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1. UVOD 

OFS mora biti v luči svojega poslanstva pripravljen, da prenaša svoje izkušnje evangeljskega življenja 

mladim, ki čutijo, da jih privlači sveti Frančišek, in išče njim primerna sredstva, da bi jim približal evangeljsko 

življenje. (GK. člen 96,1) 

Temeljni dokument Frančiškovega svetnega reda poudarja, kako je za OFS pomembno, da deli svoje 

izkustvo evangeljskega življenja z mladimi. Spoznanje, da Frančiškova mladina obstaja že več kot 60 let in da 

je prisotna v več kot 60 državah, nas navdaja z velikim veseljem in hvaležnostjo. 

Prva mednarodna skupščina  FRAME, ki jo je organiziralo Predsedstvo CIOFS leta 2007 v Barceloni v Španiji, 

je kot prva jasno izpostavila potrebnost službe bratskega animatorja.  V zaključkih so udeleženci iz vsega 

sveta izmenjali svoja izkustva ter predlagali, da bi bolj sistematično obdelali razmišljanja in ideje o bratskem 

animatorju in o bratski animaciji. 

Kapitularji na Generalnem kapitlju 2008 na Madžarskem so sklenili, da je potrebno pripraviti ustrezna 

orodja, ki bodo pomagala bratskim animatorjem, da bodo lahko bolje izvrševali svoje obveznosti. Izkušnje 

nekaterih narodnih bratstev potrjujejo, da so za animacijo mladih potrebna skupna navodila in metode in da 

je treba odnos med obema bratstvoma – OFS in FRAMA – dobro definirati. 

Potreba po bratski animaciji je postala še bolj očitna ob dejstvu, da so mnoga bratstva FRAMA nastala brez 

kakršnihkoli povezav s OFS. Ker niso nastala v krogu OFS, ker niso bila deležna primerne vzgoje oziroma 

ustrezne animacije, so izkušala krizo identitete ali so slabo razumela svoje mesto in vlogo v OFS ali FRAMA. 

Ta dokument, ki ga naslavljamo bratskim animatorjem in svetom OFS in FRAMA na vseh nivojih, torej 

ponuja nasvete za bolj učinkovito bratsko animacijo Frančiškove mladine. 

2. BRATSKA ANIMACIJA 

Bratstva OFS naj s primernimi pobudami in dinamiko pospešujejo Frančiškovo poklicanost pri mladih. Naj 

skrbijo za vitalnost in širjenje bratstev FRAME ter spremljajo mlade na njihovi poti človeške in duhovne rasti 

ter s predlogi za dejavnosti in tematske vsebine. (GK. člen 97,1) 

2.1 Pomen bratske animacije 

Generalne konstitucije zahtevajo, da FRAMA zaprosi odgovorne in pristojne brate in sestre OFS za bratsko 

animacijo, kajti FRAMA je integralni del OFS in ima svoje mesto v Frančiškovi družini. Dokument  

»Vključitev članov FRAMA v OFS« pa pravi: »bratska animacija je sinonim za spremljanje«. Prvi cilj bratske 

animacije je biti prisoten med mladimi na njihovi človeški, krščanski in frančiškanski poti, da bi zaznali svoj 

klic in sledili Kristusu v luči življenja in sporočila svetega Frančiška Asiškega. 

2.2 Kdo je odgovoren za bratsko animacijo? 

Za bratsko animacijo je odgovorno celotno bratstvo OFS, ki mora z zgledom bratov in sester ustvarjati  

vzdušje, ki bo mladim približalo duhovnost Frančiškovih bratov in sester v svetu. 

Svet bratstva OFS uresničuje to odgovornost tako, da organizira skupna srečanja, ki jih zaznamuje vzajemen 

duh skupnosti, in da imenuje usposobljeno osebo, ki bo mogla in znala služiti mladim kot bratski animator. 

Ta bo izvrševal svojo službo s svojim življenjskim zgledom in svojo prisotnostjo med mladimi v imenu OFS. 
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3. BRATSKI ANIMATOR 

Bratstva OFS naj ponudijo bratstvu FRAME bratskega animatorja, ki bi skupaj z duhovnim asistentom in 

svetom FRAME zagotavljal primerno vzgojo v Frančiškovem duhu. (GK. člen 97,2) 

Bratski animator je vidna povezava bratstva OFS z bratstvom FRAMA, kajti animator je dolžan kolikor 

mogoče redno sodelovati v življenju FRAME. 

3.1 Vloga in naloge bratskega animatorja 

Najpomembnejše poslanstvo bratskega animatorja je, da v svojih stikih s FRAMO izpričuje in izkazuje svoje 

pristno evangeljsko življenje. 

Da bi lahko čim bolje služil Frančiškovi mladini, mora bratski animator dobro poznati vse obstoječe 

dokumente, ki  se nanašajo na FRAMO. Posebno mora biti pozoren na vzgojo mladih tako, da tesno 

sodeluje z odgovornimi v bratstvu: s svetom FRAME, z odgovornim za vzgojo in z duhovnim asistentom. 

Vloga in naloge bratskega animatorja so naslednje: 

- spremlja mlade na poti njihove človeške in duhovne rasti, da bi osebnostno dozoreli 

- s primernimi in dinamičnimi pobudami spodbuja med mladimi način življenja v Frančiškovem duhu  

- ponuja  ustrezno vzgojo v Frančiškovem duhu, ki bo pomagala mladim uskladiti njihove življenjske 

načrte z Jezusovim naukom in mu slediti. 

- navdušuje  mlade za bolj tesno povezanost  s OFS, s katerim si delijo isto karizmo: frančiškansko in 

svetno 

- seznanja in poučuje o Frančiškovi mladini bratstva OFS ter druge frančiškanske in cerkvene skupnosti, 

kjer FRAMA še ne obstaja 

 

3.2 Lastnosti bratskega animatorja 

Izhajajoč iz prej naštetih nalog in vloge mora imeti bratski animator naslednje lastnosti: 

- biti mora dinamičen in duhovno mladosten 

- biti mora odprt in pripravljen za učenje 

- biti mora osebnostno skladen, duhovno bogat in dobro vzgojen 

- biti mora spoštljiv, znati mora poslušati in biti odprt za dialog 

Udeleženci  1. skupščine FRAME so podčrtali nekatere vidike, na katere morajo biti bratski animatorji še 

posebno pozorni. Službo naj sprejmejo svobodno in dobrovoljno,  v bratstvu naj nimajo drugih 

obveznosti. Pomembno je, da so sposobni uresničevati svoje poslanstvo z globokim čutom odgovornosti 

, vendar brez vsiljevanja svoje volje mladim. Bratski animator nikakor ne sme mešati svoje vloge in 

svojih nalog s pristojnostmi  drugih odgovornih (predsednik bratstva ali duhovni asistent). Pri 

sodelovanju OFS v delovanju FRAME je treba dajati prednost  graditvi skupnosti med obema 

bratstvoma. Bratski animator mora preprečiti, da bi skupino vodili na način, ki bi izključeval povezanost s 

OFS. 



4 
 

Zato je pomembno, da je svet bratstva OFS, ko imenuje bratskega animatorja, zelo previden. Zagotoviti 

mora, da ima ta oseba (biti mora član bratstva z zaobljubami) potrebne lastnosti za delo s Frančiškovo 

mladino. Če bratstvo take osebe nima na razpolago, naj svet bratstva izbere osebo, ki se zahtevanemu 

idealu čim bolj približuje. 

3.3 Bratski animator na lokalnem nivoju 

Prav na lokalnem nivoju se lahko s pomočjo bratskega animatorja, ki je redno in pogosto v neposrednem 

stiku z mladimi, vzpostavi med KB OFS in FRAMO resnična in trajna bratska povezanost.   

Bratski animator mora: 

- biti tesen prijatelj mladim pri reševanju njihovih težav in se skupaj z njimi veseliti njihovega napredka 

- biti sposoben  vzpostaviti  pogovor z mladimi, ko zazna njihovo zanimanje, nagnjenje ali poklicanost 

za OFS 

- neprestano navduševati bratstvo OFS, da bo izvrševalo svoje poslanstvo do Frančiškove mladine 

 

3.4 Bratski animator na pokrajinskem, narodnem in mednarodnem nivoju 

Na pokrajinskem, narodnem in mednarodnem nivoju je bratski animator most, ki zagotavlja trajno 

povezavo med OFS in FRAMO. Sodeluje pri dejavnostih, kot so kongresi in skupna srečanja OFS/FRAMA. 

Sodeluje z bratskimi animatorji na nižjih nivojih in zanje organizira seminarje in srečanja ter jim tako 

pomaga, da se čim bolje usposobijo za svojo službo. 

Bratski animator spodbuja vzajemno zanimanje in sodelovanje med brati in sestrami OFS in FRAMA. Da bi 

to lahko izvrševal, je pomembno, da je član ustreznega sveta, ker bo le tako lahko čim bolje usklajeval  

dejavnosti obeh bratstev. 

3.5 Imenovanje bratskega animatorja 

Za bratskega animatorja zaprosi svet bratstva FRAME.  Svet bratstva OFS za zaprošeno službo imenuje 

primernega in dobro usposobljenega brata ali sestro. FRAMA sicer lahko predlaga osebo, ki naj bi prevzela 

to službo, kar pa ne izključuje končne pristojnosti sveta OFS za to imenovanje. 

Bratski animator o svojem delovanju s Frančiškovo mladino redno poroča svetu OFS. 

4. ODNOS S FRAMO 

Bratski animator s svojo prisotnostjo postaja poglavitna pomoč mladim pri razločevanju, predvsem pri 

spoznavanju klica postati član OFS. (Vključitev članov FRAME v OFS, poglavje 2) 

Bratski animator pomaga članom FRAME, da spoznajo svojo pravo identiteto kot Frančiškova mladina pa 

tudi svojo vlogo in odgovornost pri tem. Vloga bratskega animatorja je, da podpira, vodi in opogumlja 

mlade in jim obenem dopusti, da sami odkrijejo svojo poklicanost in svojo življenjsko pot, ki bo čim bolj 

prilagojena njihovim aktivnostim in programom. 

Kadar je bratski animator povabljen, da sodeluje na sejah sveta FRAME, tam aktivno in odgovorno podaja 

svoja spoznanja, izkustva in ideje. Njegova prisotnost na srečanjih in skupščinah mladih ne služi samo za 

navdih ali spodbudo, ampak tudi za izraze naklonjenosti, ki jo Frančiškov svetni red izkazuje FRAMI. 
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Da bi zagotovili tesno sodelovanje med OFS in FRAMO Generalne konstitucije določajo, da naj bo 

predstavnik Frančiškovega svetnega reda, ki ga izbere svet bratstva, obenem član sveta FRAME.  Važno je, 

da tega predstavnika Frančiškovega svetnega reda ne zamenjujemo z bratskim animatorjem.  Nekatere 

izkušnje kažejo, da je možno in koristno, da bi bil predstavnik OFS obenem tudi  bratski animator, kar lahko 

gotovo dobro zagotovi vzajemno in živahno sodelovanje. 

5. ODNOS Z BRATSTVOM OFS 

Ravno tako mora bratski animator delovati v krogu bratstva OFS, da bi ga navdušil in spodbudil za boljše 

razumevanje pomena FRAME, da bi jo vključili v svoje dejavnosti in gojili občutek odgovornosti zanjo.  

(Vključitev članov FRAME v OFS, poglavje 2) 

Bratski animator lahko v sodelovanju s svetom na odgovarjajočem nivoju pomaga bratom in sestram OFS 

spoznati, kaj je FRAMA, in svetovati članom FRAME v bratstvu. Da bi spodbudil vzajemno sprejemanje in 

razumevanje bratski animator priporoči bratstvu, da: 

- vključi  poznavanje dokumentov  FRAME v vzgojne procese OFS 

- načrtuje skupne sestanke, srečanja in praznovanja 

- sodeluje pri  skupnih projektih 

- odprto in prilagodljivo načrtuje aktivnosti s FRAMO  

Nepotrebno je posebej poudariti, da je bratski animator oseba, ki jo mladi najbolje poznajo in da on 

najbolje pozna njih. To je tudi oseba, ki stori največ, da bi se člani FRAME povezovali s OFS, oseba, ki ji 

zaupajo, ker jim pomaga in jih spremlja pri morebitni odločitvi za vstop v OFS.  

6. ODNOS Z DUHOVNIM ASISTENTOM 

Bratski animator, ki v sodelovanju z duhovnim asistentom in svetom bratstva FRAMA zagotavlja ustrezno 

vzgojo v Frančiškovem duhu. (GK. člen 97,2) 

Dobro bratsko sodelovanje z duhovnim asistentom pospešuje služenje bratskega animatorja mladim. Vendar 

njegovo služenje ne sme posegati v pristojnosti duhovnega asistenta. Vsak ima svojo vlogo, ki  pa se 

dopolnjujeta.  

Skupno obema  je, da: 

- spremljata  bratstva FRAMA in njenih članov ter sodelujeta  pri njihovi vzgoji 

- kažeta zgled zakramentalnega in molitvenega življenja 

- pričujeta s svojo osebno poklicanostjo, svetno ali redovno, in v občestvu s celotno Frančiškovo 

družino 

- spodbujata mlade, da bi živeli svoj poklic kristjana in v bratstvu sledili Frančiškovemu duhu 

- sta članom FRAME vedno na razpolago za osebni pogovor  

- pomagata mladim odkriti področja in načine za njihovo delovanje v Cerkvi in družbi  
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7. ZAKLJUČKI 

Za  pospeševanje občestva med člani  naj svet poskrbi za redne sestanke in pogosta srečanja, tudi z drugimi 

Frančiškovimi skupinami, posebno z mladinskimi. Pri tem naj uporablja najbolj primerna sredstva za rast v 

Frančiškovem duhu in cerkvenem življenju, ko vsakogar spodbuja za življenje v bratstvu. (Vodilo OFS, člen 

24) 

S službo bratske animacije daje OFS zgled članom Frančiškove mladine in jim pomaga, da bi spoznali in 

uresničili lastno poklicanost v okviru OFS. To je znamenje vitalnosti naših bratstev. 

Bratski animator podarja svoj čas in razdaja sebe samega za bratstvo OFS in bratstvo FRAME. Bratstvo OFS 

se mora zato zavedati, da je dolžno zagotoviti potrebna sredstva, materialna in finančna, ter nuditi ustrezne 

vzgojne spodbude, da bo lahko izvrševal svojo službo… 

Biti bratski animator je dar in privilegij. Za to je potrebna vdanost, vztrajnost in odgovornost.  Vse to 

vzajemno bogati  FRAMO, OFS in Frančiškovo družino pri izvrševanju njihovega skupnega poslanstva v 

Cerkvi in družbi.  

Prevod: Stanko Šorli 

 


