Poročilo GDA svetu združenja ZBOKSS 2021
Poročila generalnega duhovnega asistenta za leto 2020

Predvideni dogodki v letu 2020 so bili:
-

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.

1. Duhovne misli. Dokler je IO lahko imel sestanke, so bili ti spremljani tudi z duhovno
mislijo. Tema so bile kreposti. Tajnica IO ZBOKSS jih je posredovala tudi na internetno
stran, da ste jih lahko uporabljali tudi po bratovščinah.
2. Duhovne vaje za odrasle skavte. V letu 2020 so potekale od 21. do 23. februarja v domu
duhovnosti v Kančevcih. Udeležilo se jih je 22 odraslih skavtinj in skavtov. Naslov
duhovnih vaj je bil: Skavtska družina v skrivnostih rožnega venca. Ob nekaterih
skrivnostih rožnega venca smo pogledali, kako se odražajo v življenju družine. S tem smo
izpostavili tudi našo usmerjenost družinskega skavtstva.
3. Romanje v Assisi. Načrtovano je bilo za konec oktobra. Načrtovala ga je ekipa: Žarko
Mlekuž, Erna Germovšek-Wojcicki, br. Primož Kovač, Jurij Vrhovnik, Silva Vrhovnik,
Aleksandra Pintarič Kaczynska. Epidemija ga je odnesla in ga nismo mogli izvesti. Smo
pa namesto njega izvedli 5 dnevno virtualno romanje od 27. novembra do 1. decembra.
Zasnovano je bilo kot pregled dosedanjih romanj, posebej še s pričevanji in slikovnim
gradivom. Vsako srečanje pa je spremljala tudi kateheza, povezana s Frančiškovim krajem
tistega dne. Osebno menim, da je bila ideja odlična, odziv prav tako.

Predvideni dogodki v letu 2021:
-

-

duhovne misli za IO in objava na internetni strani za uporabo po bratovščinah, ko
bodo srečanja znova možna.
duhovne vaje v dosedanji obliki ni možno izvesti. V načrtu je pet tematik preko zooma v velikonočnem času. Papež Frančišek je letošnje leto razglasil za Jožefovo leto, zato
bomo zajemali ob njegovi osebnosti.
romanje v Assisi: Trenutno so razmere zaradi epidemije še preveč negotove, da bi ga
načrtovali. V kolikor bodo razmere pravočasno dovolj stabilne, ga bomo poskušali
izvesti v jesenskem terminu.
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