
poročilo GDA svetu zveze ZBOKSS 2019

Poročila generalnega duhovnega asistenta za leto 2018:

1. Duhovne misli. Pripravljal sem jih v pisni obliki za srečanja Izvršnega odbora. Kot priloga
so bile priložene k zapisniku IO-ja. Objavljene so tudi na internetni strani ZBOKSS-a. 
Tako so bile na voljo bratovščinam, ki si niso pripravile svoje duhovne misli. Prvo 
polovico leta 2018 smo nadaljevali s tematiko skavtstva kot popotništva. Z novim 
skavtskim letom sem z duhovnimi mislimi začel pripravo na volilni svet združenja, zato 
so bile duhovne misli posvečene vodstveni službi.

2. Duhovne vaje za odrasle skavte. V letu 2018 so potekale od 2. do 4. februarja v domu 
duhovnosti v Kančevcih. Udeležilo se jih je 40 skavtov. Naslov duhovnih vaj je bil: Dom 
– domača Cerkev. Pri tem smo se poglobili: kaj je Cerkev, družinska molitev, družina na 
romanju, obhajanje zakramentov v družini. V nedeljo dopoldne smo se pridružili 
zakonskim skupinam škofije Murska Sobota, ki so ta dan obhajale svoje redno letno 
srečanje. Tokrat je bil gost nadškof v pokoju Marjan Turnšek. S tem smo doživeli tudi 
utrip zakonskih skupin v drugi škofiji.

3. Romanje v Assisi. Nadaljujemo tradicijo romanj v Frančiškove kraje. Lani je romanje 
potekalo od 12. do 16. septembra. Tudi tokrat smo bivali pri sestrah Frančiškankah 
Marijinih misijonarkah blizu bazilike Marije Angelske. Po nekoliko prilagojenem vrstnem
redu smo obiskali Frančiškove kraje, na njih pa tokrat razmišljali in molili ob misli iz 
Frančiškove molitve: O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. V pomoč
nam je bila tudi knjižica Ignacija Larrañage, Spremenjenje. Na romanju nas je spremljal 
tudi br. Stane Bešter. Vseh skupaj nas je bilo 25.

4. Srečanje duhovnih asistentov. Tokrat sem sklical duhovne asistente z naših bratovščin. Žal
pa do srečanja ni prišlo, saj sta na srečanje bila pripravljena priti le 2 duhovna asistenta. 
Mi je pa bilo v veselje, da sta dva duhovna asistenta sodelovala pri pripravi in podajanju 
duhovnosti na skupnam taboru v Kančevcih.

Predvideni dogodki v letu 2019:

- duhovne misli za IO in objava na internetni strani za uporabo po bratovščinah
- duhovne vaje od 1. do 3. marca
- romanje v Assisi: predvideno od 18. do 22. septembra.
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