
Od Frančiškovega Pisma vsem kristjanom do Vodila 

Zgodovina Vodila OFS 

 

Svetopisemski odlomek – Mr 10,17-22 

Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri 

učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, 

da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! 

Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse 

to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti 

manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi 

za menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. 

 

Odlomek Vodilo in/ali Konstitucije 

»Kdor bo to spolnjeval, naj ga v nebesih napolni blagoslov najvišjega Očeta, na zemlji 

pa naj ga napolni blagoslov njegovega ljubljenega Sina s Svetim Duhom Tolažnikom 

in z vsemi nebeškimi močmi in vsemi svetniki. In jaz, brat Frančišek, vaš mali 

služabnik, vam zagotavljam, kolikor morem, znotraj in na zunaj ta najsvetejši 

blagoslov« (FOp 40-41). 

 

Molitev na začetku 

O vzvišeni in veličastni Bog, 

razsvetli temine mojega srca. 

Daj mi pravo vero, trdno upanje, 

popolno ljubezen, globoko ponižnost, 

razumnost in spoznanje, 

da sem bom držal/držala tvojih zapovedi. 

Amen. 

 

Predlagane pesmi 

Čas življenja 

V raju blaženem  

 



 

Uvodna dinamika 

Pripravimo trakove z zakoni, ki so včasih veljali, hkrati pa jih kasneje ni nihče 

preklical, torej naj bi po logiki veljali še danes (dodani so v prilogi 1). 

Vsak izvleče en trak in poskusi ugotoviti, če bi to lahko veljalo še danes. Nato po 

skupinah odgovorijo na vprašanje Kateri zakoni/pravila/uredbe so tisti, ki najbolj vplivajo 

na moje življenje? 

Odgovore si med seboj podelimo. 

K temu dodamo tudi Vodilo OFS, ki letos praznuje 40 let odkar ga je papež Pavel VI. 

potrdil. S tem se je zaključil daljši proces priprave novega Vodila, vse skupaj pa je del 

zgodbe o vodilih znotraj OFS oz. zgodovine OFS. 

 

Osrednji del – Zgodovina Vodila 

Zgodovino lahko predstavimo na različne načine. Lahko uporabimo besedilo iz knjige Razlaga 

Vodila OFS – s. Rita Vicidomini, Zgodovina OFS, p. Robert Bahčič od strani 113 do 150. 

Lahko uporabimo video, ki je bil pripravljen za to priložnost in ga lahko najdete na tej 

povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Y2eUXrAuWO4&t=11s, sinhroniziranega pa 

tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=FEaSICur_Kc&feature=youtu.be,  lahko pa  

uporabite spodnje besedilo. 

.  

Možnost je, da si naredite časovno premico in nanjo zapišete glavne dogodke, ki so se zgodili 

preden smo dobili Vodilo  v sedanji obliki. 

 

Vodilo – naš zaklad (besedilo iz videa) 

 »Vsi, ki ljubijo Gospoda »z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in z vso močjo« 

(prim. Mr 12,30) in ljubijo svoje bližnje kakor sami sebe (prim. Mt 22,39) … O, kako 

srečni in blagoslovljeni so tisti in tiste, ki vse to delajo in v tem vztrajajo, … Naj zgoraj 

navedene prijetno dišeče besede našega Gospoda Jezusa Kristusa z Božjo ljubeznijo 

dobrohotno sprejmejo. In naj to pri sebi ohranjajo s sveto dejavnostjo do konca, saj so 

te besede duh in življenje (prim. Jn 6,64).« 

Tako se začenja in končuje Pismo kristjanom, ki ga je napisal naš serafski oče Frančišek 

in vsebuje osnove za duhovnost spokornosti. Zaradi tega je pismo služilo kot prvo 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2eUXrAuWO4&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=FEaSICur_Kc&feature=youtu.be


besedilo navdiha za red spokornih sester in bratov, kasneje znan kot Frančiškov tretji 

red.  

1221 je Cerkev izdala Memoriale propositi, prvo vodilo reda spokornih sester in 

bratov, ki ga je potrdil papež Honorij 3. To Vodilo je bilo tekom stoletij nekajkrat 

prenovljeno in posodobljeno, da smo dobili zaklad, ki ga sestre in bratje OFS (svetni 

frančiškovci) imamo danes.  

V verziji Memoriale propositi iz leta 1228 najdemo natančna navodila – preprostost 

obleke, meso le trikrat na teden, post ob petkih, prejem svetega obhajila trikrat na leto, 

plačevanje davkov in dolgov, dobri odnosi (pobotanje) s sosedi, živeti brez suma 

herezije, skupno obhajanje svete maše enkrat na mesec, plačevanje mesečnega 

prispevka za bolne in potrebne, udeležba na pogrebih, obiskovanje bolnikov, molitev 

za vse, pisanje oporoke, prepoved nošenja orožja proti komurkoli, za kar nekateri 

zgodovinarji verjamejo, da je pripomoglo h končanju križarskih vojn. In še, da so žene 

potrebovale soglasje mož, da so se lahko pridružile redu. 

Leta 1289 je s papeško bulo Supra montem papež Nikolaj IV. dal Frančiškovemu 

tretjemu redu prenovljeno Vodilo  življenja za laike, ki so živeli po svojih domovih. V 

Vodilu je  bil prvič sveti Frančišek priznan kot ustanovitelj reda spokornikov, hkrati 

pa je nalagala bratom prvega reda odgovornost za vizitacije in vzgojo za spokornost. 

Vodilo je sledilo tistemu iz leta 1212, vendar je stvari postavilo v juridični red (dalo 

besedilo pravno obliko). To Vodilo je uravnavalo življenje Tretjega reda skoraj sedem 

stoletij. 

Papež Leon 13. je leta 1883 odobril novo Vodilo, ki se je imenovalo Misericors Dei 

Filius. V njem je bilo zapisano to, kar se lahko in česar se ne sme delati; mesečno 

obhajilo in spoved, izogibanje skrajnostim, izogibanje neumnim predstavam in 

dnevna molitev dvanajstih Očenašev ter dvanajstih Zdravih Marij. Red je tako postal 

bolj skupnost predanih kot pa red.  

Sedanje Vodilo je potrdil papež Pavel VI. 24. junija 1978 s svojim apostolskim pismom 

Seraphicus Patriarcha – Serafski patriarh. Napisano je bilo z namenom, da odgovori 

na potrebe Cerkve v spremenljivih časih. Sestavljeno je iz treh poglavij in 

dvaintridesetih členov, ki so bolj zvesto sledili Pismu svetega Frančiška kristjanom. 

Vodilo je postavilo Frančiškov svetni red kot enakovrednega člana Frančiškove 

družine. Ponovno je bil prepoznan kot red, način življenja, h kateremu so poklicani 

ljudje iz različnih okoliščin.  

Proces pisanja besedila iz leta 1978 je doživel kar nekaj zanimivih preobratov. Marca 

leta 1966, kmalu po zaključku drugega vatikanskega cerkvenega zbora, so generalni 



ministri vseh štirih obedienc (OFM, OFM Conv, OFM Cap in OFM TOR) dali 

dovoljenje za delo na novem besedilu Vodila Frančiškovega tretjega reda, kakor se je 

takrat imenoval Frančiškov svetni red. Povabili so narodna bratstva, da naj dajo svoje 

predloge glede vsebine novega Vodila. Odgovore so poslali ekipi, odgovorni za 

projekt Vodilo v Assisi - mednarodnemu svetu, ki je bil sestavljen iz bratov prvega 

reda in cerkvenih voditeljev. Ekipa je pregledala odzive in leta 1968 pripravila prvi 

osnutek besedila.  

Osnutek so poslali narodnim bratstvom v vpogled in naleteli na zelo negativne odzive. 

Pokazalo se je, da proces prenove Vodila ne bo preprost, hkrati pa tudi dejstvo, da so 

člani  reda v svojih srcih vedeli, kaj je njihova poklicanost, še preden je bilo besedilo 

dokončno oblikovano. Kritike so tako priskrbele glavne smernice, ki jih je bilo treba 

upoštevati pri pripravi besedila. Nekaj kritik besedila: 

- ne odseva ljudi, ki živijo sedaj v svetu  

- ne ustreza potrebam sedanjega sveta 

- manjka ekumenski duh 

- eshatološki pogled je zamegljen 

- premalo je poudarjeno, da smo svetni/sekularni 

- preveč se ukvarja z močjo in oblastjo, ki sta dani duhovnikom, ni pa poudarjena 

skupna odgovornost prvega in tretjega reda 

- oznanilo in poslanstvo svetu sploh nista omenjena 

- ne omenja reda kot skupnosti, ampak zgolj kot institucijo in organizacijo 

- manjka Frančiškov duh v načinu življenje 

- prvo poglavje sicer omeni evangelij kot vodilo, vendar se kasneje najde le 

moralne predpise in vabilo k predanemu izpolnjevanju le-teh. 

- nikjer ni omenjena potreba po neprestanem spreobrnjenju 

- osnutek besedila je namenjeno Tretjemu redu, ki umira, ne pa Tretjemu redu 

prihodnosti. 

Uf … Tole pa ni bilo dobro. Sestre in bratje so vedeli, kaj želijo in niso se bali izraziti 

svojega mnenja. V srcu so prepoznali svojo karizmo, poslanstvo, fokus in to je moralo 

biti v novem Vodilu. Ekipa za prenovo Vodila se je ponovno dobila januarja 1969. Na 

tem srečanju so ugotovili, da med njimi ni bilo prisotnega nobenega člana tretjega reda. 

Da bi popravili te spregled, so na naslednje srečanje povabili svetovne voditelje OFS. 

Mednarodni kongres je bil v Assisiju oktobra 1969. Da so dovolili sodelovanje laikom 

pri pisanju Vodila je bil dogodek brez primerjave. Zaradi tega se je vse spremenilo. 

Skupaj so postavili 17 osnovnih elementov novega Vodila: 

- živeti evangelij v duhu svetega Frančiška 



- neprestano spreobračanje 

- živeti kot sestre in bratje vsem ljudem in vsemu stvarstvu 

- živeti v skupnosti s Kristusom 

- slediti ubogemu in križanemu Kristusu 

- sodelovati v življenju in poslanstvu Cerkve 

- biti orodje miru 

- živeti molitveno življenje, ki je osebno, skupno in liturgično 

- biti na razpolago najmanj srečnim 

- živeti preprosto, ponižno in v manjšini 

Ti elementi so postali osnova za novo Vodilo. Posebnost je bila tudi v zahtevi, da mora 

Vodilo izžarevati duhovnost sekularne narave. Z novim Vodilom je red dobil tudi 

novo ime Frančiškov svetni(sekularni) red – OFS. Blaženi papež  Pavel VI. je novo 

Vodilo podpisal junija 1978, 12 let potem, ko se je začel svetovni projekt prenove. 

Vodilo vabi sestre in brate svetnega reda (svetne frančiškovce), da prehajajo od 

evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju. Osnovni členi Vodila poudarjajo 

pomen dela sester in bratov OFS za mir, pravičnost, ekologijo, delo in družino. Vodilo 

izziva, da se soočimo s svetom, v katerem živimo. Poudarja sekularno/svetno naravo 

reda.  

Živeti evangelij, slediti svetemu Frančišku preko vsakodnevnega spreobračanja v 

skupnosti kot svetni frančiškovci, zedinjeni z vsemi Frančiškovimi po svetu. 

Da bi dopolnili zaklad Vodila, ki je bilo potrjeno 1978, je bil dodan prolog - Pismo 

svetega Frančiška vsem kristjanom (spodbuda spokornim sestram in bratom); 

sporočilo, ki ga je zapisal serafski oče Frančišek Asiški, da bi nas spomnil na naše 

korenine in naše poslanstvo. 

Končno Vodilo, ki je nastalo med in za sestre in brate Frančiškovega svetnega reda 

(svetne frančiškovce ?), Vodilo, ki ga lahko živimo in dihamo vsak trenutek vsakega 

dneva. Ta zaklad nas nagovarja, nas usmerja, nas navdušuje, da živimo svojo 

frančiškovsko karizmo in jo ponudimo svetu kot dar ljubezni. Praznujmo ga s svojimi 

življenji! 

 

Zaključek (lahko kakšna naloga – za posameznika ali celotno bratstvo) 

Do prihodnjič prebrati Vodilo in najti člen, ki se ti zdi najbolj pomemben in ga označiti. 

  



Molitev  

Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu 

»Kdor bo to spolnjeval, naj ga v nebesih napolni blagoslov najvišjega Očeta in na 

zemlji naj ga napolni blagoslov njegovega ljubljenega Sina s Svetim Duhom 

Tolažnikom ...« (Blagoslov sv. Frančiška) 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1 – zabavni zakoni 

  



Priloga 1 – zabavni zakoni 

Zabavni zakoni, ki še danes veljajo. 

1. V angleškem parlamentu je prepovedano umreti. 

2. V Angliji se smatra za izdajo, če znamko, na kateri je oseba iz kraljevske družine, 

prilepiš na pismo z glavo navzdol. 

3. V Franciji je prepovedno poimenovati prašiča Napoleon. 

4. V Alabami je prepovedano voziti avtomobil z zavezanimi očmi. 

5. V Ohai-ju boste plačali kazen, če boste dali ribi piti alkohol. 

6. V Miamiju na Floridi je prepovedana uporaba skejta na policijski postaji. 

7. Na Floridi lahko neporočeno žensko, ki v nedeljo skoči s padalom, zaprejo. 

8. V angleškem mestu York lahko ubiješ Škota znotraj mestnega obzidja, če ta nosi s 

seboj lok in puščice. 

9. V Vermontu mora žena dobiti pisno dovoljenje od moža, da lahko nosi zobno 

protezo. 

10. Glava mrtvega kita, najdenega na obali Velike Britanije, je last kralja, rep pa 

pripada kraljici (v primeru, da potrebuje kosti za svoj steznik). 

11. V Kanadi se ne sme po glavni ulici hoditi z nezavezanimi športnimi copati. 

12. V Connecticutu je prepovedano prečkati cesto po rokah. 

13. V Michiganu so možje lastniki ženinih las. 

14. V Kentucky-ju je prepovedano prenašati sladoled v hlačnem žepu. 

15. V Teksasu je prepovedano pisati grafite na kravo. 

16. V Mainu je prepovedano privezati žirafo k telefonski govorilnici ali ulični svetilki. 

17. V mestu Berkeley v Kaliforniji je prepovedano požvižgati svojemu izgubljenemu 

kanarčku pred sedmo uro zjutraj. 

  



Poklicanost, dar, dokument navdiha 

 

Svetopisemski odlomek 

Lk 22, 24-27 

Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel: 

»Kralji narodov gospodujejo nad njimi in njihovi oblastniki se imenujejo 'dobrotniki'. 

Med vami pa naj ne bo takó, ampak največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj 

kakor strežnik. 

In še: 

1 Pt 1,13-16 

Klic k svetemu življenju 

Zato opašite ledja svojega razuma, trezni bodite, popolnoma naslonite upanje na 

milost, ki vam je prinesena v razodetju Jezusa Kristusa. Kot otroci poslušnosti se ne 

prilagajajte prejšnjim željam, ki ste jih imeli v svoji nevednosti, marveč bodite v vsem 

ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical, saj je pisano: Bodite sveti, 

ker sem jaz svet. 

 

Iz Pisma štirih generalnih ministrov Frančiškove družine (4. oktobra 1978): 

Vodilo, ki vam ga danes izročamo, ni samo sad teh naporov. Cerkev vam ga izroča kot vodilo in 

življenje. Svojo pozornost najprej usmerite na njegovo evangeljsko vsebino, ko hkrati sprejemate 

Frančiškovo sporočilo, ki vam ga prinaša, in kot smerokaz, ki vam je dan, da živite po svetem 

evangeliju. 

Eden izmed stebrov srečno začete obnove je povratek k virom, k duhovnemu izkustvu Frančiška 

Asiškega ter spokornih bratov in setser, ki jih je navdihoval in vodil. 

Drugi steber Vodila je pozornost na Svetega Duha v znamenjih časa. Naslonjeni na ta dva 

stebra morate udejanjati klic Vodila k ustvarjalnosti v soodgovornosti. 

Molitev na začetku 

Svet, svet, svet si ti Gospod, 

Bog vsega stvarstva. 

Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. 



Hozana na višavah. 

Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. 

Hozana na višavah.  

 

Predlagane pesmi 

- V raju blaženem kraljuješ  

- V nebesih sem doma  

 

Uvodna dinamika:  

Bratje in sestre prinesejo s seboj svoj izvod Vodila in Konstitucij. Vsak ga prebira tri minute, 

potem preberejo stavek, ki jih je najbolj nagovoril. Če je skupina večja, se naj razdelijo v manjše 

skupine, po pet, in izberejo tistega, ki bo poročal o izbiri nagovarjajočega člena. 

Ali: 

Če nimajo Vodila s seboj, se vsak poskuša spomniti vsaj kakega stavka iz Vodila, ki mu je 

večkrat v mislih in ga nagovarja ter ga podeli z drugimi. Pove, zakaj večkrat misli nanj. 

 

Osrednji del: Vodilo – dar, poklicanost, dokument navdiha 

Generalni predsednik OFS brat Tibor Kauser je ob 40-letnici novega Vodila naslovil na 

vse brate in sestre po svetu pismo, ki ga začenja z besedami:  

Moji dragi sestre in bratje! 

Naj vam Bog podari mir! 

To leto praznujemo 40. obletnico potrditve Vodila OFS, ki ga je potrdil blaženi papež 

Pavel VI. 24. junija 1978 s pismom 'Seraphicus Patriarcha - Serafski patriarh'. Čas je, 

tako pravi, da se vprašamo, kaj mi pomeni Vodilo? Kaj pomeni Vodilo za nas, 

mednarodno bratstvo, na vseh nivojih? Kaj nam pomeni praznovanje obletnice, 

praznovanje Vodila? 

Za sestre in brate OFS je Vodilo pravilo življenja, hkrati pa  je  navdihujoč dokument  

za člane FRAME, ki želijo slediti Jezusu po stopinjah svetega Frančiška. Zato tega 

pisma ne naslavljam samo na sestre in brate OFS, ampak tudi na mlajše sestre in brate 

v FRAMI.  

Zame osebno je Vodilo dar, klic, navdih in pripomoček/orodje. 



Dar 

Vodilo OFS je predvsem zaklad, Božji dar, ki kaže, kako zelo Bog in Cerkev ljubita 

OFS. Je nekaj, česar se ne da kupiti, ne zaslužiti. Kot je dejal papež Janez Pavel II.: »Gre 

za resnično bogastvo, ki ga imate v rokah, ki je v skladu z duhom drugega 

vatikanskega cerkvenega zbora in odgovarja na to, kar Cerkev od vas pričakuje.« Zato 

moramo za ta dar biti hvaležni in hvaležnost izraziti Bogu in Cerkvi.  

Kot vsako darilo nosi tudi to pečat tistega, ki ga podarja, in nam kaže, kako lepo in 

bogato življenje želi Bog, da živimo. Vsak del Vodila kaže na neskončno bogastvo Boga 

in je dragoceni kamen za različne vidike naše identitete in življenja. Ko praznujemo 

40. obletnico, ne smemo pozabiti, da ne praznujemo samega darila, ampak darovalca, 

ki je Bog sam. Obhajajmo praznik zato najprej v hvaležnosti Njemu z molitvami, našo 

ljubeznijo, z našim življenjem. 

Klic, povabilo 

 »Gospod še naprej kliče ljudi, da bi bili z njim in hodili za njim v odnosu posebne 

bližine, v njegovi neposredni službi. In če nam da razumeti, da nas kliče, naj se 

popolnoma posvetimo njegovemu Kraljestvu, se nam ni treba bati. Lepo je – in velika 

milost – biti popolnoma in za vedno posvečen Bogu in službi bratom.« 

Ta klic odmeva v Vodilu, nanj moramo odgovoriti velikodušno, brez strahu. Bog nas 

kliče takšne, kot smo. Smo sicer nepopolni in šibki, nič zato, nočemo pa biti gluhi in 

slepi! Vemo, kako je »veličastni Kristusov sledilec, sveti Frančišek, ustanovitelj Reda, 

pokazal pot vzpenjanja k Bogu v besedah in dejanjih ter poučeval svoje sinove o 

resničnosti svoje vere in hkrati želel, da jo tudi sami prepoznajo, se je neprestano držijo 

in jo izpolnijo z deli, da bi s hojo po tej poti po koncu sedanjega življenja dobili večno 

blaženost.« 

Ta Božji klic vsebuje naše Vodilo; dobiti »večno blaženost«, se pravi biti svet. Živeti na 

način, ki vodi k svetosti. Upoštevaj Vodilo, ki nam pomaga slediti Kristusu v vsakem 

trenutku našega življenja in v vseh vidikih le-tega.  »Dostojanstvo krščanskih laikov se 

v polnosti razkriva, ko razmišljamo o prvem in temeljnem poklicu, h kateremu 

usmerja vsakega od njih Oče po Jezusu Kristusu in po Svetem Duhu: k poklicu k 

svetosti, se pravi k popolnosti ljubezni … Danes je nujno, da stopijo vsi kristjani na pot 

evangeljske prenove in velikodušno sprejmejo apostolsko povabilo, da bi bili sveti »v 

vsem ravnanju« (1 Pt 1,15) … Poklicanost krščanskih laikov k svetosti pomeni, naj se 

njihovo življenje v Duhu izraža predvsem v prodoru v časne resničnosti in v njihovi 

udeležbi pri zemeljskih dejavnostih.« 



Klic k svetosti nam nalaga, da pritrdilno odgovorimo. Pozitivnemu Božjemu klicu 

ustreza naš pozitiven odgovor.Bodimo tisti, ki bomo Božji klic posredovali drugim, 

vabimo druge k Bogu, tako, da bodo »toliki, kot je le mogoče, poklicani nazaj k slavi 

krščanske svetosti z našim pravočasnim povabilom.« 

Dokument navdiha 

Naše Vodilo ni samo zakonodajno oz. normativno besedilo, ampak je (predvsem) 

duhovno besedilo. Namenjeno je pogostemu branju ne zgolj zato, da bi se držali pravil 

ali opravljali predpisane molitve, ampak tudi oz. predvsem zato, ker gre za naše 

bogastvo, ki nam pomaga izpolnjevati naš poklic. Mora nas navdihovati! Svetni 

frančiškovci imamo v Vodilu vse, kar nam lahko da dovolj navdiha za hojo na naši 

poti poklicanosti. 

Praznovanje našega Vodila pomeni, da ga naredimo živega, samo na ta način bomo 

zvesti Jezusovemu predlogu, ki nas vabi, da se ljubimo med seboj kot bratje. Frančišek 

Asiški nam je dal zgled milosti spreobrnjenja kot velikega daru, ki nas zavezuje, da 

sledimo Frančiškovi poti s pogumom in ljubeznijo.  Vodilo, ki je resnično 

frančiškovsko, nam pomaga odkrivati, kako naj vsak dan živimo svojo poklicanost, 

kako naj izgleda naše vsakdanje življenje. Nismo »nedeljski frančiškovci« ali 

»popoldanski frančiškovci«. Vodilo mora navdihovati vsak trenutek našega življenja, 

da postane navada, življenjska drža.  

Tako kot bratje prvega in sestre drugega reda nosijo redovno obleko - habit, imamo 

tudi mi habit, ki nas označuje, nas dela vidne in prepoznavne. Vendar ne gre za obleko 

v dobesednem pomenu. Naš habit ni sešit in krojen. Nosimo namreč redovno obleko 

našega obnašanja, načina, kako živimo svoje življenje v družini, v Cerkvi, v bratstvu, 

na delu ali v prostem času.  Naš habit naj bo naša prijaznost, vidna ljubezen do Boga 

in do bližnjega, naša pripravljenost za služenje, naš preprost način življenja, naša 

svoboda Božjih otrok. Naša redovna obleka naj bo molitev, zakramentalno življenje, 

pripadnost Redu in bratstvu. Naš habit je  frančiškovski način življenja, ki ga živimo, 

»ko prehajajo od evangelija v življenje in iz življenja k evangeliju«. 

Življenje svetnega frančiškovca ni uniformirano življenje. Med seboj se razlikujemo. 

Dvigniti moramo glave, odpreti oči in pogledati naokrog; kako lepo in bogato je 

življenje, ki nam ga ponuja Bog, da ga živimo v svoji poklicanosti. Vsakega vabim, da 

odkrije svoje talente in najde navdih v Vodilu, kako naj živi vsakdanje življenje. 

Odkrijte bogastvo Boga, bogastvo naše poklicanosti! Nekaterim so bližji eni členi 

Vodila, drugim drugi. Nekatere živimo lažje kot druge. Kljub temu pa nas Vodilo ne 

želi uniformirati, ampak poenotiti v različnosti. 



Zaključek:  

Odkrijmo, kako lahko živimo svojo poklicanost v Cerkvi, v družbi, med ubogimi, med 

potrebnimi, med svojimi sosedi, v družini, na delu, v bratstvu, v prostem času; na 

različne način odsevajmo isto karizmo in poklicanost. Bodimo navdihnjeni, da bi lahko 

navdihovali druge! 

 

Molitev:  

Molimo te, Gospod Jezus Kristus,  

tukaj in v vseh tvojih cerkvah,  

ki so po vsem svetu, 

in te hvalimo,  

ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

  



Vsakodnevni pripomoček, lepota in veselje 

 

Svetopisemski odlomek – 2 Tim 1, 1-14  

Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, zaradi obljube življenja, ki je v 

Kristusu Jezusu,  ljubljenemu sinu Timóteju: milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta 

in Kristusa Jezusa, našega Gospoda.  Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa, 

zaradi obljube življenja, ki je v Kristusu Jezusu, ljubljenemu sinu Timóteju: milost, 

usmiljenje in mir od Boga Očeta in Kristusa Jezusa, našega Gospoda. Pavel, po Božji 

volji apostol Kristusa Jezusa, zaradi obljube življenja, ki je v Kristusu Jezusu,  

ljubljenemu sinu Timóteju: milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Kristusa 

Jezusa, našega Gospoda. 

Vdanost evangeliju 

 Hvaležen sem Bogu, ki mu služim s čisto vestjo kakor moji predniki, ko se te 

neprenehoma, noč in dan spominjam v svojih prošnjah. Kadar se spomnim tvojih 

solzá, si silno želim, da bi te videl, da bi me navdalo veselje. Spominjam se namreč 

iskrene vere, ki je v tebi in ki sta jo prej imeli tvoja stara mati Loída in tvoja mati 

Evníka. Prepričan pa sem, da jo imaš tudi ti. 

Zato te opominjam, da znova razplameniš Božji milostni dar, ki je v tebi po 

polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in 

razumnosti. Nikar se torej ne sramuj pričevanja za našega Gospoda. Pa tudi mene, ki 

sem zaradi njega jetnik, se ne sramuj, ampak z menoj trpi za evangelij, oprt na Božjo 

moč. Bog nas je namreč odrešil in poklical s svetim klicem, ne zaradi naših del, 

temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v 

Kristusu Jezusu, razkril pa zdaj s pojavitvijo našega odrešenika Kristusa Jezusa, ki je 

uničil smrt in razsvetlil življenje in nepropadljivost po evangeliju, za katerega sem bil 

jaz postavljen kot glasník, apostol in učitelj. 

 Zato tudi vse to trpim. A me ni sram, ker vem, komu sem veroval, in prepričan 

sem, da more zaklad, ki mi ga je zaupal, obvarovati do tistega dne. Za vodilo imej 

besede zdravega nauka, ki si ga slišal od mene, v veri in ljubezni do Kristusa 

Jezusa. S Svetim Duhom, ki prebiva v nas, varuj lepi zaklad, ki ti je bil zaupan. 

 

 

Odlomek Vodilo in/ali Konstitucije:  

Nikoli se ne smemo naveličati poudarjati, da je naša duhovnost svetna duhovnost. 

Zadnji stavek 4. člena Vodila je ključen: »Frančiškovi bratje in sestre v svetu naj si 

prizadevajo, da bodo pogosto prebirali evangelij, ko prehajajo od evangelija v 



življenje in iz življenja k evangeliju.« Zato je naša prvenstvena naloga, da smo 

potopljeni v svet in da ob tem živimo evangelij. (Michael Versteegh) 

 

Predlagane pesmi 

Jezus je pot (ponovimo 3x) 

 

Uvodna dinamika: 

Vsak brat/sestra dobi list papirja in svinčnik. Poskuša narisati hišo. Lahko si pomaga s kakim 

ravnim predmetom. Nato na steno hiše napiše tri vrednote, za katere si prizadeva, da bi bile 

doma v njegovem/njenem domu. Povemo in pokažemo, kaj smo narisali in napisali. 

Razmišljanje (iz pisma generalnega ministra Tiborja Kauserja): Vodilo - 

vsakodnevni pripomoček 

Vodilo je prazno besedilo, če ga ne pretvorimo v življenje. Moramo ga uporabljati. 

»Učenec je stalno pripravljen drugim prinašati Jezusovo ljubezen. To se dogaja 

samodejno in kjerkoli, na poti, na trgu, pri delu, na ulici.« 

Seveda ima Vodilo zelo konkretne predpise, ker se soočamo z zelo konkretnimi 

situacijami v vsakdanu, da bi lahko ohranili pravo smer v življenju. »Cerkev vam ga 

izroča kot vodilo in življenje.« 

V angleškem jeziku je beseda vodilo – rule osnova za besedo ravnilo (ruler), 

pripomoček/orodje za učence in učenke, učitelje, inženirje, arhitekte, risarje. Naj to 

uporabim v primeru. Vodilo je kot ravnilo, samo z njim lahko narišeš ravno črto. 

Vendar cilj ni narisati ravno črto, ampak narediti sliko, načrt hiše, ki bo zgrajena in bo 

nekomu dom. Vodilo ni cilj samo sebi, poznavanje Vodila ni cilj, izpolnjevanje navodil 

od črke do črke ni cilj sam po sebi. Cilj je postati svet, pokazati Božjo ljubezen svetu, 

izboljšati življenje bližnjih, približati se Bogu in k njemu pripeljati tudi druge. Vodilo 

je kot ravnilo, orodje, k nam pomaga postajati sveti,  ki nam pomaga potegniti ravno 

črto, tudi ko se soočamo s težavami, ko izgubimo obzorje izpred oči. V tem smislu je 

Vodilo pripomoček. Je nekaj, kar je vedno pri roki, na kar se lahko vedno opremo. 

Besede Vodila je treba spremeniti v prakso, naša praksa pa mora biti nadzorovana, 

ovrednotena v luči Vodila. Uporabljati ga moramo tako, da ga pogosto in veselo 

prebiramo, se o njem pogovarjamo med seboj in z drugimi, da živimo po njegovih 

vrednotah, »kajti vrednote, ki jih vsebuje, so evangeljske«. 



Podobno moramo tudi mi biti pripravno orodje v Božjih rokah. Biti moramo 

razpoložljivi, da nas Bog lahko uporabi kot orodje, pripomoček miru, veselja in Božje 

ljubezni.  

Lepota in radost 

Kot pomlad v zelenem gozdu je tudi Vodilo vedno sveže in pripravljeno dati novo 

življenje. Tako je bilo skozi stoletja. Leta minevajo, frančiškovska karizma pa ostaja 

enaka, še vedno uporabna in jo je treba živeti zdaj bolj kot kdajkoli. Blaženi papež 

Pavel VI. je zapisal: »Veseli smo, da je »Frančiškova karizma« še danes v veljavi v 

dobro Cerkve in človeške skupnosti, čeprav se širijo prilagodljivi nauki in rastejo 

težnje, ki oddaljujejo ljudi od Boga in nadnaravnih stvari. Skozi deset let so si vsi štirje 

Frančiškovi redovi prizadevali s hvalevrednim naporom in s skupnimi močmi, da bi 

sestavili novo Vodilo Frančiškovega svetnega Tretjega reda ali kakor ga sedaj 

imenujejo Frančiškov svetni red. Novo Vodilo se je zdelo potrebno zaradi 

spremenjenih razmer časa in zaradi uredb in spodbud, ki jih je dal 2. vatikanski 

cerkveni zbor.« 

Več kot 800 let je minilo, vendar lepota in radost frančiškovskega življenja ostajata 

enaki. 40 let je minilo, odkar je papež Pavel VI. izrekel te besede, vendar lepota in 

radost Vodila nista izginili. Lahko govorimo o lepoti, kajti življenje, h kateremu smo 

poklicani in se navdihuje v Vodilu, je lepo. Vsi vidiki – molitev, premišljevanje, 

prebiranje Svetega pisma, družinsko življenje, delo in vse drugo – odražajo lepoto 

življenja, ki ga navdihuje Bog in ga je živel sveti Frančišek ter nam s tem dal zgled. In 

prav tako lahko govorimo o radosti, kajti kreposti v Vodilu, kot so preprostost, 

pokorščina, pravičnost, bratski duh, nam omogočajo radostno življenje. Če prenesemo 

te vrednote v vsakdanjo rutino, bomo izkusili radost evangelija.  

Vodilo naj bo vir, ki bo osvežil življenje v naših bratstvih, katerih  poslanstvo je, »da se 

v njih vadi krščansko življenje, bolj kot različnih vadiščih.« 

Bratstva so dom in prvinski prostor za preučevanje, sprejemanje in življenje Vodila.  

Tako življenje naše poklicanosti doma kot tudi izpolnitev našega misijonarskega 

poslanstva v svetu lahko prinašata lepoto in radost poklicanosti, ki ju odraža Vodilo 

in ki ju moramo deliti naprej. Vabim in opogumljam vas: pojdite in delite to lepoto in 

radost. Pristno krščansko oznanilo ne prihaja iz knjig. Širi se od človeka do človeka. 

Vaše pričevanje, naše pričevanje je nujno potrebno za prenovo našega reda in vse 

Cerkve. Vedno, ko prebiramo Vodilo in se odločimo za življenje po njem, naredimo 

korak naprej k izpolnitvi poklicanosti in poslanstva.  

Zasluge 



Spomniti se moramo tistih, ki so trdo delali za prenovo Vodila, ki je pomenilo hkrati 

tudi prenovo Reda. Najprej Manuele Mattioli, ki je bila prva generalna ministrica OFS, 

generalnih ministrov Frančiškovega prvega in tretjega reda, ki so delo podpirali z 

molitvami, predanostjo, časom in materialno pomočjo. Zahvaliti se moramo sestram 

in bratom, ki so pripravljali besedilo Vodila in vsem, ki so pripomogli, da je besedilo 

prišlo do vseh sester in bratov; prevajalcem, tajnikom, ministrom na različnih nivojih 

reda. Zavedati se moramo, da so »z dialogom iskali pota edinosti in bratskega 

razumevanja«. Ta dialog se je spremenil v čudovito besedilo, navdihnjeno od Svetega 

Duha.  

Zaključek  

V Svetem pismu 40 let navadno pomeni prelomnico, ki ločuje dve časovni obdobji. 

Molim, da bi nam teh 40 let, ki so za nami, služilo kot čas prenove, kot začetek obdobja, 

v katerem bodo red v svoji enkratnosti, hkrati pa tudi posamezni sestre in bratje, še 

bolj zavzeto živeli svojo identiteto, še bolj predano sledili svoji poklicanosti in še bolj 

vidno dopolnjevali svoje poslanstvo v Cerkvi in svetu; dan za dnem »s pomočjo 

dokončnega in popolnega spremenjenja, ki ga evangelij imenuje spreobrnjenje«. 

Naj bo to leto leto prenove in naj nam praznovanje pomaga pri boljšem razumevanju 

Vodila, da bi lahko svojo poklicanost živeli še bolj pristno in zvesto. 

 

Vprašanja za pogovor v bratstvu:  

1. Ali se ob kakih posebnih dogodkih v svojem življenju spomnim, da sem v 

Vodilu prebral/a napotek, ki ga lahko v tej situaciji uporabim? Če se mi je to 

zgodilo, podelim z brati in sestrami. 

2. Kaj lahko storimo v našem bratstvu, da se bomo počutili v njem bolj domače, 

sprejeto? 

 

Naloga do naslednjega srečanja:  

prebirajmo Vodilo, vsak dan en člen. 

 

Molitev:  

Dobri Bog,  

po očetu Frančišku nam daješ spoznanje o tem,  

kako lepo je življenje,  

v katero smo bili poklicani.  



Daj nam milosti,  

da boš lahko v nas dopolnil delo,  

ki si ga začel. 

 Po Kristusu, našem Gospodu. Amen 

 


