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Združenje bratovščin odraslih katoliških skavtnj in 
skavtov Slovenije 

Poročilo poverjenika za program za leto 2018 Postojna, 09.03.2019
Dogodki v organizaciji oz. soorganizaciji združenja:

FEBRUAR 2018:
- Duhovne vaje v Kančevcih na temo »Dom in domača cerkev« cca 50 udeležencev iz večine 

bratovščin. 

MAREC 2018:
- Svet ZBOKSS v soorganizaciji BOKSS Mozirje

JUNIJ 2018:
- Služenje na spravni slovesnost v Kočevskem Rogu – 15 odraslih skavtov iz 4 bratovščin
- Služenje na romanju bolnikov in invalidov na Brezjah – 45 odraslih skavtov iz 12 bratovščin
- Srečanje skavtov Alpe Adria na Sveth  išarjih

AVGUST 2018:
-  seslovenski tabor odraslih skavtov v Kančevcih z geslom: »Pod svobodnim soncem«.

Načrtovanje  in  priprave  pod  odličnim  vodstvom  načelnika  Jureta  in  tajnice  Silve  so
potekale praktčno skozi obdobje celotnega mandata organov ZBOKSS-a.

SEPTEMBER 2018:
- Romanje v Assizi – udeležilo se ga je cca 40 skavtov in gostov.

DECEMBER 2018:
- Udeležba  skupine  odraslih  skavtov  na  sprejemu  LMB  iz  Betlehema  v  Linzu,  ki  so  se

priključili avtobusu v organizaciji ZSKSS.

Posebna zahvala tokrat velja vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri vsem dogajanju okrog tabora
in navdahnjenim umetnikom (namenoma brez narekovaja) pri izdelavi kapelic za Marijino pot.
Prisrčna  zahvala  velja  tudi  bratom  kapucinom  iz  Kančevcev  za  prijazno  gostteljstvo  in
logistčno podporo pri izvedbi tabora in bratovščini Mozirje za gostovanje sveta ZBOKSS.

  poročilu so navedeni le dogodki, ki so bili izvedeni v organizacij ali soorganizaciji združenja.
Zavedam se, da je baza dogajanja vendarle v posamezni bratovščini, zato se želim najlepše
zahvalit tudi  vsem bratovščinam,  ki  ste  na  svoje  dogodke  povabile  tudi  skavte  iz  ostalih
bratovščin  in  nas  tako obogatle  z  spoznavanjem bogastva  naravne  in  kulturne dediščine,
vojnih spominov ter krajevnih navad in običajev.

Prisrčna hvala tudi  generalnemu duhovnemu asistentu patru Primožu za vse žrtve v korist
odraslega skavtstva in sodelavcem v IO ter NS, s katerimi smo se v prijetnem in sproščenem
ozračju srečevali na rednih srečanjih, delovnih akcijah in ob drugih dogodkih.

Srečno pot! poverjenik za program
Tone Lampret


