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1. UVOD
Frančiškova mladina – FRAMA – kot strukturna organizacija Frančiškove družine, umeščena v obstaja šele
od sredine prejšnjega stoletja naprej. Prej ni obstajala, bili pa so mladi, ki so se sami odločili za delovanje v
enem izmed treh takrat delujočih redov frančiškanske trilogije.
Frančišek, Klara in Elizabeta so sprejeli svoje prve odločitve in obveznosti, ko so bili še zelo mladi, prav tako
tudi mnogi drugi mladi njihovi posnemovalci. Očitno v drugih časih za organizacijo Frančiškove mladine
niso čutili potrebe. Vodilo OFS papeža Leona XIII iz leta 1883 je dopuščalo vstop v red že po 14. letu
starosti.
Zakaj smo začutili potrebo, da organiziramo Frančiškovo mladino in jo povežemo s OFS? Svet se je zelo
spremenil, prav tako tudi življenjski odnosi. Mnoge pomembne vrednote so se radikalno spremenile. Svet, ki
je bil v nekaterih obdobjih ostro razdeljen na družbene razrede, danes teži še k delitvi po starostnih razredih,
med katerimi pogosto ni dialoga in živijo vsak s svojimi problemi in na način poln konfliktov. Mostovi med
njimi so porušeni.
V teku zadnjih desetletij so se še bolj spremenile razmere in dinamika sveta mladih. Frančiškova družina se
mora ob pomoči Cerkve odzvati na pobude in potrebe mladih ter ustrezno odgovoriti na te spremembe.
Ponuditi mora nove rešitve, spoznanja in sodobne načine izražanja svojega poslanstva in skrbi za mlade.
Da bo to lahko uresničila, mora imeti v njenem delovanju FRAMA prednostno mesto.
Ko se mladi soočajo z veliki življenjskimi problemi in jih privlači krščansko življenje, še posebno pa navdihuje
duh svetega Frančiška, so še popolnoma »sekularni« in živijo v svetu. Vse to pa jim že ponuja možnost, da bi
s pomočjo FRAME privzeli pot poklicanosti v krog OFS.
OFS je v okviru Frančiškove družine red, ki je zato, ker živi v svetu, najbolj pripravljen pomagati mladim .
To poslanstvo mu je Cerkev tudi formalno zaupala: »OFS mora biti v moči 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)
Pot FRAME je postopna: ko mladi dobro razumejo in pokažejo svojo poklicanost, to pot , tàko kot je,
mladi člani FRAME sprejmejo za svojo, da bi po njej trajno naravnali svoje prihodnje življenje. Med
možnimi duhovnimi izbirami je povsem naravno, da se odločijo tudi za vstop v OFS.
Vstop v OFS je dejanski in popolni odgovor na pravo poklicanost k določenemu stanu in načinu življenja:
»Poklicanost v OFS je poseben poklic, ki oblikuje življenje in apostolsko delovanje svojih članov.« (GK. člen
2). Vstop v OFS je torej življenjsko dokončno dejanje, ki pušča za sabo neizbrisno sled.
Prepoznavanje poklica se lahko zgodi že med časom življenja v FRAMI. Če je to poklicanost k življenju
Frančiškovega brata ali sestre v svetu, lahko član FRAME začne svojo pot priprave za sprejem, za vzgojo in
poklic v OFS že v krogu FRAME. To imenujemo »dvojna pripadnost«.
Ta način vključevanja v OFS zelo priporočamo, ker vemo, da bi po pristnem prepoznavanju poklica, ne
bilo več smiselno nobeno odlašanje glede vstopa v stan, ki ga je za vsakogar pripravil Bog.
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2. BRATSKA ANIMACIJA
Bratska animacija je najboljše sredstvo, ki ga imajo bratstva OFS in FRAMA na razpolago za spodbujanje
naravne vključitve članov FRAME v OFS. Bratska animacija je sinonim za spremljanje, kajti gotovo je prva
odgovornost OFS, biti na strani mladih na njihovi poti po sledi svetega Frančiška skladno z razvojem
človeštva in krščanstva. Zato je bratski animator oseba, temeljnega pomena za mlade in njihovo spoznavanje
lastne poti, posebno njihove morebitne poklicanosti v OFS.
To spremljanje je od svojih začetkov naprej pomembna stična točka: bratski animator je za člane FRAME
najbližji vezni člen, ki jim kaže pot med Frančiškove brate in sestre v svetu. Zato je zelo potrebno, da ima
vsako bratstvo FRAME bratskega animatorja iz pripadajočega bratstva OFS, kar naj bi vsaj v najmanjši meri
zagotovilo boljše poznavanje najprej poklicanosti, biti brat ali sestra v OFS, in posledično tudi poznavanju
bratstva, h kateremu se naravno usmerja pot člana FRAME.
Spremljanje, njegova bližina in dejstvo, da predstavlja stično točko, na svoj način naredi bratskega
animatorja članom FRAME za življenjskega pričevalca , za pričo, ki je nenehno brezplačno na razpolago v
služenju mladim, da odkrijejo svojo pravo življenjsko poklicanost.
Njegova prisotnost v skupini, skupaj s prisotnostjo duhovnega asistenta, daje FRAMI občutek in zaupanje
tesne povezanosti s Frančiškovo družino v vseh različnih pogledih in nudi priložnosti za skupno obogatitev z
mladimi. Oba dva morata, poleg svoje odgovornosti za spremljanje in vodenje, tesno sodelovati tudi na
področju vzgoje skupine.
Poleg svojega neposrednega prispevka na delo skupine FRAMA ima bratski animator še drugo področje
dejavnosti, ki ga zaključki 1. mednarodne skupščine FRAME jasno definirajo: »… graditi vezi in mostove
med OFS in FRAMO«.
V tem smislu mora bratski animator sodelovati z bratstvom FRAME, da uresniči, kar v členu 97.1 poudarjajo
Generalne konstitucije: »Bratstva OFS naj s primernimi pobudami in dinamiko pospešujejo Frančiškovo
poklicanost pri mladih. Naj skrbijo za vitalnost in širjenje bratstev FRAME in spremljajo mlade na njihovi
poti človeške in duhovne rasti s predlogi za dejavnosti in tematske vsebine.«
Ta njihov mandat je še bolj razviden iz dokumenta Mednarodnega sveta OFS z naslovom »FRAMA, pot
Frančiškove poklicanosti«, ki v členu 26 poudarja: »…eno izmed najpomembnejših sredstev bo vedno živ
kontakt z bratstvom OFS. Zato morajo krajevna bratstva OFS neprestano ustvarjati prostor, da bi s
skupinsko dinamiko svetovali mladim in jih seznanjali s posebnimi nalogami OFS. Zelo pomembno je tudi,
da so srečanja OFS vedno organizirana dovolj prilagodljivo in ustvarjalno ter dopuščajo ustanavljanje
posebnih skupin po navodilih Sveta bratstva.
Bratski animator pa mora delovati tudi v smeri, da bi bratstvo OFS prav preko povezave s FRAMO
spodbujal, da bi postalo bolj čuteče, da bi se bolj odprlo in bilo bolj odgovorno za mlade. Ta vidik
predpostavlja, da bratstvo zaupa mladim, da jih spodbuja, podpira, usmerja, jim pomaga… Povedano na
kratko: bratstvo se daje na razpolago za služenje bolj mladim bratom in sestram, ki iščejo svojo pot proti
Kristusu sledeč zgledu svetih Frančiška, Klare, Elizabete, Ludvika…
Končni cilj vsega tega naj bi bil, da bi FRAMA, zahvaljujoč spremljanju bratskega animatorja, dejansko
občutila, da jo OFS na vseh nivojih resnično spremlja.
Zaradi vsega tega je pomembno, da bratski animator z vso potrebno odgovornostjo opravlja svojo službo ,
ki mu daje enkratno priložnost za rast v bratstvu, kar ni primerljivo z ničemer drugim.
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Kot so zaključili udeleženci prve mednarodne skupščine FRAME, mora imeti bratski animator te pomembne
lastnosti: dinamičen in mladosten duh, stanovitnost, duhovno globino, zrelost, dialoškost, spoštljivost,
veliko sposobnost poslušanja, sposobnost vzpostavljanja odnosov z mladimi in pripravljenost za učenje.

3. DUHOVNI ASISTENT
Na duhovni poti mladih, ki želijo vstopiti v OFS, je sila pomembna vloga duhovnega asistenta, ker ta ne
samo jamči za njihovo zvestobo Frančiškovi karizmi, za njihovo povezanost s Cerkvijo in s celotno
Frančiškovo družino (GK. člen 85,2), ampak je tudi odgovoren za njihovo vzgojo in pomoč pri iskanju in
razločevanju njihove poklicanosti.
Duhovni asistent mora biti predvsem živa priča Frančiškove duhovnosti, znati mora prenesti občutja bratske
ljubezni posvečenih oseb do mladih in jim pomagati na njihovi duhovni poti. Med drugim mora duhovni
asistent:
-

spremljati mlade in jim pomagati pri njihovem stalnem spreobračanju k evangeliju

-

vstopati v osebni dialog z mladimi, jih znati poslušati, čakati, biti potrpežljiv, predvsem pa jih imeti
rad

-

sodelovati pri vzgoji mladih, da bodo pravilno izvrševali svojo poklicanost v Cerkvi in družbi

-

spremljati kandidate pri prepoznavanju njihove poklicanosti

Ko odkrijejo poklicanost v OFS, duhovni asistent in bratski animator pomagata mladim, da se povežejo s
predsednikom krajevnega bratstva in skupaj naredijo potrebne korake za vstop v red.

4. POVEZAVA FRAMA – OFS
Odnosi med krajevnima bratstvoma FRAME in OFS morajo potekati v živem vzajemnem duhu skupnosti.
Ob tem se mora vzpostaviti bratsko vzdušje, ki bo spodbujalo prepoznavanje poklicanosti pri tistih, ki želijo
hoditi po poti v okrilju OFS. Za mlade mora biti po vzgojnem itinerariju v FRAMI možnost vstopa v OFS
neka povsem normalna in logična izbira, obenem pa nam mora biti tudi jasno, da se ta pot za vse mlade ne
bo končala v OFS. Tja bodo vstopili samo tisti, ki so v tem resnično prepoznali Božji klic.
Krajevnim bratstvom FRAME in OFS svetujemo, da bi bil, če je le mogoče duhovni asistent za obe bratstvi
ena in ista oseba. Tako lahko duhovni asistent bolje spodbuja k življenju v skupnosti, k medsebojnemu
spoznavanju in globljemu sodelovanju med člani obeh bratstev. Isti duhovni asistent tudi lažje pomaga
obema bratstvoma živeti v vsej njuni različnosti tudi v skupnosti , tako da spoštujeta samostojnost vsakega
bratstva in njihovega načina življenja ter vzgoje, kakor tudi lasten način organiziranja srečanj ali različnih
apostolskih dejavnosti… Vsekakor pa je potrebno poskrbeti, da bratstvi redno sodelujeta pri skupni molitvi,
srečanjih, pri vzgoji in apostolskih dejavnostih, da tako pokažeta tudi svoje skupno poslanstvo.
Generalne konstitucije pravijo, da se mora »OFS čutiti posebno odgovornega za FRAMO« (GK. člen 96,2).
Drugače rečeno, FRAMA kot integralni del OFS, vendar z lastnim izkazovanjem poklicanosti, mora
predstavljati za OFS prav posebno nalogo. »Za člani FRAME je Vodilo OFS pripomoček, ki navdihuje v njih
rast poklicanosti v krščanskem in Frančiškovem duhu« (GK. člen 96,3), ki jim pomaga pri nastanku in rasti
njihovega poklica, bodisi posamično ali v skupini. Prav zato morajo bratje in sestre OFS spremljati mlade pri
dozorevanju njihovega poklica in pri vključevanju v okvir življenja bratstva OFS.
Vse to seveda lahko veliko pomaga tistim, ki bodo svojo pot v FRAMI normalno, ne pa nujno, nadaljevali v
bratstvu OFS.
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5. VSTOP V OFS
V dokumentu »FRAMA, pot Frančiškove poklicanosti«, najdemo dve izredno pomembni mesti, ki govorita
o odnosu med OFS in FRAMO in se posebno nanašata na tiste, ki želijo nadaljevati svojo pot v OFS. Prvo se
nanaša na vključitev v OFS, drugo pa govori o istočasni pripadnosti bratstvoma OFS in FRAME.
a) Vključitev v OFS
Kar se tiče vključitve v OFS moramo upoštevati in se zavedati, da je vzgoja v Frančiškovem duhu prejeta v
FRAMI veljavna kot začetna vzgoja za OFS. Za vključitev imamo na voljo dve možnosti, eno za
posameznika, drugo pa za skupino mladih, ki želijo vstopiti v OFS.
V obeh primerih se kandidati posamično obrnejo na predsednika krajevnega bratstva OFS in zaprosijo za
vstop v OFS. Istočasno s tem jih predsednik bratstva FRAME, ki mu pripadajo in v katerem so bili vzgojeni,
predstavi in priporoči za sprejem. Svet bratstva OFS se kolektivno odloči in sporoči svojo odločitev
kandidatu oz. kandidatom in obema bratstvoma (GK. člen 39.3). Če je odločitev pozitivna, se kandidat
vključi v začetni vzgojni proces z drugimi kandidati. Če pa je sprejeta odločitev za skupino kandidatov, se
zanje, če se to oceni za bolj primerno, lahko nadaljuje vzgojni proces ločeno, vendar po smernicah sveta
krajevnega bratstva (»FRAMA, pot Frančiškove poklicanosti« 23).
Pri poteku začetne vzgoje se omejimo na vsebine, ki so predvidene v Vodilu in Generalnih konstitucijah OFS
(GK. člen 96,4) in na tiste, ki jih priporočajo dokumenti o vzgoji ter Projekt o začetni vzgoji predsedstva
CIOFS.
Vzgoja mora biti obenem doktrinalna in praktična in naj temelji na živih izkustvih bratstva. Vedno naj
poteka s sodelovanjem odgovornega za vzgojo, duhovnega asistenta, sveta in celotnega krajevnega bratstva
OFS.
b) Istočasna pripadnost FRAMI in OFS
Zaobljuba v OFS mladih ne izključuje iz FRAME. Lahko še vedno nadaljujejo pot z brati in sestrami v FRAMI,
ki jih navdihuje isto Vodilo OFS. Novim mladim članom OFS krajevno bratstvo lahko zaupa animacijo in
spremljanje bratstva FRAME z namenom, da mladim direktno prenašajo svoje izkušnje življenja v obeh
bratstvih. V določenem smislu torej za OFS opravljajo službo izrednih bratskih animatorjev. Vsekakor naj tak
član dejavno sodeluje v življenju obeh bratstev, čeprav so njegove dejavnosti lahko skladno z usmeritvami
sveta krajevnega bratstva OFS bolj usmerjene proti FRAMI.
Dvojna pripadnost ali istočasna pripadnost je torej instrument, ki omogoča tistemu, ki je član FRAME, da se
lahko naravno vključi tudi v OFS. Zavedati se moramo, da ima FRAMA dvojni cilj: dovoliti mladim, da
živijo svojo osebno poklicanost in ponuditi jim pomoč pri iskanju in prepoznavanju njihovega življenjskega
klica.
Z drugimi besedami povedano, mladim ni potrebno čakati in zaključiti svoje pripadnosti FRAMI in se, tudi če
prej začutijo klic, šele nato priključiti OFS. Navdih Svetega Duha se lahko pojavi v kateremkoli trenutku.
Pripadnost mladih FRAMI ne more preprečiti njihove istočasne vključitve v OFS, obenem pa njihova
vključitev v OFS ne sme biti ovira, da bi vzporedno še naprej nadaljevali svojo rast v FRAMI, če je to tisto,
kar želijo. Če bi se zgodil kakšen tak primer, bi to pomenilo nespoštovanje Generalnih konstitucij, ki
dopuščajo možnost oziroma potrebo, da so člani FRAME tudi člani OFS.
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6. ZAKLJUČKI
Dvojna (istočasna) pripadnost FRAMI in OFS ni samo možna, ampak je tudi zaželena. Vsebuje dvojno
»zvestobo«: najprej bratstvu OFS, ker je zaobljuba stalno in dokončno življenjsko poslanstvo, in nato še
odgovarjajočemu bratstvu FRAMA. Dvojna pripadnost je zaželena, ker zaobljubljeni člani FRAME lahko
bolj učinkovito pričujejo za svojo Frančiškovo poklicanost med drugimi člani FRAME in obenem gradijo
vezi med FRAMO in OFS. Vse to tudi omogoča zaobljubljenim članom FRAME, da imajo aktivno in pasivno
volilno pravico na vseh nivojih.
Člani FRAME pogosto živijo dinamično in poživljajočo realnost v svojem bratstvu FRAME, ki se zelo
razlikuje od stagnacije in malodušja mnogih bratstev OFS. Razumljivo je torej, da mladi v mnogih primerih,
kljub svoji jasno prepoznani poklicanosti, dvomijo o tem in se izogibajo vstopu v OFS ter ga odlašajo vse
do trenutka, ko bodo morali dokončno zapustiti FRAMO.
Potrebno je, da si član FRAME vzame čas za zrel razmislek o lastnem življenju in o načrtih, ki jih ima z njim
Bog. Če je vstop v OFS dejansko klic, ki ga je Bog zapisal v njegovo srce, lahko samo z uresničitvijo tega
načrta doseže svojo osebno »popolnost« (Mt 19, 16-26), ker je poslušal in izpolnil Božjo voljo. Božjo voljo
je vedno potrebno sprejeti z veseljem, kajti samo v njej dosežemo svojo izpolnitev.
Član FRAME se torej ne sme bati vstopiti v OFS:
-

ker se s tem njegove izvirne vezi z bratstvom FRAMA ne prekinejo, ampak se nasprotno nadaljujejo

-

ker vstopa v živo skupnost (občestvo) z vsem Frančiškovim svetnim redom in preko njega s celotno
Frančiškovo družino, ki se ji podarja in od nje obenem vedno v izobilju dobiva podporo za svoje
življenje in za izvršitev svojega poklica in poslanstva

Frančiškov svetni red je velika cerkvena in duhovna realnost, ne samo povprečne popolnosti (Julien de
Spire, 1232), ampak resnična šola svetosti. Njegovega pravega pomena še ne razumemo dovolj niti ni
dovolj raziskan. Tretji red svetega Frančiška se je porajal na začetkih Frančiškove družine in se napaja z
isto karizmo svetega Frančiška. Njegova svetna dimenzija je ključna povezovalna točka za plodovitost
krščanstva sredi sveta.
Blaženi Janez Pavel II je o OFS rekel:
»… ste tudi »red«, kot je rekel Pij XII: ʹ laiškii, vendar pravi red ʹ; poleg tega je že Benedikt XV govoril o
nekem »Ordo veri nominis«. Ta stara – smemo reči srednjeveška - oblika imena red, ne pomeni nič
drugega kot vašo strogo pripadnost veliki Frančiškovi družini. Beseda »red« pomeni posnemati disciplino
in strogost njihove duhovnosti, seveda upoštevajoč avtonomijo, ki izhaja iz vašega laičnega in svetnega
stanu, kar pa po drugi strani pogosto zahteva žrtve, ki niso nič manjše od žrtev, ki spremljajo življenje
duhovnikov in posvečenih oseb.«
(14. junij 1988, na Generalnem kapitlju OFS)

Prevod: Stanko Šorli
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