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I./4 - Zaobljuba v FSR
Povzetek in komentar predavanja »Zaobljuba v FSR – dar in obveznost« (11 – 12) patra
Felice-ja Cangelosi-ja, OFM Cap. – pripravlja Ewald Kreuzer, FSR
(10) Obrazec zaobljube v FSR se začenja: »Jaz, N.N. obnavljam krstne obljube in se
posvečam služenju Božjemu kraljestvu, ker mi je Gospod dal to milost.« (Obrednik 31. člen)
Zaobljuba je dejanje, s katerim se človek popolnoma izroči v Božje roke, in ne pripada več
sam sebi, ampak postane Božja last. To pomeni, da je popolnoma razlaščen in se ves da na
razpolago Bogu. V bistvu torej postane človek po zaobljubi Božja last in s tem »posvečen«.
Človek se povsem svobodno in zavestno podari Bogu po milostnem delovanju Svetega Duha,
ki se ga je dotaknilo. Z dejanjem zaobljube postane Bog njegov lastnik in ga usposobi, da
lahko živi za višje vrednote.
Ali smo izpolnili vse obljube, ki smo jih sprejeli z svojo zaobljubo? To je bil začetek procesa
sprememb, ki ga je Bog z nami začel in še traja. Ali izkusimo vedno bolj, kako si nas je Bog
prilastil? Ali resnično občutimo, da smo »posvečeni«, ker smo Božja last?
(11) V teku stoletij Frančiškov svetni red ni samo ohranjal izraza »obljuba« (promissio) iz
prvotne zakonodaje, ampak je postopno rajši začel uvajati uporabo izraza »zaobljuba«
(professione), da bi s tem poudaril dolžnost živeti po evangeliju skladno s potrjenim Vodilom.
Iz tega lahko sklepamo, da je v zavesti Frančiškovega svetnega reda stalno prisotno močno
prepričanje iz začetnih časov Reda, namreč, da obljuba spokornosti bratov in sester pomeni
pravo in resnično zaobljubo (poklic). Ista jasna zavest je izražena, ne samo nespremenjena,
ampak še močneje in jasneje poudarjena, v Vodilu Pavla VI. in temu sledečih Konstitucijah,
potrjenih od Kongregacije za posvečeno življenje, ter Obredniku prav tako potrjenem od
Kongregacije za zakramente in sveto bogoslužje.
Zaobljuba spokornih bratov in sester pomeni: a) zavezujočo obljubo pred Bogom; b) trud za
izpolnjevanje načina življenja po Vodilu; c) popolno vključitev v Red. Prav isti elementi
tvorijo tudi zaobljubo posvečenih oseb, kar nas pripelje do zaključka, da sta način življenja
(propositum vitae) in zaobljuba spokornih bratov in sester v svetu ekvivalentni (enakovredni)
zaobljubi posvečenih oseb.
Bilo bi zelo koristno – posamično ali skupaj – proučevati naravo in zgodovino Frančiškovega
svetnega reda. Pri tem nam je lahko v pomoč Mednarodni priročnik za začetno vzgojo v FSR
(poglavje 6 in 7).
Vprašanja za premišljevanje in pogovor v bratstvu
1. Kaj pomeni in kakšne so posledice »posvetitve«?
2. Ali lahko razložite, zakaj je FSR pravi red s pravo zaobljubo?
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II./4 - Sodelovanje v Kristusovi velikonočni skrivnosti
p. Amando Trujillo Cano, TOR
Postni čas ni doba, ki bi se končala sama po sebi, ampak je pot, ki nas vodi k Veliki noči. To
potovanje polno vere nas pripravlja na Veliki teden, ko bomo globoko podoživljali
Velikonočno skrivnost in obhajali Sveto tridnevje. V teh posebnih dneh Jezus prihaja v vsako
verno občestvo in k vsakemu posamezniku, ki se mu priporoča z besedo, molitvijo ali
zakramenti. Prihaja kot prerok Resnice, kot ponižen Kralj-Odrešenik, kot Učitelj, ki ljubi
svoje učence do konca, četudi ga je eden izmed njih izdal in drugi zatajil, prihaja kot trpeč
Služabnik, kot novo žrtveno Jagnje in kot Svečenik nove zaveze. Prihaja tudi kot zvesta in
pokorna Očetova priča, kot Božji Sin, zavržen od mnogih in nepravično sojen in obsojen,
zasramovan, mučen in umorjen na križu - samo zato da bi s svojim trpljenjem, smrtjo in
vstajenjem odkupil človeštvo!
S praznovanjem Velikega tedna smemo na privilegiran način sodelovati pri Kristusovi
Velikonočni skrivnosti in se združiti z njim, ko vstane iz smrti v življenje. Praznovanje doseže
vrhunec med velikonočno Vigilijo, materjo vseh vigilij v katoliški liturgiji, in na Veliko
nedeljo. Med Vigilijo v pričakovanju obhajamo spomin vstajenja križanega Jezusa, ki svetu
prinaša luč in mu odpušča grehe. Skupaj se spominjamo in občutimo velika Božja dejanja v
zgodovini odrešenja vse do Gospodovega vstajenja. Katehumeni se na zakramentalen način
združijo z Jezusom. Po krstni vodi stopijo iz smrti v življenje, mi pa skupaj z njimi to
podoživljamo, ko obnavljamo naše krstne obljube. Skupaj smo torej deležni kruha življenja,
ki nas krepi, da smo v nemirnem svetu priče vstajenja, predhodnega izkustva večne gostije,
kjer ne bo ne konca ne greha ne smrti, ko bo Bog Vse v vseh!
Ta praznik brez primere nam pomaga popolneje doživeti »Hvalnica velikonočni sveči«, ko
veselo oznanja: »Veseli se tudi vsa zemlja, ožarjena s takim sijajem, in razsvetljena od bleska
večnega Kralja naj začuti, da je tema z vesoljnega sveta pregnana.[…]To je noč, ki nocoj po
vesoljnem svetu rešuje teme greha in hudobije sveta tiste, ki verujejo v Kristusa.[…]Ta sveta
noč preganja zlobo, izmiva krivdo, vrača grešnikom nedolžnost in žalostnim veselje, preganja
sovraštvo, prinaša slogo in uklanja vladarstva.[…]O zares presrečna noč, v kateri se zemlja
druži z nebesi in človek z Bogom.«
Odlomek sedmega poglavja pisma svetega Pavla Rimljanom, ki ga poslušamo med Vigilijo,
nas poučuje, da smo po krstu vstopili v resnično intimno zvezo s smrtjo in vstajenjem Jezusa
Kristusa: » S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je
Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.«
(Rim 6,4)
Zaključek tega odlomka nam pomaga razumeti, da nas ta novost življenja postavlja pred dve
jasni odločitvi: ali še naprej vztrajati v jalovih grešnih dejanjih ali sprejeti rodovitno življenje
v Kristusu. »Tako tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu
Jezusu.« (Rim 6,11)
Generalne konstitucije FSR zelo jasno navajajo, da je za brate in sestre v FSR Jezus prvi vir
navdiha in moči, da zaživijo novo življenje. »Kristus, ubog in križan, zmagovalec smrti in od
mrtvih vstali, največje razodetje Božje ljubezni do človeka, je »knjiga«, v kateri naj se bratje
in sestre s posnemanjem sv. Frančiška učijo, zakaj in kako živeti, ljubiti in trpeti.« (GK čl.10)
Vprašanja za premišljevanje in pogovor v bratstvu
1. Kakšni občutki so me obhajali med Svetim tridnevjem, posebno ob velikonočni
Vigiliji in na samo Veliko noč?
2. Preberite 12. člen Generalnih konstitucij in poiščite mesto, ki vas in vaše bratstvo
nagovarja, kje in kako danes udejanjiti novopodarjeno Božje življenje.
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III./4 - Kompendij družbenega nauka Cerkve
Uvod v katoliški družbeni nauk
p. Amando Trujillo Cano, TOR
Zaključki Generalnega kapitlja izrecno zahtevajo, da Projekt trajne vzgoje predsedstva CIOFS
vključuje tudi vsebine iz družbenega nauka Cerkve za boljše razumevanje velikih družbenih
in političnih sedanjih problemov, za družbeno in politično delovanje bratov in sester v svetu.
Vsebuje naj tudi druge najpomembnejše Cerkvene učiteljske dokumente.
Zaključki še pravijo: “Kapitelj obenem priporoča, da se moramo truditi, da se vzgoja ne bo
čutila samo na intelektualnem nivoju, ampak tudi na praktični ravni naše konkretne
dobrodelnosti.“ V delu, ki se nanaša na prisotnost v svetu dokument jasno nadaljuje :
“Predolgo časa je FSR ostal v «zakristijah» in ni razumel svojega poslanstva v svetu. Čas je
dozorel in odsej dalje ne smemo več odlašati. Stopiti moramo v svet ter odločno in vidno
izvrševali svojo odgovornost za pričevanje ter zavzemanje za resnico in mir, za zaščito
življenja, za človekove pravice, za integriteto stvarstva ...“
Od tega meseca dalje začenjamo serijo predstavitev Kompendija družbenega nauka Cerkve, ki
ga je izdal Papeški svet za pravičnost in mir leta 2004. Kompendij je bogat in obsežen
dokument. Vsebuje uvod, tri dobro razdelana poglavja in zaključek. Danes začenjamo s
splošnim uvodom v družbeni nauk Cerkve in v sam Kompendij. V naslednjih osmih mesecih
bomo predstavili temeljna načela socialne doktrine Cerkve. Kompendij razlaga pomen te
zbirke naukov in njihovo povezavo z življenjem in poslanstvom Cerkve v današnjem svetu.
(7) »Kristjan ve, da lahko v družbenem nauku Cerkve najde načela za razmišljanje, merila
pravičnosti in napotke za ravnanje, iz katerih lahko izhaja pri spodbujanju celostnega in
solidarnega humanizma[…] V tem pogledu je bila ocenjena za precej koristno načrtovana
objava dokumenta, ki naj bi osvetlil temeljne sestavine družbenega nauka Cerkve in odnos
tega nauka do nove evangelizacije.«
(8) »Pri uporabi Kompendija bi bilo dobro upoštevati, da so navedki iz besedil učiteljstva
vzeti iz dokumentov z različno pravno veljavo. Ob koncilskih dokumentih in okrožnicah so še
papeževi nagovori ali listine.«
(9) »Namen razlage načel družbenega nauka Cerkve je predlagati organske metode za iskanje
rešitev težav, da bi lahko realno razločevali, presojali in izbirali ter potem s solidarnostjo in
upanjem učinkovito vplivali na zapletene sodobne razmere. V resnici se načela sklicujejo drug
na drugega in se medsebojno razjasnjujejo sorazmerno temu, kako izražajo krščansko
antropologijo, razsvetljeno z razodetjem Božje ljubezni do človeka. Da bi sledili novim
znamenjem časa, moramo zaradi teka zgodovine in sprememb družbenih okoliščin neprestano
preverjati in posodabljati različna tu predstavljena področja.«
(11) »Verni laiki, ki iščejo nebeško kraljestvo in z Božjo pomočjo osvetljujejo in usmerjajo
časne realnosti, bodo tu našli luč za njihove posebne dolžnosti. Krščanska občestva bi lahko
uporabljala ta dokument, da bi objektivneje analizirala stanja in okoliščine, jih osvetlila v luči
neizpremenljivih besed Evangelija in iz njega črpala osnove za premislek, merila za presojo in
usmeritve za delovanje.«
Vprašanja za premišljevanje in pogovor v bratstvu
1. Kako bi vaše bratstvo (krajevno, pokrajinsko ali narodno) lahko s pomočjo cerkvenega
družbenega nauka najbolje postavilo načela za razmišljanje, kriterije za razsojanje
(razločevanje) in navodila za dejavnost?
2. Naštejte kakšen korak vašega bratstva (krajevnega, pokrajinskega ali narodnega), da bi
vstopili v svet in pričevali ter se zavzemali za resnico in mir, za zaščito življenja, za
človekove pravice, za integriteto stvarstva ?
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