Spreminjamo svet na bolje.

Poročila generalnega duhovnega asistenta za leto 2019
Bovec, 7. marec 2020

Duhovne misli
Pripravljal sem jih v pisni obliki za srečanja Izvršnega odbora, kot priloga
zapisnika IO-ja pa so bile na voljo tudi vsem bratovščinam. Vsebinsko celoto
zaobjemajo duhove misli z ozirom na skavtsko leto, torej od jeseni do poletja
prihodnje leto. Ker je bil lani volilni svet ZBOKSS, so do poletja govorile duhovne
misli o vodstveni službi v združenju in bratovščinah. Lani z jesenjo se je pričel nov
cikel duhovnih misli, ki govorijo o krepostih.

Duhovne vaje za odrasle skavte
V letu 2019 so potekale od 1. do 3. marca v domu duhovnosti v Kančevcih.
Udeležilo se jih je 18 skavtinj in skavtov. Vsebina duhovnih vaj: Po škofovski
sinodi v Rimu, ki je posvetila pozornost mladim, smo se tudi mi na duhovih vajah
ukvarjali z mladimi. Pobliže smo si pogledali nekatere dogodke iz evangelijev, kjer
nastopajo mladi, in ob njih odkrivali, kaj nam evangeliji povedo o mladih. V času
duhovnih vaj pa smo poromali tudi po Marijini poti, na katerih stojijo kapelice, ki
ste jih izdelovali po bratovščinah.

Romanje v Assisi
Že tradicionalno romanje v Assisi je lani potekalo od 18. do 22. septembra. Večja
razlika od prejšnjih romanj je bila, da tokrat nismo potovali z avtobusom, pač pa
s tremi kombiji. Razlog je bil v toliko manjšem številu romarjev – vseh nas je bilo
22 – in s tem tudi cenejše potovanje. Izkazalo pa se je, da smo bili tudi bolj gibljivi,
prikrajšani pa za skupno dogajanje na poti. Kraje, ki jih obiščemo, lahko
razvrstimo v dve skupini: tisti, ki jih obiščemo vsako leto: grob sv. Frančiška in
grob sv. Klare, cerkev Marije Angelske, sv. Damijan, stara stolnica, in tisti, ki se
vsako leto menjajo. Obiski krajev pa imajo vsako leto drugo duhovno vsebino.
Lani smo na obiskanih krajih prebirali poročila iz tistih časov, kaj se je tam
zgodilo.
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Predvideni dogodki v letu 2020:
● Nadaljevanje duhovne misli za IO in objava za uporabo po bratovščinah
● duhovne vaje (od 21. do 23. februarja)
● romanje v Assisi (predvideno od 24. do 28. oktobra)

GDA - Generalni duhovni asistent
Br. Primož Kovač,
Miroljubni grizli
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