
Dragi bratje in sestre, 

naj vam Gospod da svoj mir! 

Z vami želimo deliti veselje ob praznovanju 3. 
evropskega kongresa OFS in FRAMA, ki se je odvijal od 
20. do 26. avgusta 2018 v Kaunasu v Litvi in na drugih 
duhovno pomembnih mestih v Litvi. 

Kongres je bil popotniški. Zelo prijetna in navdihujoča je 
bila izkušnja, ko smo obiskali več različnih krajev, se 
srečali s tamkajšnjimi brati in sestrami, za kratek čas 
živeli z njimi in spoznavali življenje drug drugega. 

Danes večkrat slišimo, da je Evropa v krizi: naše 
vrednote, zgodovinske in duhovne korenine so pred izzivi, sekularizem in individualizem 
ogrožata človeško dostojanstvo in vrednote človeškega življenja, nekateri naši bratje in sestre 
se soočajo tudi z vojno in terorizmom. Med kongresom se je okrepilo naše prepričanje, da se 
naš kontinent lahko obnovi in da pri tem tudi mi igramo pomembno vlogo.  

Kongres smo odprli z obhajanjem evharistične daritve v baziliki v Kaunasu. Daroval jo je škof 
Lionginas Virbalas, jezuit, ki nas je zelo toplo pozdravil. Prvi večer smo se spoznavali, poleg 
tega pa smo tudi poskušali narodne jedi, ki so jih udeleženci kongresa prinesli s seboj. 

Prvi delovni dan je bil osredotočen na vzgojo. Generalni duhovni asistent minorit brat Alfred 
Parambakathu nam je s preprostimi, a globokimi besedami predstavil simbole, ki jih lahko 
najdemo za Jezusovimi besedami v Janezovem evangeliju (Jn 7,38), ki so bile tudi geslo 
kongresa in poskušal odgovoriti na vprašanje, kaj pomenijo za nas, Frančiškove, v današnjem 
svetu: Kdor veruje vame, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. 

Spoznali smo, da po Kristusovem trpljenju in vstajenju živi v nas Sveti Duh in tako postajamo 
izvir Duha. Voda je element, ki vzdržuje življenje in je zato simbol Svetega Duha: če zmoremo 
živeti v Duhu, bomo zagotovo prinašali življenje, četudi se bomo znašli sredi puščave. Tega ne 
smemo razumeti samo v duhovnem pomenu: Frančiškovi se moramo  odpreti in ponuditi 
pomoč svojim bližnjim, ki so v stiski. Br. Alfred nas je povabil, naj pokažemo svojo vero v 
majhnih dejanjih vere, ne samo v času kongresa, marveč tudi vedno, ko hodimo po ulicah, ko 
komu pomagamo, služimo, smo z družinami ipd., pa tudi vedno, ko se vrnemo domov, k svojim 
družinam in bratstvom.  Piti vodo, ki nam jo da Jezus, pomeni postajati vedno bolj kot On, biti  
izvir Svetega Duha, če mu pustimo delati v nas in po nas.  

V teh dneh smo vse to izkusili. To zaključno poročilo želi podeliti z vami nekatere od darov 
Svetega Duha, ki smo jih prejeli. Vero, upanje in ljubezen, ki smo jih prejeli na kongresu, želimo 
deliti naprej v našem vsakodnevnem življenju. Na ta način, tako upamo, bo Sveti Duh živel v 
nas in nas bo vodil v konkretna dejanja in pričevanja, v skladu z mislijo iz evangelija, ki smo jo 
poklicani živeti: Kdor veruje vame, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. Na kongresu 
smo dobili odgovor na ta klic – tako na osebni kot na skupni ravni. Klic, ki bo pogasil našo žejo 
z živo vodo, ki nam jo bo preskrbel Sveti Duh. Sprejeli smo vabilo, da naj se vrnemo k prvotni 
ljubezni, k bistvu karizme svetega Frančiška, iz katere prihaja milost in odgovornost za 
pričevanje. 

Čutimo potrebo po poglobitvi svoje frančiškovske poklicanosti in po potrditvi svoje identitete 
Frančiškovega svetnega reda in FRAME z življenjem na globok in pristen način. Tako se bomo 
odvrnili od skušnjave po praznem aktivizmu – to je delu brez Svetega Duha in brez zvestobe. 



Prizadevali si bomo za odnos z Jezusom, kot sta nas spodbudila brata Gintaras in Antanas 
Blužas v božjepotnem središču Šiluva. 

Med prikazovanjem v tem kraju je Devica Marija dejala: »Nekoč se bo tukaj častil moj Sin. Zdaj 
orjejo in sejejo.« Zavezani smo k temu, da ne dovolimo, da bi Evropa postala kraj, kjer se veliko 
dela, vendar ne za odrešenje naših bližnjih in nas samih.  

Šiluva je svet kraj in pričuje o moči vere. Litovci so ob materinski skrbi Device Marije bili 
sposobni premagati težave v hudih časih reformacije in pozneje komunizma. Danes v času 
hitro rastoče sekularizacije ni samo središče litovskih katoličanov in prizadevanja za svobodo, 
marveč tudi vir duhovne moči za Evropo in ves svet. 

Tudi obisk Hriba križev je bil pričevanje v moč križa in vere. Trdno upamo, da bo Križ evropske 
Frančiškove družine, ki je bil postavljen in blagoslovljen na tem svetem kraju v spomin na za 
kongres, predstavljal združeno moč in trdnost karizme OFS, FRAME in vseh članov Frančiškove 
družine.  

Z izbiro življenja po evangeliju bomo obnovili svojo duhovno dimenzijo. Obnovili bomo tudi 
resničen občutek za človeške vrednote, biti brat in sestra vsemu stvarstvu, kar nas bo vodilo v 
konkretna dejanja ljubezni do bližnjega.  

Kdor veruje v me, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.  

Na kongresu, ki se ga je udeležilo 130 predstavnikov 24 evropskih držav in okoli 30 članov 
pripravljalnega odbora, je prišlo do mnogih izmenjav bogatih izkušenj. Vse to je pokazalo, da 
je vedno možno vzpostaviti odnos med ljudmi z različno tradicijo, navadami in kulturo, poleg 
že tako prisotne bližine zaradi iste vere in frančiškovske poklicanosti, in da so te povezave zelo 
dragocene. Žeja po življenju v skupnosti je prisotna v srcu vsake osebe, vendar pogosto 
skušnjava osebnega bogatenja in individualizma vodi v osamljenost in ustvarja razdaljo, ko se 
bojimo drugih, ne glede na to, ali so daleč ali blizu, če so nam podobni ali ne. Če se hočemo z 
nekom srečati, se mu približati, to velikokrat zahteva pogum, včasih celo trpljenje – vendar, 
kakor je Filip poklical Natanaela, se izplača priti in pogledati. V tem smislu nas je škof  Kęstutis 
Kėvalas pozival, naj gledamo s svojimi očmi ne samo Litvo, marveč dela Svetega Duha in 
postanemo evropski apostoli dobre novice. To smo uresničili zvečer v Kaunasu  v večeru 
evangelizacije s pomočjo uličnega evangelizacijskega plesa in slavljenja  

Podoba vode je spremljala kongres in postala dar, ki zagotavlja mir in pravičnost, če smo 
razpoložljivi za spoznanje, da voda ne deli, marveč povezuje oba bregova reke.  Želimo stopiti 
iz sebe in doseči druge, tako kot močan vrelec vode brizgne iz skale. Zasidrani v novem odnosu 
z Bogom (pokončni krak), bomo mogli obnoviti naše odnose z našimi sosedi in družino (prečni 
krak). Čutimo, da je to morda edina čvrsta podlaga za dela usmiljenja, s katerimi bomo dosegli 
pravičnost, mir in varovanje stvarstva. Med pogovori v skupinah smo slišali za mnoge 
navdušujoče izkušnje v različnih deželah, kje uresničujejo različne socialne spodbude. Ena 
izmed pomembnih pobud je projekt Vodnjak za Afriko (Well4Africa), ki jo je začelo litovsko 
narodno bratstvo OFS in FRAME in predlagalo vsem bratstvom OFS v Evropi, da bi postal ta 
projekt konkreten sad kongresa.  

Udeleženci kongresa smo imeli tudi priložnost, da smo pokazali konkretno ljubezen do Boga 
in do bližnjih z obiskom različnih oblik socialne pomoči in smo se tudi vključili v delo. Razumeli 
smo, da se vsaka oblika pomoči drugim začne s spremembo srca – s pokoro in spreobrnjenjem. 
Tako bo Sveti Duh delal v vseh naših dejanjih in pobudah kot glavni in edini arhitekt naših 
projektov na način, da bomo mi in naše delo ostali preprosti, vendar učinkoviti.  



Kdor veruje v me, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode.  

Na osnovi izkušenj med kongresom pozivamo vsa bratstva OFS in FRAME v Evropi, naj 
postanejo bolj konkretna. Ne bodimo osredotočeni samo na vertikalni in horizontalni krak 
življenja (Tau) v duhovnem smislu, ampak si prizadevajmo za večjo globino in širino v 
vsakdanjem življenju.  

Na vas se obračamo z naslednjimi predlogi v želji, da bi vas navdihnili: 

Odprite se, da se bo živa voda lahko razlila: ne obračajte se v preteklost, na načine, »saj se je 
vedno tako delalo« – ne pustite, da bi se Sveti Duh zaletaval v zaprta okna! 

Odprite svojega duha in roke bližnjim, ki stojijo pred vami in ne bojte se stopiti v stik z njimi.  
Izboljšajte komunikacijo, tako znotraj Frančiškove družine kot zunaj nje.  

Poudarjajte pomen človeškega dostojanstva, na primer z odkritim spodbujanjem evropskih 
voditeljev (morda s pismom, ki bi ga jim napisali). To bi lahko bil skupen projekt OFS in FRAME 
v Evropi. 

Naj vam bo mar za prihodnost naše družbe – na primer, vključite se v vzgojo otrok in mladine 
in sodelujte s šolo in družinami ter s tem pokažite, da je pomembno biti zavezan lokalni 
skupnosti. 

Še enkrat poudarjamo: vemo, da se morajo vse te zelo pomembne pobude začeti z molitvijo, 
slavljenjem in tiho kontemplacijo – od katerih smo morda zadnjo nekoliko pogrešali na 
kongresu. Na tem mestu se želimo spomniti zgleda svete Klare Asiške, ki je v svojem življenju 
uspela ustvariti ravnotežje med akcijo in kontemplacijo. 

Iz vsega srca se zahvaljujemo OFS in FRAMI v Litvi za ogromno delo in izjemno organizacijo. 
Pripravili ste nam navdihujoče dneve in pokazali, da je Frančiškov duh živ! 

To poslanico želimo končati z molitvijo k Mariji, Božji Materi. Od začetka do konca kongresa je 
bila z nami – njena podoba, ikona Kraljice Frančiškove družine bo nadaljevala svoje potovanje 
po Frančiškovih družinah Evrope. Njena pripravljenost, da je vedno pristala na Božje pobude, 
je za nas navdih. Naj bo vedno z nami in nam pomaga, da bomo živeli v resničnem 
Frančiškovem duhu.  

Kaunas, 26. avgusta 2018. 

 


