nihče, kdor roko položi na plug in 
se ozira nazaj, ni pripravljen za božje kraljestvo« (Lk 9,62).
14Tisti, ki so že obljubili pokorščino, naj imajo eno tuniko s 
kapuco; in če hočejo, lahko imajo še drugo brez kapuce.
15Obuvalo smejo nositi vsi, katerim je potrebno. 16Vsi bratje naj 
se preprosto oblačijo. Obleko naj z božjim blagoslovom krpajo 
z raševino in drugimi krpami. 17Opominjam jih in spodbujam, 
naj ne prezirajo in obsojajo ljudi, katere vidijo, kako so oblečeni 
v mehka in pisana oblačila in kako uživajo izbrane jedi in pijače; 
rajši naj marveč vsak samega sebe sodi in prezira.
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III.  Molitveno bogoslužje in post; kako naj bratje 
hodijo po svetu

1Kleriki naj opravljajo molitveno bogoslužje po obredu svete 
rimske Cerkve razen psalterija, 2iz katerega bodo lahko imeli 
brevirje. 3Laiki pa naj molijo štiriindvajset očenašev za jutra-
njice, pet za hvalnice; po sedem za prvo, tretjo, šesto in deveto 
uro, dvanajst za večernice in sedem za sklepnice. 4Molijo naj 
tudi za rajne.
5Postijo naj se od praznika vseh svetnikov do božiča. 6Kateri se 
prostovoljno postijo v svetem štiridesetdnevnem postu, ki se 
začne z Gospodovim razglašenjem in traja štirideset dni, ki jih 
je Gospod posvetil s svojim svetim postom, naj prejmejo bla-
goslov od Gospoda; tisti pa, ki se nočejo postiti, naj ne bodo k 
temu prisiljeni. 7Postijo pa naj se drugih štirideset dni do velike 
noči. 8Ob drugih časih se niso dolžni postiti razen ob petkih. 9V 
času očitne potrebe pa se bratje sploh niso dolžni telesno postiti.
10Svojim bratom pa svetujem, jih opominjam in spodbujam v 
Gospodu Jezusu Kristusu, naj se ne prerekajo in prepirajo (prim. 
2 Tim 2,14), kadar hodijo po svetu, 11in naj ne sodijo drugih, 
ampak naj bodo krotki, miroljubni in skromni, blagi in ponižni. 
Z vsemi naj vljudno govore, kakor se spodobi. 12Jezditi smejo le, 
če je nujno potrebno ali v bolezni.
13V katerokoli hišo pridejo, naj najprej rečejo: Mir tej hiši (Lk 
10,5). In po svetem evangeliju smejo jesti vse jedi, ki se jih pred-
nje postavi (prim. Lk 10, 5-8).

IV.  Bratje naj ne sprejemajo denarja
1Vsem bratom odločno zapovedujem, naj nikakor ne sami ne po 
drugi osebi ne sprejemajo denarja in novcev. 2Za potrebe bolnih 
bratov in obleko drugih bratov pa naj skrbijo samo ministri in 
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kustosi po duhovnih prijateljih, kakor se jim bo zdelo primerno 
glede na čase, kraje in mrzle pokrajine. 3Vedno pa velja, kakor je 
bilo rečeno, naj ne sprejemajo denarja in novcev.

V. Način dela
1Bratje, ki jim je Gospod dal milost, da lahko delajo, naj delajo 
zvesto in predano. 2Delajo naj tako, da se bodo ogibali lenobe, 
ki je sovražnica duše, vendar pa da ne bodo ugašali tistega duha 
svete molitve in pobožnosti, ki mu morajo služiti vse časne 
stvari. 3Kot plačilo za delo naj sprejemajo za telo potrebne reči 
zase in za svoje brate, razen denarja in novcev; 4to pa ponižno, 
kakor se spodobi božjim služabnikom in privržencem svetega 
uboštva.

VI.  Bratje naj si ničesar ne prilaščajo; nabiranje 
miloščine; bolni bratje

1Bratje naj si ničesar ne prilaščajo, ne hiše ne kraja ne druge reči. 
2Kot tujci in popotniki (1 Pt 2,11) na tem svetu naj v uboštvu in 
ponižnosti služijo Gospodu in zaupljivo prosijo za miloščino. 
3Tega se jim ni treba sramovati, saj je Gospod zaradi nas postal 
ubog na tem svetu. 4To je tista vzvišenost najvišjega uboštva, ki 
je vas, moje predrage brate, postavilo za dediče in kralje nebe-
škega kraljestva, naredilo uboge v zemeljskih dobrinah, a pov-
zdignilo v krepostih (prim. Jak 2,5). 5To naj bo vaš delež, ki vodi 
v deželo živih (Ps 141,6). 6Tega se, ljubljeni bratje, povsem držite; 
in zaradi imena našega Gospoda Jezusa Kristusa nikoli ne želite 
imeti nič drugega pod nebom.
7Kjerkoli bratje so in pridejo skupaj, naj bodo domači med 
seboj. 8Brez strahu naj drug drugemu razodevajo svoje potrebe; 
zakaj če mati hrani in ljubi svojega telesnega sina, koliko bolj 
mora vsakdo ljubiti in hraniti svojega duhovnega brata. 9Če kdo 
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izmed njih zboli, mu morajo drugi bratje streči, kakor bi želeli, 
da bi bili sami postreženi. 

VII. Pokora, ki naj se naloži bratom, če grešijo
1Če bi sovražnik zapeljal katere od bratov, da bi smrtno grešili, 
naj se zaradi grehov, za katere je med brati določeno, da se je 
treba zateči k samim provincialnim ministrom, čim prej in brez 
odlašanja napotijo k le-tem. 2Če so ministri duhovniki, naj jim 
usmiljeno nalože pokoro, če pa niso duhovniki, naj poskrbe, da 
jo bodo naložili drugi redovni duhovniki, kakor se jim bo zdelo 
v Bogu primerneje. 3Varovati se morajo, da se ne bodo jezili ali 
vznemirjali zaradi greha kakega brata, ker jeza in nemir ovirata 
ljubezen v njih samih in v drugih.

VIII.  Volitve generalnega ministra tega bratstva in 
binkoštni kapitelj

1Bratje morajo vedno imeti enega izmed bratov tega reda za 
generalnega ministra in služabnika vsega bratstva. Njemu so 
dolžni neomajno pokorščino. 2V primeru njegove smrti pro-
vincialni ministri in kustosi izvolijo naslednika na binkoštnem 
kapitlju, na katerem se morajo provincialni ministri vselej zbrati 
tam, kjer določi generalni minister; 3in sicer enkrat v treh letih, 
lahko pa tudi v daljšem ali krajšem razdobju, kakor določi ome-
njeni minister.
4Če bi kdaj provincialni ministri in kustosi spoznali, da ome-
njeni minister ni sposoben za službo in splošno korist bratov, si 
morajo bratje, ki imajo volilno pravico, v božjem imenu izvoliti 
drugega za kustosa. 5Po binkoštnem kapitlju lahko posamezni 
ministri in kustosi še isto leto, če hočejo in se jim zdi primerno, 
v svojih kustodijah skličejo enkrat brate na kapitelj. 
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IX. Pridigarji
1Bratje naj ne pridigajo v škofiji kakega škofa, če bi jim to pre-
povedal. 2Nihče izmed bratov naj si tudi ne drzne ljudem pri-
digati, dokler ga generalni minister tega bratstva ne izpraša in 
potrdi ter mu dovoli pridigarsko službo. 3Prav tako opominjam 
in spodbujam brate, naj bo njihovo govorjenje v pridigah dobro 
preudarjeno in dostojno, v korist in spodbudo ljudstva, 4kate-
remu naj oznanjajo grehe in kreposti, kazen in slavo s kratkimi 
govori, ker je tudi Gospod na kratko govoril na zemlji (prim. 
Rim 9,28).

X. Opominjanje in poboljševanje bratov
1Bratje, ki so ministri in služabniki drugih bratov, naj svoje 
brate obiskujejo in opominjajo ter jih ponižno in z ljubeznijo 
svare. Ničesar naj jim ne ukazujejo, kar bi bilo v nasprotju z nji-
hovo dušo ali z našim Vodilom. 2Bratje, ki so podložni, pa naj se 
zavedajo, da so se zaradi Boga odpovedali lastni volji. 3Zato jim 
odločno zapovedujem, naj ubogajo svoje predstojnike v vsem, 
kar so Gospodu obljubili spolnjevati in ni proti vesti in našemu 
Vodilu.
4Če so kje bratje, ki bi vedeli in spoznali, da ne morejo spol-
njevati Vodila po duhu, se morajo in morejo obrniti na svoje 
ministre. 5Ministri naj jih sprejmejo ljubeznivo in dobrotljivo 
in naj bodo do njih tako domači, da bodo (bratje) lahko z njimi 
govorili in ravnali kot gospodarji s svojimi služabniki; 6zakaj 
tako mora biti, saj so ministri služabniki vseh bratov.
7Svarim pa in opominjam v Gospodu Jezusu Kristusu, naj se 
bratje varujejo vsake prevzetnosti, prazne častihlepnosti, nevo-
ščljivosti, lakomnosti, skrbi in prizadevanja za ta svet, opravlja-
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nja in godrnjanja. 8Neuki naj se ne trudijo za učenost, ampak 
naj skrbe, da bodo predvsem hrepeneli po Gospodovem duhu 
in njegovi sveti dejavnosti, 9da bodo molili k njemu s čistim 
srcem, da bodo ponižni, potrpežljivi v preganjanju in bolezni, 
10da bodo ljubili tiste, ki nas preganjajo, sramotijo in obtožujejo, 
saj Gospod pravi: »Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, 
ki vas preganjajo in obrekujejo« (Mt 5,44). 11»Blagor njim, ki so 
zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo« (Mt 
5,10). 12»Kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo rešen.« (Mt 10,22). 

XI. Bratje naj ne hodijo v ženske samostane
1Odločno zapovedujem vsem bratom, naj nimajo sumljivih 
stikov in pogovorov z ženskami 2in naj ne hodijo v samostane 
redovnic; tja smejo le tisti, ki jim je apostolski sedež dal posebno 
dovoljenje. 3Naj tudi ne bodo botri moškim ali ženskam, da ne 
bi ob tej priložnosti prišlo do kakega pohujšanja med brati ali 
po bratih.

XII.  Tisti, ki bodo šli med Saracene in druge 
nevernike

1Sleherni izmed bratov, ki bi po božjem navdihu hoteli iti med 
Saracene in druge nevernike, naj prosijo za dovoljenje svoje pro-
vincialne ministre. 2Ministri pa naj dajo dovoljenje samo tistim, 
za katere bodo spoznali, da so sposobni za to poslanstvo.
3Poleg tega pod pokorščino zapovedujem ministrom, naj prosijo 
gospoda papeža za enega od kardinalov svete rimske Cerkve, ki 
bo to bratstvo vodil, ščitil in opominjal, 4da bomo vedno pokorni 
in podložni tej sveti Cerkvi ter stanovitni v katoliški veri živeli v 
uboštvu in ponižnosti ter po svetem evangeliju našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, kar smo trdno obljubili.
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***

Prav nikomur torej ni dovoljeno te listine, ki smo jo potrdili, kršiti 
ali ji drzno nasprotovati. Če bi si pa kdo drznil in poskusil, naj 
ve, da si bo nakopal jezo vsemogočnega Boga in njegovih blaženih 
apostolov Petra in Pavla.

V Lateranu, dne 29. novembra, v osmem letu našega papeževa-
nja (1223).
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ŠTIRILETNI NAČRT PROVINCE

Štiriletni načrt kapitlja ob 50-letnici naše province je sad pro-
vincialnega kapitlja, spodbud generalnega ministra in prispev-
kov vseh bratov, ki so pri njegovem nastajanju sodelovali pred 
prov. kapitljem, med njim ter po njem. Poleg vsakoletnega skup-
nega in osebnega načrta so med brati vzniknile zamisli, želje in 
potrebe, ki bi jih morali sprejeti in ponotranjiti – vzeti za svoje 
in jih živeti vsako leto skozi vse štiriletno obdobje. Te so: 
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Življenje za duhovne poklice: vključuje celovito redovniško 
držo, molitev in pričevanje slehernega brata »tu in sedaj«. 

Kontemplativni dan: dan v mesecu, ki ga vsak samostan določi 
za celo leto vnaprej in je namenjen izključno bratskemu življe-
nju in kontemplaciji. 

Delo z laiki, ki ni samo v tem, da bi nam olajšali pastoralno 
delo, ampak v tem, da bi naredili nove korake v smislu sinode 
– hodimo skupaj. To delo z laiki vključuje: iskanje, vključevanje 
in duhovno spremljanje primernih oseb za diakonsko službo, 
katehistov, organistov, izrednih delivcev obhajila, javnih moliv-
cev (pogrebi), ministrantov, bralcev in drugih sodelavcev. To je 
tudi »posredno« delo za duhovne poklice. 

Za vsako leto v štiriletju je predvideno posebno »zunanje zna-
menje«, ki naj brate spominja in opominja na sprejete sklepe in 
zaveze. Znamenje se nanaša na skupni in osebni načrt vsakega 
brata. 
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2022–2023 
VODILO (formacija in duhovni poklici) 

(ob 800-letnici Potrjenega vodila)

»V imenu Gospodovem se začne življenje manjših bratov.«  
(2FVod 1)

ZUNANJE ZNAMENJE: 
»Tabernakelj za Vodilo.« Vsaka skupnost določi kraj (kapela, 
obednica, skupna soba …), kjer bo Vodilo – posebna izdaja – na 
vidnem mestu. 

SKUPNI NAČRT: 
Poudarek na trajni in začetni formaciji skupnosti (duhovne vaje, 
prov. dnevi ...). 
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Samostansko bratstvo določi kapiteljski dan, v katerem naj bo 
Vodilo osrednji »steber« sprejemanja, meditacije, molitve in 
kontemplacije. 

Priprava duhovnega kapitlja v letu 2023. Tema: duhovni poklici. 

OSEBNI NAČRT: 
Nenehno si bom prizadeval zmanjšati razkorak med karizmo in 
realnostjo v svojem življenju. 

Odgovoren sem za svojo formacijo in tudi formacijo bratov. 
Redovništvo ni enkratna odločitev, temveč rast v globino: redne 
duhovne vaje, dnevi puščave … 

Kaj naredim za duhovne poklice? Kako sveti moja luč pred 
ljudmi? Posebej pred tistimi, ki nosijo v sebi Božji klic?
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SPODBUDE GENERALNEGA MINISTRA 
IN MISLI BRATOV: 

Generalni minister: 
»OD GLINENIH – MRTVIH OPEK PREITI K ŽIVIM KAM-
NOM.« Samostani so v glavnem obnovljeni – urejeni. Nastopil 
je čas za kvalitetno menjavo in pristop k duhovnemu – kontem-
plativnemu življenju. 

Misli bratov: 
Kontemplativni dan preživimo z Vodilom tako, da ne gre mimo 
nas, ampak »skozi nas«. Vodilo berimo na nov način: Lectio 
Divina. To, kar sem začutil, spoznal, doživel ob razmišljanju, 
podelim z brati. 

Vodilo po podelitvi in duhovnih pogovorih aplicirajmo na 
današnji čas. 

Kontemplativni dan naj bo izvedljiv. To bo živo znamenje za 
svet. Bratov danes ni, ker imajo svoj dan za Gospoda. 

Potrudimo se za kakovostno redovno življenje. To pomeni čutiti 
drug drugega kot človeka in brata; čutiti, da sem del bratstva 
(nositi redovno obleko, udeleževati se provincijskih dogodkov, 
biti srečen redovnik …). 



20

2023–2024 
STIGME (evangelij in duhovno življenje) 

(ob 800-letnici prejema stigem)

»Nihče ne more reči: Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu.«  
(1 Kor 12,3; FOpom 8,1)
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ZUNANJE ZNAMENJE: 
Vsaka samostanska skupnost postavi na posebnem vidnem 
mestu znamenje križa. 

SKUPNI NAČRT: 
Ozavestiti evangeljske svete – naše zaobljube, ki so kot stigme; 
delajo nas podobne Kristusu. 

Graditi moč občestva, ki rojeva preroškost – svete navdihe, ki 
zajamejo vse brate in prinašajo »isto mišljenje«. 

Razločevanje, kako in kam vodi Sveti Duh našo provinco: novi 
načini, oblike … 

OSEBNI NAČRT: 
Frančišek je postal »drugi Kristus«. Kako postajam jaz podoben 
Kristusu? 

Aktualizacija uboštva. 

Moje življenje zaznamujejo zaobljube in ga želim postaviti na 
svetilnik. 

Sv. Frančišek pošilja brate po dva in dva. Vsak dan se bom trudil 
za skupno – sinodalno hojo v skupnosti in v Cerkvi. 
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SPODBUDE GENERALNEGA MINISTRA 
IN MISLI BRATOV: 

Generalni minister: 
»POSODOBITEV KARIZME – NE SAMO GLEDE PRETEK-
LOSTI, AMPAK GLEDE NA PRIHODNOST; PREROŠKOST.« 
Ne bojmo se okušati novih načinov življenja.

Misli bratov:
Gospod se je z ranami dotaknil sv. Frančiška. Kako se jaz doti-
kam bližnjih bolnih in tistih, ki so na obrobju in potrebujejo 
pomoč? 

Čas nas kliče k uporabi medijev za širjenje Božjega kraljestva. 
Biti oznanjevalci našega življenja in dela (po vzoru p. Miha Dre-
venška). 

Samostan (klošter) je bil in naj zopet postane središče, zbirališče 
in vozlišče vseh bratov in naše širše družine (duhovnikov, OFS, 
mladine, pevcev, skupin …). 

Nosimo habit »kot sončna očala«, samo ko je nujno, ali z njim 
pričujemo o svoji zaznamovanosti? 
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2024–2025 
HVALNICA STVARSTVA  

(apostolat in bogoslužje) 
(ob 800-letnici Sončne pesmi)

»Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in slu-
žite mu v veliki ponižnosti.« (FHs 15; prim. Apd 20,19)
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ZUNANJE ZNAMENJE: 
Na posebnem mestu je lepo obdelana gredica s cvetlicami. 

SKUPNI NAČRT: 
Gospoda najlepše slavimo s svojim življenjem. Kakšen je naš 
odnos do svetih reči? 

Poglobiti svoj odnos do Božjih skrivnosti, do svetih in posveče-
nih stvari. 

Priprava izobraževanja o oblikovanju in obhajanju bogoslužja 
– liturgije. 

V apostolatu delujmo kot bratstvo. 

OSEBNI NAČRT: 
Kako s svojim življenjem slavim Gospoda? Je moj apostolat 
hvalnica stvarstvu? 

Skrb za ekologijo … 

Liturgija kot izraz lepote Božjega življenja. 

Tako bom živel, delal in oznanjal, da bom z besedo in zgledom 
ter pesmijo »slikal Sončno pesem« Bogu v čast, bratom v veselje 
in ljudem v blagor. 
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SPODBUDE GENERALNEGA MINISTRA 
IN MISLI BRATOV: 

Generalni minister: 
»OPUSTITI VARIACIJE NA ISTO TEMO« in začeti novo temo, 
povezano z našo tradicijo. 

Misli bratov: 
Bogoslužje naj postane SREČAnje z Bogom, brati in sestrami. 

Skrbimo in negujmo vse, kar nam je dal Bog. 

Ponovno se srečajmo z materjo zemljo – samooskrba … 

Ponovno začnimo delati z lastnimi rokami … To bo spremi-
njalo tudi naš pogled. Sv. Frančišek je v odmiku začel drugače 
gledati na stvari – začel je pisati Sončno pesem.
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2025–2026 
TRANZITUS (preroškost in pričevanje) 

(ob 800-letnici Frančiškovega tranzitusa)

»Ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti Gospod, vsemogočni 
Bog, usmiljeni Odrešenik!« (FHBN 13)

ZUNANJE ZNAMENJE: 
Sveča na vidnem mestu. Naj bo posebej izdelana – neke vrste 
velikonočna sveča. 

SKUPNI NAČRT: 
Iščimo poti, po katerih bi lahko bili preroški … Odprimo pro-
stor za novo evangeljsko miselnost, nove navdihe, nove načine, 
novo ustvarjalnost … 

Odprtost za novo. Dovolimo, da nekaj umre (preživete mrtve 
strukture brez duha), da bo lahko zraslo nekaj novega. 
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OSEBNI NAČRT: 
S čim najbolj pričujem, da verujem, da je Kristus vstal? 

Trudil se bom ohranjati svežino Frančiškove pričevalnosti. 

Kaj je tisto, kar mora umreti v meni, da bi nastal prostor za novo 
rast? 

Prizadeval si bom za ustvarjalni nemir. 

SPODBUDE GENERALNEGA MINISTRA 
IN MISLI BRATOV: 

Generalni minister: 
»POŽIVITI UPANJE«, saj vendar verujemo v Boga. Če veru-
jemo, potem imamo tudi upanje. 

Misli bratov: 
Vsakega tretjega v mesecu – ob koncu dneva – bomo obhajali 
tranzitus v večni spomin na sv. Frančiška. 

Kakor sveča želimo tudi mi umirati in postajati podobni Kri-
stusu, da bi živeli. 

Odnesimo luči na grobove naših bratov, ki so živeli pred nami 
(ni se vse začelo z nami – mi smo samo dediči). 

Bodimo sposobni odpuščati drug drugemu, da bomo lahko 
smrt sprejeli kot sestro. 

Drug drugemu bodimo opora, znamenje – le tako bomo priče-
valni. 
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SKLEPI  
PROVINCIALNEGA KAPITLJA

1. Duhovni poklici – duhovni kapitelj 
Sklep: Provincialni minister s prov. definitorijem Slovenske 
minoritske province sv. Jožefa v letu 2023 pripravi duhovni 
kapitelj na temo: Duhovni poklici.

2. Komisija za frančiškovski apostolat – KOFRA 
Sklep: Prov. kapitelj ustanavlja Komisijo za frančiškovski apo-
stolat in ukinja MINPS. Njena naloga je, da animira brate za 
frančiškovski apostolat. 

Predsednika komisije izvoli redni prov. kapitelj. Sestavljajo jo: 
duhovni asistent za OFS, duhovni asistent za FRAMO in FO, 
prov. asistent za M. I., prov. animator za pravičnost, mir in varo-
vanje stvarstva, prov. animator za župnijsko pastoralo, prov. 
animator za pastoralo bolnikov, romarjev in turistov, prov. ani-
mator za pospeševanje misijonske zavesti in prov. animator za 
Živi rožni venec. 

3. Provincialni statuti 
Sklep: Potrjujemo dosedanjo komisijo za pripravo provincial-
nih statutov. 

Provincialni minister s prov. definitorijem Slovenske minorit-
ske province sv. Jožefa v letu 2024 pripravi izredni prov. kapitelj, 
ki bo potrdil provincialne statute. 
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4. Pravilnik o uporabi novih medijev 
Sklep: Provincialni kapitelj imenuje komisijo v sestavi: prov. 
minister p. Milan Kos, p. Andrej Feguš, p. Danijel Golavšek in 
p. Vito Muhič, ki bo do konca leta 2022 pripravila Pravilnik o 
uporabi novih medijev. 

5. Zmanjšanje števila delegatov na provincialnem 
kapitlju 
Sklep: Na naslednjem rednem provincialnem kapitlju Sloven-
ske minoritske province sv. Jožefa se število delegatov zmanjša 
na 12. 

6. Prispevki za semenišče 
Sklep: Število mašnih intencij za potrebe Slovenske minoritske 
province sv. Jožefa ostaja nespremenjeno – pet intencij mesečno. 

Vse župnije v naši oskrbi in tudi samostan brez župnije prispe-
vajo za potrebe vzgojnih ustanov drugo kvatrno nabirko in še 
eno celotno nabirko v mesecu oktobru. 

7. Določitev višine sredstev 
s katerimi lahko razpolaga prov. kapitelj, prov. minister s svojim 
definitorijem, prov. minister, samostanski kapitelj in gvardijan.

8. Naslednji redni provincialni kapitelj 
Sklep: Naslednji prov. kapitelj bo 2026 v minoritskem samo-
stanu sv. Petra in Pavla na Ptuju.
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